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7 серпня громада Соболівки відзначила День села. Свят-
кування пройшло в гарній атмосфері та хорошому настрої. 
Згуртовані та привітні мешканці Соболівки влаштували 
справжнє свято з конкурсами, танцями та пригощаннями.

ЗАБУЯННЯ
Невідомий на синьому «Peugeot» викинув мішки із сміття 
не в призначеному для цього місці. У facebook розміщено 
відеозапис цього випадку, з проханням від старости Тетяни 
Герасименко допомогти розпізнати людину, щоб притягнути 
його до відповідальності за цей вчинок.

БОРІВКА
Дякуючи Галині Давиденко, Наталії Макаренко, Каролині 
Коваленко, за творчий підхід, та КП «Кодра-Сервіс», за на-
дану фарбу, зупинки громадського транспорту в селі мають 
художній вигляд.

МАКАРІВ
Завдяки допомозі небайдужих громадян, інспекторам ГФ 
«Макарівська Муніципальна Інспекція» вдалося встановити 
особу порушника, який підкинув побутове сміття до контей-
нерів для роздільного збору відходів. 
Ним виявився мешканець одного із сіл Макарівської грома-
ди. Відносно винного складено протокол про адміністратив-
не правопорушення за ст. 152 КУпАП та направлено на роз-
гляд до адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Макарівської селищної ради. Крім того, порушнику роз’яс-
нені основні правила сортування відходів.

НЕБЕЛИЦЯ
8 серпня близько 6-ї години ранку на 66-му кілометрі авто-
дороги Київ – Чоп трапилась ДТП з потерпілими за участю 
маршрутного автобуса «Volkswagen Crafter».
Попередньо, водій маршрутки не впорався з керуванням та 
здійснив наїзд на відбійник, після чого транспортний засіб 
перекинувся. Внаслідок цієї автопригоди 6 осіб отримали 
ушкодження.

МАКОВИЩЕ
За фінансування ТОВ «Агрофірма Київська» встановлено по-
переджувальний знак перед пішохідним переходом на вул. 
Центральна в районі школи.

МАКАРІВ
Працівники КП «Макарів ВУЖКГ» оновили покриття лавок 
на площі перед Будинком культури.

НА COVID-19 ЗАХВОРІЛО 
3 МЕШКАНЦІ МАКАРІВСЬКОЇ ТГ

За даними Фастівського лабораторного центру, за тиждень 
коронавірусну хворобу виявлено у 3 мешканців Макарівської 
громади. 
По 1 новому випадку COVID-19 діагностували в Копилові, 
Ніжиловичах та Калинівці.
Загалом на території Макарівської ТГ з березня 2020 р. під-
твердилося 2564 випадків коронавірусної хвороби, видужало 
2509 жителів та померло 46 мешканців.

ЗБОРИ ПАТРІОТИЧНОГО ГУРТКА
Після двохмісячної перерви, проведено перші збори учасни-
ків віськово-патріотичного гуртка «Крук». Його вихованці 
відразу пішли в похід! Малою групою здійснили проходжен-
ня маршруту лісовим масивом поміж сіл Гавронщина та Ма-
ковище. Відпрацювали проходження відкритих та небезпеч-
них ділянок, комунікацію жестами та виконали дві вправи 
зі стрільби.
У похід «круківці» пішли зі зразками нової страйкбольної 
зброї, які придбав СК «Юніор» для гуртка.
Тепер на балансі ВПГ «Крук» є:
•страйкбольні приводи в комплекті моделі АКМ – 5 шт.;
•страйкбольні приводи в комплекті моделі М16 – 5 шт.;
•ремені для зброї msgpul mk2 – 10 шт.;
•наколінники тактичні – 5 пар;
•маски захисні – 10 шт;
•кулі 0.23 та 0.25 – 25 пакунків.
Дане оснащення дозволить повноцінно проводити трену-
вання, збори та походи дотримаючись всіх правил та норм 
безпеки.

ЛІТНІЙ ТАБІР
1–6 серпня тривав літній англомовний табір для дітей ве-
теранів, волонтерів Макарівщини. Цей табір став можливим 
завдяки багатьом друзя Спілки учасників бойових дій Мака-
рівщини. 
Меценатами освітніх проєктів Спілки є: Алла Завальнюк, яка 
забезпечила діток молочними продуктами, печивом, фрукта-
ми, концерн «Ярослав», які передали для табору матраци, 
постілі, одіяла, подушки. 
Матеріал для побудови літнього душу дав підприємець Мат-
вій Євсеєнко. Дмитро Крилов зробив знижку для придбання 
ємності для води на душ, а придбали її Інна Григоренко, 
Вячеслав Григоренко, Лариса Писаренко. Будували душ вете-
рани Дмитро Поліщук, Руслан Ісмаїлов. 
Косили траву, заготовляли дрова для табору Дмитро Гераси-
менко, Олександр Кравченко! 
Гостинно запросила дітей ветеранів та волонтерів до себе в 
садибу-корабель пані Людмила Харарук! 
Велику частину в організації і проведенні відпочинку взяла 
на себе Спілка учасників бойових дій Макарівщини! Волон-
тери Cпілки день і ніч були з дітками – Галина Бондарева, 
Оксана Виноградова, Людмила Окс! 
20–23 серпня для ветеранів та волонтерів, а також їх родин 
буде проходити відпочинковий табір вихідного дня.
Запрошуємо вас, наші друзі, стати меценатами, спонсорами, 
доброчинцями цього цікавого проєкту! 
Разом можемо зробити багато хороших справ!

Інф. «МВ».
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СЕЛИЩНА РАДА ІНФОРМУЄ
ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА 

БАГАТОДІТНИМ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ 
СІМ’ЯМ ДО 1 ВЕРЕСНЯ

З метою підтримки дітей з багатодітних малозабезпечених 
сімей Уряд запровадив у 2021 році виплату одноразової гро-
шової допомоги для підготовки до навчального року у сумі 2 
000 гривень на кожну дитину, яка станом на 1 серпня 2021 
року має вік 6–18 років (включно).

Для отримання одноразової грошової допомоги звертатися 
та подавати будь-які додаткові документи НЕ ПОТРІБНО.
Виплата буде проведена органами соціального захисту насе-
лення.

ВАКЦИНАЦІЯ ТРИВАЄ
Станом на 10–13 серпня всі бажаючі, яким виповнилося 18 
років можуть вакцинуватися від COVID-19 вакциною МО-
ДЕРНА, для цього необхідно зателефонувати до сімейного 
лікаря або регіонального координатора по запису на вак-
цинацію Марини Олександрівни 0680521169, 0994188264 
та записатися на вакцинацію, або звернутися до Центру 
Вакцинації за адресою смт Макарів, вулиця Хмельницького 
Богдана 62-В, з 9:00 до 15:00 у будні дні та з 9:00 до 14:00 
у вихідні (приміщення нової Медичної амбулаторії) та у 
порядку живої черги отримати вакцинацію.

Також всі бажаючі можуть звертатися до пунктів вакцина-
ції в робочі дні Макарівській МА ЗПСМ, Забуянській МА 
ЗПСМ, Мотижинській МА ЗПСМ та отримати вакцинацію 
вакциною КОРОНАВАК.
При собі обов’язково мати паспорт та ідентифікаційний код.

ЗАПРОШУЄМО ВЧИТЕЛІВ
Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту повідомляє, 
що у Макарівській громаді відкрито ряд вакансій в заклади 
загальної середньої освіти.
Перелік вакансій в заклади загальної середньої освіти Мака-
рівської селищної ради
Колонщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів
• Вчитель англійської мови
Королівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
• Асистент вчителя
Макарівський багатопрофільний ліцей
• Вчитель інформатики
• Вчитель математики
• Вчитель іноземної мови
• Вчитель української мови та літератури
Макарівський НВК «ЗОШ І ступеня – районна гімназія»
• Вчитель англійської мови
Мотижинська ЗОШ І-ІІІ ступенів
• Вчитель англійської мови
• Асистент вчителя
Пашківська ЗОШ І-ІІІ ступенів
• Вчитель математики
Ситняківське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
• Педагог-організатор
ОНЗ «Червонослобідський ліцей – освітній округ»
• Педагог-організатор
Андріївське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»
• Вчитель початкових класів
Маковищанська гімназія
• Вчитель початкових класів

• Асистент вчителя
• Корекційно-розвивальні заняття
Мар’янівське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»
• Вчитель англійської мови
Наливайківська гімназія
• Педагог-організатор
• Асистент вчителя
Ніжиловицька гімназія
• Вчитель англійської мови
• Вчитель фізкультури
Фасівська ЗОШ І-ІІ ступенів
• Вчитель української мови та літератури.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ МАКАРІВСЬКОЇ 
ГРОМАДИ!

Якщо Ви прагнете бачити Макарівську селищну територіаль-
ну громаду привабливою для розвитку малого й середнього 
бізнесу, залучення інвесторів, а відтак зростання добробуту 
громади; енергоефективною та дружньою до довкілля; тери-
торією відкритої влади і ефективного управління, націленої 
на співробітництво та розвиток громади; територією якісної 
освіти, медицини, культурного різноманіття, яка цінує істо-
ричну спадщину

ДОЛУЧАЙТЕСЯ ДО СТВОРЕННЯ СВОЄЇ ПРОЄКТНОЇ 
ІДЕЇ!

Важливо щоб ваші ідеї відповідали стратегічним цілям, 
схвалених на засіданні робочої групи з розробки Стратегії 
розвитку Макарівської  селищної територіальної громади на 
період до 2027 року:
Стратегічна ціль 1: Підприємницька активність, іннова-
ційні підходи, розвиток малого і середнього бізнесу.
Стратегічна ціль 2: Комфортна громада, яка надає меш-
канцям послуги високої якості, дружня до навколишнього 
природного середовища.
Стратегічна ціль 3: Громада високих моральних цінностей, 
де дбають про розвиток культури і таланти, зберігають істо-
ричну спадщину.

ІДЕЇ ПРОЄКТІВ ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ 
ТАКИМ КРИТЕРІЯМ:

1. Проєктні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення сус-
пільної вигоди.
2. Отримувачем вигод від реалізації проєкту не може бути 
окрема фізична або юридична особа.
3. Термін реалізації першочергових проєктів та проєктів на 
весь період реалізації Стратегії – не більше 3 календарних 
років
4. Проєктні ідеї повинні бути направлені на реалізацію од-
нієї із стратегічних цілей та конкретного завдання операцій-
них цілей, визначених у їх рамках.
5. Наявність людської та технічної спроможності для реалі-
зації проєкту.
6. Проєктна ідея має бути представлена у формі, що дода-
ється.

Проєтну ідею (заповнені форми) необхідно надіслати/на-
дати не пізніше 31серпня 2021 року на адресу електронної 
пошти: strategy.maktg@ukr.net
Якщо у Вас виникли питання, телефонуйте: +38(050)3517574.
Проектні ідеї будуть розглянуті робочою групою для вклю-
чення до першого Плану реалізації Стратегії розвитку гро-
мади.

ФОРМА ДЛЯ ОПИСУ ПРОЄКТНИХ ІДЕЙ МЕШКАНЦІВ 
МАКАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

1. Що саме Ви хочете здійснити у вашій громаді?
(наприклад: створити…, побудувати…., відремонтувати…, за-
снувати…, організувати…, провести…, розробити…, сформу-
вати…, поліпшити…, мобілізувати…, підтримати…, налагоди-
ти…, залучити…, навчити…)
2. Яка ціль буде досягнута внаслідок реалізації проєкту?
(Зазначте одну або кілька цілей)
3. Як називається Ваш проєкт?
(Назва проекту повинна бути короткою, виразною і відпові-
дати змісту проекту. Слід уникати занадто узагальнених, аб-
страктних чи «поетичних» назв, які потребують додаткових 
пояснень щодо змісту проекту)
4. В якому населеному пункті/ пунктах громади буде реалі-
зовано Ваш проєкт?
5. Які очікувані результати проєкту?
(наприклад: побудовано…, з’явилось…., утворено…., відре-
монтовано…, організовано…, проведено…, розроблено…., 
налагоджено…., охоплено…, залучено…, сформовано…, навче-
но…)
6. Для кого / яких груп населення реалізація цього проєкту 
принесе користь? Яка орієнтовна кількість населення отри-
має вигоду від реалізації проєкту?
(наприклад: для молоді, для школярів, для безробітних, для 
фермерів, для пенсіонерів, для жінок та ін.)
7. Коротко опишіть, як позначиться реалізація Вашого про-
єкту на мешканцях населеного пункту, в якому Ви прожи-
ваєте?
8. Які дії/ заходи треба зробити, щоб втілити проєкт у жит-
тя? Коротко вкажіть конкретні дії.
(наприклад: написати програму…, розрахувати бюджет про-
єкту, зібрати голоси/ підписи за…, подати петицію місцевій 
владі, взяти участь у засіданні місцевої ради, яка розгляда-

тиме відповідне рішення, створити групу в соціальних ме-
режах, провести переговори…., розповсюдити оголошення 
про… через газету, facebook….)
9. Хто ключові учасники реалізації проєкту? Вкажіть, які 
організації можуть бути залучені, і яка їх роль.
(наприклад: місцеві активісти – подають заявку, місцевий 
бізнес – виділить …% коштів для реалізації проєкту, зов-
нішні інвестори мають профінансувати …% проєкту, місцева 
влада  - має стати партнером, ухвалити рішення, виділити 
кошти, домовитися з…; центральні органи державної влади 
України, іноземні донори тощо)
10. Чи готові Ви долучитися до реалізації проєкту? Чи є у 
Вас команда для цього?
11. Чи готові Ви кооперувати зусилля з мешканцями інших 
населених пунктів?
12. Які необхідні ресурси для реалізації проєкту? Чия допо-
мога може знадобитись?
(наприклад: кошти бюджету громади; допомога від бізнесу; 
кошти мешканців, зусилля мешканців – час, праця; фінан-
сування, отримане через подання проєктів на конкурс (вка-
жіть, хто має подати заявку – активні мешканці, місцева 
влада, бізнес); ресурси інвесторів тощо)
13. Скільки часу потрібно для завершення проєкту?
(вкажіть у місяцях)
14. Як Ви побачите/ яким чином виміряєте, що проєкт 
виконано? Вкажіть очікувані кількісні та якісні результати 
проєкту.
(наприклад: навчено   % дітей дошкільного віку; створено 
…. робочих місць; проведено …. заходів; створено….; відре-
монтовано …. і т.д.)
15. Контактна інформація відповідального/ координатора 
проєкту
Проєктні групи за необхідності можуть звернутися за кон-
сультацією до робочої групи з розробки Стратегії громади.

Контактна інформація:
E-mail: strategy.maktg@ukr.net (в темі листа зазначити «Ма-
карівська селищна територіальна громада – проєктні_ідеї»)
Моб. тел. 050-351-75-74

У БУЧАНСЬКОМУ РАЙОНІ ПРОВО-
ДИТЬСЯ ШАХОВИЙ ФЕСТИВАЛЬ

27–28 серпня 2021 р.
СК «Доброволець», вул. Білогородська, 26, с. Святопетрів-
ське Київської області

Змагання проводяться за трьома номінаціями – юніори:
•до 10 років
•до 13 років 
•до 17 років.
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗА ТЕЛ. 099 262 1707

КОНТАКТИ БУЧАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Телефон/факс: +380442995990
Електронна пошта: vdoc@bucha-rda.gov.ua
Відділ реєстру виборців: (044)424-10-49
Адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 126.

ТИМЧАСОВО ПЕРЕКРИВАЮТЬ ДОРОГУ
11–13 серпня буде частково закрита смуга для руху ав-
тотранспорту на дорозі Київ – Чоп поблизу Стоянки (км 
21+767) у напрямку Житомира. 
Правий проїзд у напрямку Житомира буде закрито на пе-
ріод 11 (з 6:00) до 13 серпня (17:00).
Рух в обох напрямках буде здійснюватись по лівому проїзду.
На період обмеження руху підрядником будуть встановлені 
попереджувальні тимчасові знаки, згідно погодженої схеми.
Радимо водіям та перевізникам врахувати інформацію вище 
та перепрошуємо за тимчасові незручності.
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ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ 
МАКАРІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!

14 СЕРПНЯ
КАРАШИН: вул. Шкільна, Миру, Перемоги, Ровенська, Окружна, Дубнівська, Бруси-
лівська (8.00–20.00).
КОРОЛІВКА: вул. Кравченка, Петровського (8.00–20.00).
ЗАБУЯННЯ: вул. Лесі Українки, Садова, Польова, Незалежності, Короленка, Шев-
ченка (8.00–20.00).

15 СЕРПНЯ
СИТНЯКИ: вул. Миру, Київська, Семенченка, Молодіжна (8.00–20.00).
РОЖІВ: вул. Червона Площа, Сонячна, Здвижка, Прирічна (8.00–20.00).
ЗУРІВКА: вул. Горького, Дачна (8.00–20.00).
ЗАВАЛІВКА: вул. Шевченка, Олі Токар, Сонячна, 1 Травня, Солов’їна (8.00–20.00).
ЛЮДВИНІВКА: вул. Мотижинська, Кагатна, Центральна, Механізаторів (8.00–
20.00).
МАКАРІВ: вул. Шевченка, Б. Хмельницького, Димитрія Ростовського (8.00–20.00).

16 СЕРПНЯ
КОРОЛІВКА: вул. Шевченка, Кравченка (8.00–20.00).
САДКИ-СТРОЇВКА: вул. Петровського, Садова (8.00–20.00).
КОЛОНЩИНА: вул. Воровського, Садова, Шевченка, Соборна, Річкова, Таврійська, 
Київська, Святителя Димитрія, трансформаторна підстанція в полі (8.00–20.00).
БЕРЕЗІВКА: вул. Польова, Житомирська, Архітектурна, Ярова, Лесі Українки (8.00–
20.00).
КАЛИНІВКА: вул. Київська (8.00–20.00).

17 СЕРПНЯ
БЕРЕЗІВКА: вул. Калинова, Дорожна (9.00–17.00).
КОЛОНЩИНА: вул. Таврійська, Вишеградська, Воровського, Солов’їна, Садова, 1 
Травня, Набережна, трансформаторна підстанція в полі (9.00–17.00).
МИКОЛАЇВКА: вул. Миколаївська, Персикова, Вишнева, СТ «Лісова», трансформа-
торна підстанція в полі (9.00–17.00).

18 СЕРПНЯ
СЕВЕРИНІВКА: вул. Шевченка, Нова, Квіткова, Грушевського, Соснова, Перемоги 
(8.00–20.00).
ПАШКІВКА: вул. Вітрівська, Горького, Першотравнева, Садова, Перемоги, Пугачова, 
Калинова, Набережна (9.00–17.00).
ФАСОВА: вул. Шевченка (9.00–17.00).
КОЛОНЩИНА: вул. Таврійська, Антрацитівська, Вишеградська, трансформаторна 
підстанція в полі (9.00–17.00).
КОПИЛІВ: вул. Ватутіна, Лісова, Шовковична, Перемоги (9.00–17.00).
МАКАРІВ: вул. Щаслива (9.00–17.00).
БЕРЕЗІВКА: вул. Чорнобильська (9.00–17.00).

19 СЕРПНЯ
ПАШКІВКА: вул. Вітрівська, Горького, Першотравнева, Садова, Перемоги, Пугачова, 
Калинова, Набережна (9.00–17.00).
ФАСОВА: вул. Шевченка (9.00–17.00).
МОТИЖИН: вул. Згоди, Довга, Садова, Топольова, Надія, Польова, Шевченка, Дов-
гича, Слобода, Горького  (9.00–17.00).
КАЛИНІВКА: вул. Калинівська, Київська, Макарівська, Лісова (9.00–17.00).
МАКАРІВ: вул. Заводська, Ярослава Мудрого, Першотравнева, Молодіжна, Веселкова, 
Зарічна, Франка, Донецька, Сірка, Потапенка, Кошового, Комунальна, Б. Хмельниць-
кого, Кочубея, Лазурна, Довбуша, Юність, Затишна, Ольгинська, Пушкіна, Довженка, 
Абрикосова, Героїв Чорнобиля, Шевченка, Героїв Крут, автостанція, Гончара, Львів-
ська, Ярослава Мудрого (10.00–18.00).
Зурівка: вул. Горького, Дачна (10.00–18.00).
ЗАВАЛІВКА: вул. Шевченка (10.00–18.00).
ФАСІВОЧКА: вул. Левадна, Володимирська, Колгоспна, Веселкова, Валова, Полтав-
ська, Харківська, Хутірська, Лугова, Шпортенка, Кривоноса, Теліги (10.00–18.00).
РОЖІВ: вул. Центральна (10.00–18.00).

20 СЕРПНЯ
МАКОВИЩЕ: вул. Шевченка (8.00–20.00).
КОРОЛІВКА: вул. Кравченка, Петровського, Клубна, Шевченка, Освіти, Шкільна, 
Профспілкова, Львівська, Торгова, Червоноградська, Херсонська, Меліораторів, Шуль-
ги, Гагаріна, С. Юлаєва (8.00–20.00).
НОВОМИРІВКА: вул. Піскова, Хутір Пісочний, Мирна (8.00–20.00).
ФЕРМА: вул. Дружби, Щаслива, Комарова, Садова (8.00–20.00).
МАКАРІВСЬКА БУДА: вул. Гагаріна, 1 Травня (8.00–20.00).
ФЕРМА: вул. Дружби, Щаслива, Комарова, Садова (8.00–20.00).
ВОЛОСІНЬ: вул. Ковпака, Чапаївка, Короленка (8.00–20.00).
ЗАБУЯННЯ: вул. Незалежності, Молодіжна, Франка, 1 Травня, 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, Вітрівська, Горького, Першотравнева, Садова, Перемо-
ги, Пугачова, Калинова, Набережна (8.00–20.00).
ФАСОВА: вул. Шевченка (8.00–20.00).

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

Інф. «МВ».

За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК Київські регіональні електроме-
режі» з 14 по 20 серпня будуть проводитися планові технічні роботи на 

електромережах Макарівської громади:

ПРАЦЮЮТЬ В ГРОМАДІ

Наталя Черкас та Євген Кондратенко започаткували свій невеликий бізнес – відкрили 
крамничку та кафе в Ніжиловичах. Редакція «Макарівського вісника» дізнавалася про те, 

як існує магазин та чи важко вести подібний бізнес у селі.
Перші кроки в бізнесі Євген і Наталія робили в 
Києві. Саме там було започатковано свою славну 
справу. Справи йшли добре поки не розпочався 
2014 р. Як і вся країна підприємці відчули на 
собі економічну кризу. Бізнес не полишили, але 
вирішили спробувати новий для себе напрям.

У Ніжиловичах в нагоді став досвід матері Єв-
гена, яка довгий час працювала в торгівлі. Вона 
на перших порах допомагала Наталії. 
Спочатку на вулиці Петровського відкрили кафе 
«Карина». А потім викупили приміщення ко-
лишньої колгоспної столової на вулиці Підсухи, 
яке стояло напіврозвалене. Зробили ремонт і 
відкрили магазин «Крамничка» і поруч з ним 
кафе «Садиба».
«Більша частина життя – це ризик, – гово-
рить Наталія. – Але нам завжди було цікаво 
починати щось нове». А тому, відкриваючи ма-
газин і кафе у Ніжиловичах, не вважали це ри-
зиком для себе. А більше розглядали, як новий 
щабель свого розвитку.
Асортимент в магазині підбирається за прин-
ципом 50/50. Половина товару – це вибір го-
сподарів, а інша половина – потреби покупців. 
З власного досвіду Наталія, початківцям реко-
мендує починати з еко-товарів. Вона говорить, 
що на сьогодні в селі найбільшою популярністю 
користуються товари власного виробництва. 

Наприклад у магазині «Крамничка» є великий 
вибір власної копченої продукції, це і м’ясо і 
риба. Також тут продають хліб власного вироб-
ництва. крім того Наталія і Євген займаються 
заготовкою і продажем полуфабрикатів.

У кафе «Садиба», за попередньою домовлені-
стю, можна провести затишне сімейне свято. 
Страви для заходів готують власноруч Наталія з 
Євгеном та допомагають дві помічниці. Пере-
важна більшість продуктів на святковому столі 
власного виробництва.
Про свої негаразди Наталія говорить неохоче, 

каже – що було, те минуло. З більшим бажан-
ням вона розповідає про своїх постійних клієн-
тів, особливо тих, хто з ними від початку від-
криття магазину.
«Наш староста Юрій Недашківський заходить 
до магазину чи не щодня, – говорить Наталія. – 

Це наш сільський ревізор. Ніколи не змовчить, 
якщо десь побачить безлад, вкаже на недоліки в 
санітарії та гігієні, подивиться, чи бува не за-
кінчився термін придатності продуктів. Якщо 
є за що похвалити, також обов’язково відзна-
чить. Думаю, у нього, як і в інших наших по-
стійних клієнтів була можливість скориста-
тися послугами інших торговельних закладів 
(в Ніжиловичах їх ще є чотири – Авт.). 
Однак наші клієнти залишилися з нами».

У магазині «Крамничка» постійно розширюють 
асортимент товарів. І уже незабаром поруч буде 
відкрито магазин «Господар», де продаватимуть 
господарські товари необхідні для дому.
Собі на допомогу Наталія взяла двох продавців 
з місцевих мешканців. Тепер нарешті у неї є 
вихідні й святкові дні, і більш-менш нормова-
ний робочий день. Проте щодня її можна поба-
чити в магазині «Крамничка».
Наталія також бере активну участь у житті 
села. Старости Юрій Недашківський говорить, 
що підприємці не залишаються осторонь про-

блем Ніжилович. За словами ж Наталії, з при-
значенням Юрія Недашківського старостою, 
вона, як і більшість мешканців стала помічати 
позитивні зміни в житті свого села. А тому і є 
бажання не стояти осторонь, а допомагати йти 
в правильному напрямі.

Інф. «МВ».

ЯК ЦЕ – МАТИ ВЛАСНИЙ МАГАЗИН: 
ІСТОРІЯ ПІДПРИЄМЦІВ З НІЖИЛОВИЧ
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НАШЕ ІНТЕРВ’Ю
Ірина ТАРАСЮК: «ПОТРЕБА ЛЮДЕЙ В РЕЄСТРАЦІЇ І ВИЗНАННІ 
ДЕРЖАВОЮ ЇХ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ БУЛА, Є І ЗАЛИШАЄТЬСЯ 

НЕОБХІДНОЮ КОЖНОМУ БЕЗ ВИНЯТКУ»
Напевно у Відділи державної реєстрації актів цивільного ста-
ну (далі – ДРАЦС) мешканці Макарівської громади зверта-
ються найчастіше. Адже саме тут людина отримує свої пер-
ші (свідоцтво про народження) і свої останні (свідоцтво про 
смерть) документи. 
Відділи ДРАЦС одні з перших держаних органів, які перейшли 
на новий рівень обслуговування громадян. Відділ у Макарові 
облаштований сучасно. Послуги надаються якісно, зручно і 
швидко, командою фахівців. Завдяки функціонуванню електро-
нних реєстрів оперативність роботи приємно вражає. 
Редакція «Макарівського вісника» вирішили більш детально 
дізнатися про досягнення і складнощі у роботі ДРАЦС. З цієї 
нагоди ми поспілкувалися з Іриною ТАРАСЮК, начальником 
Макарівського відділу ДРАЦС у Бучанському районі Київській 
області Центрального міжрегіонального управління Міністер-
ства юстиції.

– Пані Ірино, чим сучас-
ний ДРАЦС відрізняється 
від колишнього ЗАГСу?
– Переважна більшість людей 
при думці про відділ ДРАЦС, 
а в різні роки ЗАГС, РАГС, 
РАЦС, пригадує найщасливіші 
моменти свого життя – реє-
страцію шлюбу та народження 
дітей. Та все ж, органи РАЦ-
Су та його працівники мають 
набагато ширше коло компе-
тенцій і значно вагомішу місію 
у житті пересічних громадян 
та держави загалом. І якщо 
говорити про різницю між 
ЗАГСом колишнім і РАЦСом 
теперішнім то вона безумов-
но величезна! Зокрема вимо-
га щодо наявності юридичної 
освіти у всіх працівників під-
тверджує вагомість питань, що 
вирішуються у стінах цих установ.
І найголовніше це доступність послуг, завдяки функціонуван-
ню таких сервісів як: 
- web-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану»; - електронний апостиль; 
- проєкт «Шлюб за добу»; -
- комплекс послуг «єМалятко»; 
- прийняття документів і вручення свідоцтв про народження 
безпосередньо в пологових будинках.
– Яка структура, кількість працівників та функції 
ДРАЦСу на Макарівщині?
– За штатним розписом у Макарівському відділі ДРАЦС у 
Бучанському районі Київській області Центрального міжре-
гіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 
працює два головних спеціалісти, відділ очолює начальник. 
Згідно Законодавства України на РАЦСи покладені наступні 
обов’язки: 
- реєстрація народження, шлюбу, зміни імені, розірвання 
шлюбу, смерті; 
- формування та збереження архівного фонду актових запи-
сів цивільного стану впродовж 75 років з дня їх створення; 
- ведення єдиної електронної бази – Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян; 
- прийняття документів, виданих органами юстиції, нотарі-
усами та судами для проставлення апостилю; 
- підготовка до легалізації документів з метою їх викори-
стання за кордоном; 
-  виконання рішень судів про усиновлення та визнання 
батьківства; 
- внесення змін до актових записів цивільного стану; 
- поновлення та анулювання актових записів цивільного ста-
ну; 
- повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів 
цивільного стану та витягів з Державного реєстру актів ци-
вільного стану громадян; 
- надання правової допомоги щодо витребування свідоцтв 
та довідок про реєстрацію актових записів цивільного стану 

із-за кордону.
– Які з цих послуг можна отримати через інтернет?
– Завдяки успішному функціонуванню web-порталу «Звер-
нення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» 
послуги є доступними в он-лайні. На порталі «Звернення у 
сфері державної реєстрації актів цивільного стану» Ви мо-
жете записатись на прийом до відділу ДРАЦС у зручний для 
Вас час, задати питання в он-лайн режимі, подати заяви на 
реєстрацію актів цивільного стану. 
Є ще одна крута новація: 2020 року в Україні стартував 
експериментальний проєкт «єМалятко». Лише на підставі 
однієї заяви батьки новонародженої дитини можуть отри-
мати послуги в рамках комплексної послуги «єМалятко»: 
проведення державної реєстрації народження; реєстрації 
місця проживання дитини; призначення державної допомо-
ги при народженні дитини; призначення допомоги на дітей, 
які виховуються у багатодітних сім’ях; внесення відомостей 
про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній 
базі даних електронної системи охорони здоров’я; реєстрації 
дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників 
податків; визначення належності новонародженої дитини 
до громадянства України; внесення інформації про ново-
народжену дитину до Єдиного державного демографічного 
реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому. 
Тож вже сьогодні таку послугу можна отримати за однією 
заявою не тільки у закладі охорони здоров’я, де народилась 
дитина, а також у відділах державної реєстрації актів, та 
через електронний кабінет громадянина. 
До речі, між нашим Відділом та ТОВ «Лікувально-діагностич-
ний центр «Адоніс плюс» підписано меморандум Щодо на-
дання послуги «єМалятко» завдяки якому молоді батьки, ще 
перебуваючи в пологовому будинку отримують пакет послуг, 
найчастіше це державна реєстрація народження дитини, 
призначення державної допомоги при народженні дитини, 
реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – 
платників податків, визначення належності новонародженої 
дитини до громадянства України, внесення інформації про 
новонароджену дитину до Єдиного державного демографіч-

ного реє-
стру з при-
с воєнням 
унікально-
го номера 
запису в 
ньому.
– Як на 
В а ш у 
р о б о т у 
вплинула 
децентра-
лізація?
– Змі-
н ю ю т ь с я 
часи, влада, 
пол ітичн і 
курси, та 
п о т р е б а 
людей в 
реєстрації 
і визнанні 
державою 
їх цивіль-
ного стану 
була, є і 
залишаєть-
ся необхід-
ною кож-
ному без 
в и н я т к у . 
Децентра-

лізація не має особливого впливу 
на виконання нами своїх функ-
цій, окрім технічних моментів. 
Наразі ми надаємо послуги з пер-
винної Державної реєстрації ак-
тів цивільного стану громадянам 
всього Бучацького району.
– Чи трапляються випадки 
що пара подала заяву а потім 
передумала?
– Жінка та чоловік, які бажають 
зареєструвати шлюб, подають 
особисто письмову заяву, за вста-
новленою формою, до будь-якого 
органу реєстрації актів цивільно-
го стану за їх вибором. Державна 
реєстрація шлюбу проводиться 
після закінчення одного місяця 
з дня подання нареченими заяви 
про державну реєстрацію шлю-
бу. Звісно трапляються випадки, 
коли наречені не з’являються 

на реєстрацію шлюбу, у такому випадку заява є дійсною 
ще протягом трьох місяців. Якщо ж вони не з’являються в 
цей термін – заява витрачаю чинність, і щоб зареєструвати 
шлюб потрібно подавати заяву. 
Чи часті такі випадки? Ні. 
Єдине що, з минулого року у зв’язку з пандемією і обмежен-
нями спричиненими нею – значно зменшилася кількість 
урочистих церемоній реєстрації шлюбу.
– Наскільки складно зараз розірвати шлюб?
– Якщо у пари наявні неповнолітні діти чи один із подруж-
жя не дає свою згоду на розлучення, то розірвання шлюбу 
відбувається тільки через суд. 
Відділи ДРАЦС реєструють розірвання шлюбу на підставі: 
- спільної заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не 
має дітей; 
- заяви про розірвання шлюбу одного з подружжя та рішен-
ня суду про визнання другого з подружжя безвісно відсут-
нім, недієздатним. 
Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає 
актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного 
місяця від дня подання заяви до відділу ДРАЦС, якщо вона 
не була відкликана, та видає свідоцтво про розірвання шлю-
бу. Шлюб розривається незалежно від наявності між по-
дружжям майнового спору. Державна реєстрація розірвання 
шлюбу проводиться за місцем проживання подружжя або 
одного з них.
– Зараз зустрічається багато незвичних імен. Чи мо-
жуть вплинути працівники ДРАЦСУ на батьків у та-
ких випадках?
– Імена наша болюча тема. Визначитись з іменем для малю-
ка чи не найбільш відповідальна справа для батьків. Це дуже 
важливе рішення, тому новоспеченим батькам необхідно 
підходити до вирішення цього питання не тільки з фантазі-
єю, а й з усією відповідальністю! Одна справа коли назива-
ють популярними, або рідковживаними, або незвичними... 
Інша справа коли мають намір дати «чудний» варіант імені. 
Працівник РАЦСу безумовно не може обрати ім’я Вашій 
дитині, однак може обговорити з вами обране Вами ім’я чи 
варіант імені, може разом з Вами проглянути словник влас-
них імен... Це все дуже тонко... 
Так ми можемо «втрутитися» коли дають ім’я «Тімафєй» 
приміром, або «Даніла», «Діма»... Запис в документах це 
важливо! І краще, коли він здійснений відповідно до від-
носно усталених норм, інакше «чудний» правопис імені Ва-
шій дитині протягом всього життя доведеться пильнувати 
на кожному документі, і десь таки помилки не уникнути, 
будь то диплом про освіту, трудова книга чи документи на 
будинок. І врешті ваші онуки будуть «Тімафєйовичами», 
«Данілавними» і «Дімовичами»... Ми не обираємо ім’я і не 
впливаємо на батьків під час вибору, ми просто інформуємо!
– Наскільки складно відновити документи ДРАЦСУ 
при втраті?
– Якщо у Вас викрали, Ви загубили чи пошкодили свідо-
цтво про Державну реєстрацію актів цивільного стану ви 
можете звернутися з відповідною заявою про видачу та-
кого документу до будь-якого органу ДРАЦС на території 
України. Фактично документ можна отримати у будь-якому 
відділі з будь-якої точки країни, незалежно від місця їх дер-
жавної реєстрації та місця проживання заявника. Видача 
проводиться при пред’явленні паспорта заявника та за не-
обхідності документів, які підтверджують право отримання 
свідоцтва. Повторно Документ видається у день звернення, 
або ж на наступний день, якщо реєстрація була проведена в 
іншому відділі, ніж до якого ви звертаєтеся. Тож, як бачите, 
Жодних складнощів не виникає.
– Дякую за надану інформацію.
– Дякую за запитання.

Спілкувався Віталій ГЕДЗ.
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:::::  МАНДРУЄМО МАКАРІВЩИНОЮ  :::::
М А Є Т О К  Ф О Н  М Е К К А 

Продовжуємо мандрувати Макарівщиною. Цього разу ми пропонуємо Вам відвідати маєток Миколи Карловича фон Мекка, що розташований в Копилові. 
Свого часу ця споруда була віднесена до Пам’яток архітектури, але сьогодні він знаходиться у приватних руках.

Маєток барона фон Мекка, побу-
дований у 1888-му році, у ньому 
свого часу гостювали Чайковський 
та Врубель. 
Барон облаштував, як на той час 
гарну інфраструктуру у Копило-
ві: були побудовані водонапірна 
вежа, кінний завод, молочна фер-
ма, млин, розарій, вириті два ста-
ви.
Після приходу більшовиків, що 
тут тільки не знаходилось: і агро-
номічна школа, і німецький штаб 
(у роки Другої світової війни), і 
військовий шпиталь і Центральна 
районна лікарня, і середня школа, 
і філіал Макарівської дитячої му-
зичної школи, і сільська рада.
Чому цей об’єкт здаєтьсяся зараз 
моторошним? 
Все просто. Зараз він знаходиться 
у жахливому стані: всередині су-
цільний смітник, підлога місцями 
провалюється, вікна забиті, як у 
фільмах жахів.
Тай сам маєток трохи нагадує сво-
єю архітектурою будинок з амери-
канських хорорів, де живе відьма.
Та навіть у такому вигляді, маєток 
заслуговує уваги туристів.

Інф. «МВ».
Фото: Олександр Гончаров / 

Апостроф
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Схід Сонця 05:51       Захід Сонця 20:18
Тривалість дня 14:27

ПОНЕДІЛОК, 16 серпня

Вівторок, 17 серпня

Схід Сонця 05:52 Захід Сонця 20:16
Тривалість дня 14:24

серела,  18 серпня

Схід Сонця 05:54 Захід Сонця 20:15
Тривалість дня 14:21

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.

УСПЕНСЬКИЙ ПІСТ З ПАМ’ЯТТЮ ПРО...!

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,
16:45,19:30,4:45 ТСН
9:25,10:20,5:35 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 2”
23:25,3:55 Т/с 
“Сидоренки-Сидоренки 2”
0:30 Комедiя “Знайомство 
з батьками”
2:40 Х/ф “Монстро”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Т/с “Опер за 
викликом 4”
10:00 Х/ф “Персi 
Джексон та викрадач 
блискавок”

12:30 Х/ф “Двiйник”
14:45,16:55,19:30 
Загублений свiт
17:55 Секретнi матерiали
18:15,2:45 Спецкор
18:50 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
20:30 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2”
21:35 Т/с “Плут”
22:20,0:10 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
2:00 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”
3:15 Помста природи
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Соляна 
принцеса”
10:45 Х/ф “Подарунок на 
Рiздво”
12:30,18:00 4 весiлля
15:00,2:15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд

16:00,3:05 Панянка-
селянка
17:00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок
19:00,20:00,22:30 Одного 
разу пiд Полтавою
19:30,23:00 Країна У 2.1
22:00 Танька i Володька
23:30 Країна У 2.0
0:00 Iгри приколiв
1:00 ЛавЛавСar 3
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
2:30 Х/ф “Операцiя 
“Тушонка”
4:10 М/ф
4:55 Телемагазин
5:25,22:30 “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 “Сiмейне 
пограбування”
14:20 Х/ф “Уболiвальники 
зi стажем”
16:05 Чекай на мене. 
Україна

20:00 Подробицi
21:00 Т/с “Гардемарини, 
вперед!”
0:20 Х/ф “Рiдня”
2:10 Україна: забута 
iсторiя

НОВИЙ КАНАЛ
3:00 Зона ночi
4:55 Абзац!
5:55,7:35 Kids` Time
6:00 М/с “Том i Джерi”
7:40 Орел i решка
9:50 Т/с “Надприродне”
12:35 Х/ф “Божевiльний 
патруль”
14:40 Х/ф “Божевiльний 
патруль 2”
16:45 Т/с “Будиночок на 
щастя”
19:00 Хто зверху? (12+)
21:05 Х/ф “Останнiй 
бойскаут”
23:30 Х/ф “Флот 
МакХейла”
1:30 Вар`яти
2:55 Служба розшуку 
дiтей

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми вдома”
6:00 Т/с “Комiсар Рекс”
9:55 МастерШеф

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 “Нiщо не 
трапляється двiчi”
1:30 Детектор брехнi

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку 
дiтей
4:30 Факти
4:55,2:00 Громадянська 
оборона
8:45 Факти. Ранок
9:10 Х/ф “Вуличний 
боєць”
11:10,13:15 Х/ф 
“Самоволка”
12:45,15:45 Факти. День
13:55,16:15 Х/ф 
“Двiйник”
16:30 Х/ф “Мiцний 
захист”
18:45,21:10 Факти. Вечiр
19:25 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм
20:10,21:30 Х/ф “Година 
пiк”

22:25 Х/ф “Година пiк 2”
0:15 Х/ф “Година пiк 3”
2:50 Анти-зомбi
3:35 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 
справедливостi
14:30,15:30,2:00 Iсторiя 
одного злочину
20:10 Говорить Україна
21:00,23:10 Т/с “Капiтан”
0:10 Велика 
деолигархизация
1:30 Телемагазин
3:30 Реальна мiстика

НТН
4:55,5:00 Top Shop
5:25 Таємницi 
кримiнального свiту
6:45 Т/с “Янголи вiйни”
10:45,13:00,19:30 Т/с 
“CSI: Маямi”
12:30,16:30,19:00,2:25 
Свiдок
14:50,17:00,2:55 
Випадковий свiдок
17:50 Таємницi свiту
18:20 Свiдок. Агенти
23:00 Т/с “Слiпа зона”
0:45 Х/ф “Мовчазна 
отрута”
3:30 Речовий доказ
4:30 Правда життя. 
Професiйнi байки

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,
16:45,19:30,5:05 ТСН
9:25,10:20,5:55 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 2”
22:55 Т/с “Сидоренки-
Сидоренки 2”
0:00 Комедiя “Знайомство 
з Факерами”
2:15 Х/ф “Кiнг Конг”

КАНАЛ “2+2”
6:00,18:50,19:30,3:20 
ДжеДАI
6:20 Х/ф “Фанфан-
Тюльпан”
8:20 Х/ф “Сахара”
10:55,2:05 Т/с “Мисливцi 
за релiквiями”
12:50,16:55 Загублений 
свiт
17:55 Секретнi матерiали
18:15,2:50 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
20:30,21:35 Т/с “Плут”
22:40,0:15 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
3:50 Помста природи
5:45 Телемагазини

ТЕТ

6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Принц-
ведмiдь”
10:45 Х/ф “Подарунок на 
Рiздво 2”
12:30,18:00 4 весiлля
15:00,2:15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
16:00,3:05 Панянка-
селянка
17:00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок
19:00,20:00,22:30 Одного 
разу пiд Полтавою
19:30,23:00 Країна У 2.1
22:00 Танька i Володька
23:30 Країна У 2.0
0:00 Iгри приколiв
1:00 ЛавЛавСar 3
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
2:55,18:00,19:00 
Стосується кожного
4:25 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
9:55 Т/с “Втеча вiд мафiї”
12:25 Х/ф “007: Живi 
вогнi”
14:55,15:45 Речдок
16:25 Речдок. Особливий 
випадок
20:00 Подробицi
21:00 Т/с “Гардемарини, 
вперед!”
0:05 Х/ф “Здрастуй i 
прощай”
2:00 Україна: забута 
iсторiя

НОВИЙ КАНАЛ
3:00,2:55 Зона ночi
4:55 Абзац!
5:55,7:10 Kids` Time
6:00 М/с “Том i Джерi”
7:15 Орел i решка
9:20 Т/с “Надприродне”

12:50 Аферисти в мережах
14:40 Х/ф “Шафт”
16:50 Т/с “Будиночок на 
щастя”
19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф “Карате-пацан”
23:55 Х/ф “Крутi вiражi”
2:00 Вар`яти

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми вдома”
5:45 Т/с “Комiсар Рекс”
9:40 МастерШеф
13:10,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiкна-
Новини
15:45,18:05 Т/с “Слiд”
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с “Нiщо не 
трапляється двiчi”
1:25 Детектор брехнi

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:30 Факти
4:50,20:20,2:00 
Громадянська оборона

6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
10:10 На трьох
12:40,13:15,21:30 Т/с 
“Пес”
12:45,15:45 Факти. День
15:35,16:15 Х/ф “Шерлок 
Холмс”
18:45,21:10 Факти. Вечiр
23:50 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 
свiтанку”
3:35 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 
справедливостi
14:30,15:30 Iсторiя одного 
злочину
20:10 Говорить Україна

21:00 Т/с “Капiтан”
22:00,23:10 Т/с “Капiтан 
2”
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
7:50,14:45,17:00,2:50 
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”
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. 
Професiйнi байки

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,
16:45,19:30,4:45 ТСН
9:25,10:20,5:35 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 2”
23:45 Т/с “Сидоренки-
Сидоренки 2”
0:55 Комедiя “Знайомство 
з Факерами 2”
2:40 Х/ф “Шпигуни-
союзники”

КАНАЛ “2+2”

6:00,18:50 ДжеДАI
6:15 Х/ф “Мистецтво 
вiйни”
8:45 Х/ф “Орел Дев`ятого 
легiону”
10:55 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”
12:50,16:55,19:30 
Загублений свiт
17:55 Секретнi матерiали
18:15 Спецкор
19:20 Спорт Тайм
20:30,21:35 Т/с “Плут”
22:40,0:15 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
2:05 Х/ф “В`язень”
3:30 Помста природи
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Три пера”

10:45 Х/ф “Пiнгвiни 
мiстера Поппера”
12:30,18:00 4 весiлля
15:00,2:15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
16:00,3:05 Панянка-
селянка
17:00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок
19:00,20:00,22:30 Одного 
разу пiд Полтавою
19:30,23:00 Країна У 2.1
22:00 Танька i Володька
23:30 Країна У 2.0
0:00 Iгри приколiв
1:00 ЛавЛавСar 3
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
2:45,14:55,15:45 Речдок
3:25,18:00,19:00 
Стосується кожного
4:55 Телемагазин
5:25,22:10 “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 “Втеча вiд мафiї”
12:25 Х/ф “007: Лiцензiя 
на вбивство”
16:25 Речдок. Особливий 
випадок
20:00 Подробицi
21:00 Т/с “Гардемарини, 
вперед!”
0:00 Т/с “Голос з 
минулого”
1:50 Україна: забута 
iсторiя

НОВИЙ КАНАЛ
3:00 Зона ночi
4:45 Абзац!
5:50,7:05 Kids` Time
5:55 М/с “Том i Джерi”
7:15 Орел i решка
9:15 Т/с “Надприродне”
12:50 Аферисти в мережах
14:50 Х/ф “Пустун”
16:45 Т/с “Будиночок на 
щастя”
19:00 Хто зверху? (12+)

21:00 Х/ф “Хто я?”
23:25 Х/ф “Назад на 
Землю”
1:00 Вар`яти
2:55 Служба розшуку 
дiтей

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми вдома”
5:45 Т/с “Комiсар Рекс”
9:30 МастерШеф
13:10,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiкна-
Новини
15:45,18:05 Т/с “Слiд”
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с “Нiщо не 
трапляється двiчi”
1:30 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 На трьох
12:35,13:15,21:30 Т/с 
“Пес”
12:45,15:45 Факти. День
15:35,16:15 Х/ф “Шерлок 
Холмс 2: Гра тiней”
18:45,21:10 Факти. Вечiр
20:20,1:40 Секретний 
фронт
23:50 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 
свiтанку 2: Кривавi грошi 
Техасу”
3:10 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 
2”
0:10,2:00 Т/с “Вiкно 
життя”
1:30 Телемагазин
2:40 Гучна справа
3:10 Реальна мiстика

НТН
6:20 Будьте здоровi
7:50,14:50,17:00,2:45 
Випадковий свiдок 
8:30,12:30,16:30,19:00,
2:15 Свiдок
9:00 Страх у твоєму домi
10:50,13:00,19:30 Т/с 
“CSI: Маямi”
17:50 Вартiсть життя
23:00 Т/с “Слiпа зона”
0:45 Легенди бандитського 
Києва
1:40 Реальнi злочинцi
3:00 Речовий доказ
4:00 Правда життя. 

14 серпня православна церква відзначає одразу кілька важливих дат, зокрема – свято Винесення Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього.
Християни перших віків до великих свят завжди готувались постом і 
молитвою. З цієї священної практики з часом розвинулись коротші 
чи довші пости. Наймолодший з чотирьох річних постів, – піст 
Успенський, знаний в нас як Богородичний, Спасо-Богородичний 
чи Спасівка. 
Перші згадки про Успенський піст маємо щойно з IX століття. Як 
Петрівка і Пилипівка, так і цей піст увійшов у практику не доро-
гою церковного законодавства, але через – звичай. З цієї причини 
довгий час у Греції було багато дискусій, як щодо існування цього 
посту, так і щодо його приписів і часу тривання. 
Як у греків так і на території Русі-України, якийсь час не було однієї 
думки щодо згаданого посту. Більшу ясність нам дав митрополит 
Максим у своєму творі «Правило» наприкінці XIII століття і митро-
полит Фотій у XIV столітті в своєму окружному посланні. 
Успенський піст у давнину був суворіший від Петрівки і Пилипівки, 
але лагідніший від Великого посту. В понеділок, середу і п’ятницю 
цього посту споживалась суха їжа, а це хліб, вода і сушені фрукти, а 
у вівторок і четвер дозволялось на варену їжу, але без олії. В суботу 
і неділю був дозвіл на вино і олію, а в день Господнього Преобра-
ження – і на рибу! 
Спасо-Богородичний піст розпочинається днем винесенням чесних 
древ Животворчого Хреста Господнього і вшанування мучеників Ма-
кавейських. 

День винесення полягав у перенесенні з імператорського палацу до 
храму Софії збереженої частинки хреста Господнього. Впродовж 
двох тижнів цю святиню носили по Константинополю з метою «від-
вертання хвороб», для очищення міста від злих духів, які за давніми 
віруваннями приносили різні епідемії. За допомогою цього хреста 
освячували воду, щоб вона стала чистішою та щоб йшли дощі у 
спеку саме – 14 серпня. 

День святих Старозавітніх мучеників, які загинули за власну віру 
і непохитність, здавна почитала Христова Церква, а Святі Отці та 
Учителі Церкви: святі Кипріян, Амвросій, Григорій Богослов і Йоан 
Золотоустий – вшановували їхню пам’ять у своїх посланнях. 
У день 14 серпня, люди приносять до храму для благословення пер-
ші дари природи – мед та букети маку, трав і квітів – «маковій-
чики». Де дана традиція пов’язана зі стародавньою настановою, що 
перший урожай приноситься Богові і лише після цього спожива-
ється самим.
До речі! За давніми переказами, князь Володимир саме цього дня 
прийняв хрещення, а в стародавньому Києві 14 серпня освячували 
воду в Дніпрі! 
Тож вітаю усіх нас з цими пам’ятними церковно-історичними дата-
ми та із початком Успенського посту словами настанови святителя 
Йоана Золотоустого: «Батько посту – це закон Божий. Мати його 
- стриманість. Дочки його – подвиг, чистота і невинність. Сини 
його - Мойсей та Ілля, Йоан Хреститель і весь хор святих, особли-
во пустельників і подвижників. Найближчі родичі його – віра, надія, 
любов. Друзі його – мир, покора і згода. Слуги його – псалмоспів і 
чиста молитва». 
Благословенного усім нам посту!!!

протоієрей Тарас СИДІЛО, 
настоятель парафії Святого пророка Іллі; УГКЦ.
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Схід Сонця 06:00            Захід Сонця 20:06
Тривалість дня 14:06

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 05:55 Захід Сонця 20:13
Тривалість дня 14:18

четвер, 19 серпня

Схід Сонця 05:57        Захід Сонця 20:10  
Тривалість дня 14:13

п’ятниця, 20 серпня

субота, 21 серпня

Схід Сонця 05:58 Захід Сонця 20:08
Тривалість дня 14:10

неділя,  22 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,
16:45,19:30,4:45 ТСН
9:25,10:20,5:35 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 2”
23:55 Х/ф “Хранителi”
2:55 Комедiя “Бумеранг”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Х/ф “Старскi та 
Хатч”
8:00 Х/ф “Коммандо”
9:50 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”

11:45,16:55 Загублений 
свiт
17:55,19:30 Секретнi 
матерiали
18:15,2:05 Спецкор
18:50,2:35 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
20:30,21:35 Т/с “Плут”
22:40,0:15 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
3:05 Помста природи
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 М/ф “Динозавр”
10:30 Х/ф “Великий”
12:30,18:00 4 весiлля
15:00,2:15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
16:00,3:05 Панянка-
селянка
17:00 Богиня шопiнгу. 

Битва блондинок
19:00,20:00,22:30 Одного 
разу пiд Полтавою
19:30,23:00 Країна У 2.1
22:00 Танька i Володька
23:30 Країна У 2.0
0:00 Iгри приколiв
1:00 ЛавЛавСar 3
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
2:35,14:30,15:30 Речдок
3:10,18:00,19:00 
Стосується кожного
4:40 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
9:45 Т/с “Втеча вiд мафiї”
12:25 Х/ф “Шок”
16:25 Речдок. Особливий 
випадок
20:00 Подробицi
21:00 Т/с “Гардемарини, 
вперед!”

0:10 Т/с “Голос з 
минулого”
1:55 Україна: забута 
iсторiя

НОВИЙ КАНАЛ
3:00 Зона ночi
5:00 Абзац!
5:55,7:10 Kids` Time
6:00 М/с “Том i Джерi”
7:15 Орел i решка
9:20 Т/с “Надприродне”
12:55 Аферисти в мережах
14:40 Х/ф “Вторгнення: 
Битва за рай”
16:50 Т/с “Будиночок на 
щастя”
19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф “Сталеве 
серце”
23:05 Х/ф “Розбирання в 
Бронксi”
0:55 Х/ф “I прийшов 
павук”
2:45 Служба розшуку 
дiтей

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми вдома”
5:55 Т/с “Комiсар Рекс”

9:50 МастерШеф
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 “Нiщо не 
трапляється двiчi”
1:25 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
10:10,13:15 На трьох
12:45,15:45 Факти. День
13:45,16:15,21:30 Т/с 
“Пес”
16:45 Х/ф “Мачете 
вбиває”
18:45,21:10 Факти. Вечiр
20:20,1:45 Анти-зомбi

23:55 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 
свiтанку 3: Дочка ката”
3:00 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 
2”
23:10 По слiдах
0:50,2:15 Т/с “Вiкно 
життя”

1:45 Телемагазин
3:10 Реальна мiстика

НТН
6:20 Вартiсть життя
7:50,14:45,17:00,2:55 
Випадковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,2:25 
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

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,
16:45,19:30,5:50 ТСН
9:25,10:20 Життя вiдомих 
людей
11:15,12:20,14:05 Твiй 
день
14:45,20:15 Одруження 
наослiп
17:00 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана”
20:13 ПроCпорт
22:15 Х/ф “Хеллбой: Герой 
iз пекла”
0:35 Х/ф “Дзвiнок”
2:45 Х/ф “Дзвiнок 2”
4:25 Трилер “Ва-банк”

КАНАЛ “2+2”

6:00,18:50,3:20 ДжеДАI
6:20 Х/ф “Австралiя”
9:50 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”
13:40 Загублений свiт
17:55 Секретнi матерiали
18:15,2:50 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
19:30 Х/ф “Люди Iкс”
22:05 Х/ф “Люди Iкс 2”
0:50 Х/ф “Персi Джексон 
та викрадач блискавок”
3:50 Цiлком таємно-2017
4:15 Помста природи
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф 
“Румпельштiльцхен”
10:10 Х/ф “Форрест 

Гамп”
12:55,18:00 4 весiлля
15:00,2:15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
16:00,3:05 Панянка-
селянка
17:00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок
19:00,20:00,22:30 Одного 
разу пiд Полтавою
19:30,23:00 Країна У 2.1
22:00 Танька i Володька
23:30 Країна У 2.0
0:00 Iгри приколiв
1:00 ЛавЛавСar 3
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
2:40,14:30,15:30,0:45 
Речдок
3:25,18:00 Стосується 
кожного
4:55 Телемагазин
5:25 “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
9:45 Т/с “Втеча вiд мафiї”
12:25 Х/ф “Трьох 
потрiбно прибрати”
16:25 Речдок. Особливий 
випадок
20:00 Подробицi
21:00 Т/с “Флемiнг”, 
1-4 с

НОВИЙ КАНАЛ
3:00,2:05 Зона ночi
4:55 Абзац!
5:50,7:15 Kids` Time
5:55 М/с “Том i Джерi”
7:20 Орел i решка. 
Земляни
9:30 Аферисти в мережах
15:40 Х/ф “Останнiй 
бойскаут”
17:50 Х/ф 
“Протистояння”
19:40 Х/ф “Хеллбой: 
Золота армiя”

22:00 Х/ф “Хеллбой: 
Вiдродження кривавої 
королеви”
0:30 Х/ф “Священик”
2:00 Служба розшуку 
дiтей

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми вдома”
5:50 Х/ф “Сили природи”
8:00 Врятуйте нашу сiм`ю
11:40,14:50,18:05 Т/с 
“Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiкна-
Новини
20:15,22:50 Т/с “Привiт, 
тату!”
1:00 Детектор брехнi

ICTV
4:05 Скарб нацiї
4:15 Еврика!
4:25 Служба розшуку 
дiтей
4:30,1:20 Факти
4:50 Громадянська 
оборона

6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
10:10,20:10 Дизель-шоу
11:25,23:00,1:45 На трьох
12:45,15:45 Факти. День
13:15 Скетч-шоу “На 
троих”
14:05,16:15 Х/ф 
“Потрiйна загроза”
16:30 Х/ф “Холостяцька 
вечiрка 3”
18:45 Факти. Вечiр
3:30 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:45 Т/с “Любов iз 
закритими очима”
14:40,15:30 Т/с “Будь, що 

буде”
20:10 Говорить Україна
22:00,23:10,2:00 Т/с 
“Сильна жiнка”
1:30 Телемагазин
3:05 Т/с “Квочка”
6:10 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
3:50 Правда життя. 
Професiйнi байки
4:50 Top Shop

КАНАЛ “1+1”
7:00,6:00 Життя вiдомих 
людей
8:00 Снiданок. Вихiдний
10:00 Свiт навиворiт
19:30,5:15 ТСН
20:13 ПроCпорт
20:15 Вечiрнiй квартал
22:30 Жiночий квартал
0:30 Свiтське життя. 
Найкраще
1:30 Комедiя “Євротур”
3:10 Комедiя “Як 
позбутися хлопця за 10 
днiв”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Шаленi перегони
7:00 ДжеДАI
9:15 Загублений свiт
13:15 Х/ф “Роман у 

джунглях”
15:40 Х/ф “Коммандо”
17:35 Х/ф “Леон-кiлер”
19:45 Х/ф “22 кулi”
22:00 Х/ф “Дедпул”
0:05 Х/ф “Дедпул 2”
2:20 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”
3:05 Помста природи
4:05 Цiлком таємно-2017
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:45 М/ф “Бджiлка Майя 
та медовi iгри”
11:15 Х/ф “Дора i 
загублене мiсто”
13:15,14:15,16:45,0:20,
1:20 Одного разу пiд 
Полтавою

13:45,16:15,2:05 Країна 
У 2.1
17:15 М/ф “Синдбад: 
Легенда семи морiв”
19:00 Х/ф “Сам вдома”
21:00 Х/ф “Сам вдома 2”
23:20 Iгри приколiв
0:50 Танька i Володька
2:35 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
2:40 “Подробицi” - “Час”
3:25 Україна вражає
4:05,5:20 Орел i решка. 
На краю свiту
4:50 Телемагазин
6:15 Слово Предстоятеля
6:25 Х/ф “Залiзна маска”..
9:00 Готуємо разом. 
Домашня кухня
10:00 Корисна програма
11:05 Позаочi
12:05 Т/с “Гардемарини, 
вперед!”
17:50 Х/ф “Анжелiка, 
маркiза янголiв”

20:00 Подробицi
20:30 Концерт “З 
Україною в серцi”
22:40 Т/с “Побачити 
океан”, 1-4 с
2:25 Х/ф “День перший, 
день останнiй”

НОВИЙ КАНАЛ
3:00 Зона ночi
5:10,1:45 Вар`яти
6:15 Хто проти 
блондинок? (12+)
8:05,9:50 Kids` Time
8:10 Х/ф “Дiти шпигунiв: 
Кiнець гри”
9:55 Орел i решка. 
Земляни
11:00 Орел i решка. 
Чудеса свiту
12:05 Орел i решка
14:05 Х/ф “Черепашки 
нiндзя”
16:10 Х/ф “Черепашки 
нiндзя 2”
18:40 Х/ф “Варта 
Галактики”

21:00 Х/ф “Варта 
Галактики 2”
23:50 Х/ф “Скаутизм 
проти зомбi”

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми вдома”
5:55 Т/с “Слiд”
6:55,10:55 Т/с “Привiт, 
тату!”
7:55 Неймовiрна правда 
про зiрок
13:50 Супербабуся
18:40,23:40 Звана вечеря
21:00 МастерШеф. Ce-
lebrity

ICTV
4:20 Скарб нацiї
4:30 Еврика!
4:35 Факти
5:00 Не дай себе ошукати
6:40 На трьох
9:45,13:00 Т/с “Пес”
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф “Година пiк”
15:10 Х/ф “Година пiк 2”
17:00 Х/ф “Година пiк 3”

18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф “Полiцейська 
академiя”
21:05 Х/ф “Полiцейська 
академiя 2”
22:55 Х/ф “Полiцейська 
академiя 3”
0:40 Х/ф “Полiцейська 
академiя 7”
2:05 Громадянська 
оборона
3:40 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
7:00,15:00,19:00 Сьогоднi
7:25,3:30 Реальна мiстика
10:45 Т/с “Лабiринт”
14:40 Т/с “Формула 
щастя”, 1 i 2 с
15:20 Т/с “Формула 
щастя”
20:00 Головна тема
21:00 Спiвають все!
23:10 Т/с “Вибираючи 
долю”, 1 i 2 с
1:30 Телемагазин
2:00 Т/с “Вибираючи 

долю”
НТН

5:50 Легенди бандитської 
Одеси
6:45 Т/с “Право на 
захист”
10:35 Легенди карного 
розшуку
12:25 Випадковий свiдок. 
Навколо свiту
13:40 Т/с “Смерть у раю”
18:05 Крутi 90-тi
19:00,2:15 Свiдок
19:30 Х/ф “Громобiй”
21:20 Х/ф “Полоненi 
сонця”
23:05 Х/ф “Вуличний 
боєць”
1:00 Таємницi 
кримiнального свiту
2:50 Випадковий свiдок
3:15 Речовий доказ
4:15 Правда життя. 
Професiйнi байки
4:45 Top Shop

КАНАЛ “1+1”
7:00 Життя вiдомих 
людей
8:00 Снiданок. Вихiдний
9:00,2:45 Свiт навиворiт
18:30 Свiтське життя. 
Найкраще
19:30,5:35 ТСН
20:15 Вечiр прем`єр з 
Катериною Осадчою
22:50 Бойовик “Багрова 
м`ята”
0:50 Бойовик 
“Найкращий стрiлець”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Шаленi перегони
7:00 ДжеДАI
8:00,23:25 Загублений 
свiт
11:55 Х/ф “Люди Iкс”
14:35 Х/ф “Люди Iкс 

2”
17:20 Х/ф “Люди Iкс: 
Остання битва”
19:20 Х/ф “Люди Iкс: 
Початок. Росомаха”
21:25 5 тур ЧУ з 
футболу. “Динамо” - 
“Десна”
1:30,4:20 Помста 
природи
4:15 Найкраще
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:45 М/ф “Марко-
Макако”
11:15 М/ф “Динозавр”
12:45,13:45,23:50,0:50 
Одного разу пiд 
Полтавою
13:15,1:20 Країна У 2.1

15:15 Х/ф “Сам вдома”
17:15 Х/ф “Сам вдома 
3”
19:15 Х/ф “Сам вдома 
4”
21:00 Х/ф “Сам 
вдома 5: Святкове 
пограбування”
22:50 Iгри приколiв
0:20 Танька i Володька
2:30 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:30 “Подробицi” - 
“Час”
4:00 Х/ф “Тiнi забутих 
предкiв”
5:30 М/ф
6:00 Х/ф “Фанфан-
тюльпан”
8:00 Вдалий проект
9:00 Готуємо разом
10:00,11:00,11:50,12:45 
Iнше життя
13:35 Речдок. 
Особливий випадок
18:00 Х/ф “Пiдозри 

мiстера Уїчера: Вбивство 
в будинку на Роуд-Гiлл”
20:00 Подробицi
20:30 Х/ф “Дiамантова 
рука”
22:40 “Ювiлейний 
концерт Миколи 
Баскова “Гра”
0:50 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
3:00 Зона ночi
5:40 Таємний агент
6:50,8:40 Kids` Time
6:55 М/ф “Губка Боб: 
Життя на сушi”
8:45 М/ф “Тачки”
11:05 М/ф “Тачки 2”
13:10 М/ф “Тачки 3”
15:15 Х/ф “Страшилки”
17:10 Х/ф “Страшилки 
2”
19:00 Х/ф “Пiкселi”
21:00 Х/ф “Мисливцi за 
привидами”
23:10 Improv Live Show 
2

СТБ

5:20 Т/с “Коли ми 
вдома”
5:45 Хата на тата
12:15 МастерШеф. 
Celebrity
14:55 СуперМама
19:00 Слiдство ведуть 
екстрасенси
20:00 Один за всiх
23:20 Я соромлюсь 
свого тiла
1:20 Про що мовчать 
жiнки

ICTV
4:40 Скарб нацiї
4:50 Еврика!
5:00 Факти
5:25 Не дай себе 
ошукати
7:05 Анти-зомбi
8:00 Секретний фронт
9:00 Громадянська 
оборона
10:00,13:00 Т/с “Пес”
12:45 Факти. День
13:35 Х/ф “Полiцейська 
академiя 7”

15:00 Х/ф “Полiцейська 
академiя 6”
16:45 Х/ф “Полiцейська 
академiя”
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф “Полiцейська 
академiя 4”
20:55 Х/ф “Полiцейська 
академiя 5”
22:45 Х/ф “Толока”
1:05 Х/ф “Саботаж”
2:55 Я зняв!
КАНАЛ “УКРАЇНА”
5:50 Сьогоднi
6:50,4:00 Реальна 
мiстика
8:45 Т/с “Сильна 
жiнка”
13:10 Т/с “Годинник iз 
зозулею”
17:00 Т/с “Корзина для 
щастя”, 1 i 2 с
19:00 Сьогоднi. 
Пiдсумки з Олегом 
Панютою
21:00 Т/с “Корзина для 
щастя”

23:00,2:00 Т/с “Ноти 
любовi”
1:30 Телемагазин
3:10 Гучна справа
4:40 Агенти 
справедливостi

НТН
5:45 Х/ф “Сiмнадцятий 
трансатлантичний”
7:25 Слово 
Предстоятеля
7:35 Випадковий свiдок. 
Навколо свiту
10:00 Т/с “Смерть у 
раю”
14:20 Х/ф “Громобiй”
16:05 Х/ф “Полоненi 
сонця”
17:50 Легенди карного 
розшуку
19:00 Т/с “Захват”
22:30 Х/ф “Драконовi 
оси”
0:05 Х/ф “Вуличний 
боєць”
1:55 Речовий доказ
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СТОРІНКАМИ МИНУЛОГО
ЯНГОЛ-ОХОРОНЕЦЬ з ПАШКІВКИ

17 серпня виповнюються 5-ті роковини загибелі на 
Сході України уродженця Пашківки Віталія КОСТЕН-
КА “ШАМАНА”, сержанта Збройних сил України, ко-
мандира 3-го відділення 3-го взводу роти охорони 12-го 
окремого мотопіхотного батальйону «Київ».

Віталій народився 4 січня 1971 р. в с. Пашківка. Він був єди-
ними сином у родині Катерини та Михайла Костенків. За-
кінчив 8 класів школи № 82 імені Тараса Шевченка в Києві. 
Після закінчення школи навчався у Електро-механічному 
технікумі залізничного транспорту ім. Островського за фа-
хом «технік-електрик».

У травні 1990 р. одружився з Тетяною Шаменко.
А 24 червня 1990 р. був призваний до лав Радянської ар-
мії. Строкову службу проходив у прикордонних військах у 
Білорусі.
17 листопада 1990 р. у Віталія та Тетяни Костенків народив-
ся перший син Віктор.
У 1992 р., після демобілізації, працював у міліції, звідки 
звільнився у званні капітана. Після цього працював у різних 
сферах.
11 квітня 2000 р. у подружжя Костенків народився другий 
син Олександр.
Віталій Костенко був активним учасником Помаранчевої ре-
волюції та Революції Гідності. 
10 липня 2015 р. Віталій був мобілізований до Збройних сил 
України і після навчань на Яворівському полігоні відрядже-
ний на Схід України. Віталій Костенко, сержант, командира 
3-го відділення 3-го взводу роти охорони 12-го окремого мо-
топіхотного батальйону «Київ» (вересень 2015 р. – травень 
2016 р. у складі 26-ї артилерійської бригади, з червня 2016 
р. у складі 72-ї механізованої бригади). 
17 серпня 2016 р. Віталій Костенко заступив на бойове чер-
гування, яке для нього закінчилося трагічно. Близько 20:00 
блок-пост поблизу с. Новоселівка Ясинуватського району 
Донецької області, де перебував Віталій, був підданий міно-
метному обстрілу зі сторони сепаратистів. Одна з багатьох 
120-мм мін розірвалася за чотири метри від «Шамана». У 
результаті отриманих поранень Віталій Михайлович загинув.
20 серпня Віталій Костенко поховали в рідному селі Паш-
ківка. Попрощатися з Героєм прийшло  все село, у всіх на 
очах були сльози.
У Віталія Костенка залишилося двоє синів Віктор та Олек-
сандр, дружина Тетяна та батьки.
Указом Президента України № 567/2016 від 21 грудня 
2016 року, «за особисту мужність і самовідданість, виявлені 
у захисті державного суверенітету та територіальної ціліс-

ності України, вірність військовій присязі», нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
У 2017 р. у Пашківці громада села заклала Парк слави на 
честь загиблих в АТО героїв-земляків Віталія Костенка та 
Руслана Присяжнюка. Його урочисто було відкрито у травні 
2021 р.

Молодший син ОЛЕКСАНДР згадує про батька: «... У нас 
з батьком були гарні відносини. Він завжди хотів щоб ми з 
братом були прикладом для інших. Він завжди стимулював 
мене до навчання. Постійно контролював навчання. І пам’я-
таю, перед тим як піти на вулицю, погратися потрібно 
було зробити усі домашні завдання, заповнити щоденник.  
Ми з братом завжди зверталися за допомогою. Пам’ятаю, 
як в школу потрібно було намалювати малюнок і я підхо-
див до нього говорив: «Тато потрібно намалювати». Я перші 
місця займав з малюнками. 
Нам з ним завжди було цікаво. Наприклад, коли ми були в 
селі, а там завжди багато роботи, ми постійно щось кру-
тимо, ріжемо, пиляємо, будуємо. Ми часто, будучи в селі 
їздили на велосипедах по полях, чи в сільський сад. Усе що 
нам було потрібно він завжди нам допомагав.
Нам для шкільних вистав потрібні були  різні речі, завжди 
просили батька це зробити. 
Батько завжди гарно усе вирізав, малював. Він усе міг зроби-
ти. Було таке коли я захворів та залишився вдома й бать-
ко був зі мною, то ми з пінопласту вирізали озеро та два 
лебедя й зробили композицію «Лебедине озеро». Він завжди 
любив чимось зайнятися, не любив сидіти без діла, й нас до 
цього привчав.
Зараз навчаюся у Університеті імені Драгоманова, закінчую 
бакалаврат по спеціальності вчитель математики-інфор-
матики. На жаль, батько уже не знає ким я буду. Це звісно 
не та спеціальність, яку я хотів. Мав бажання йти по бать-
кових стопах – в поліцію. Мені подобалася й подобається 
військова структура, але мене не віддали. Мама переконала 
мене, бо хотіла мати хоч одну людину в родині з цивільною 
спеціалізацією. 
Але я домовився із старшим братом, що закінчу навчання 
й закінчу військову кафедру при Університеті. Влітку, якщо 
дозволить ситуація з короновірусом, то поїдемо на місяць 
на полігон чи в Новопетрівці чи Десну. Мені військова про-
фесія подобається. Мені батько ще говорив: «Ти там не був 
то й подобається». Але я не хочу відступати.
Батько у мене уже не був на випускному у школі. В останнє 
ми бачилися під час його відпустки. 
Знаю, що батько дуже за нас хвилювався, за день да загибелі 
він мені зателефонував, я був у Пашківці. Запитав як спра-
ви, а потім запитав чи є за що купити форму на навчання, 
я йому сказав щоб не хвилювався усе буде. Потім його ку-
дись покликали, сказав, що ще набере, але…  У нього така 
розмова була ніби відчував. 
Батько і зараз допомагає мені, бувають ситуації, які ніби 
не можливо вирішити, батько приходить у сні й допомагає 
порадою.
19 лютого 2021 р. воїни ВЦС «Бойове Братерство Украї-
ни», в рамках першого етапу проєкту «Батьківське серце», 
вручили нам з братом кулони, які символізують частинку 
серця батька. Захід відбувався в школі № 276 Деснянського 
району Києва...».

Згадує Володимир СЛИВІНСЬКИЙ, лейтенант, командир 
роти охорони, військовий побратим Віталія Клостенка.
«...Мене перевели з 4-ї роти в роту охорони як офіцера. 
Саме там і познайомився з Віталієм, який був командиром 
3-го відділення. На той момент ми перебували на опорному 
пункті на 2-й лінії оборони. Проводили спільно з Віталієм 
навчання на полігоні для молодого поповнення.
Через місяць, після мого призначення, ми були переведені в 
Артемівськ (нині – Бахмут). Наша рота увійшла до скла-
ду 26-ї артилерійської бригади. Головним завданням була 
охорона артилерійської техніки.
Віталія запам’ятав людиною, яка завжди була в гарному 
настрої, що називається «на позитиві». Він ніколи не пані-
кував. Ми хвилювалися за нього, коли він дізнався, що син Ві-
ктор також в АТО. Але він жодним своїм видом чи вчинком 
не показав хвилювання.

Віталію був притаманний патріотичний дух. Завжди був 
готовий прийти на допомогу друзям, особливо молодим. Ще 
одна риса, яка йому була притаманна: він ні за яких умов, 
ніколи, нікому не бажав зла. Навіть якщо його ображали.
Також Віталій любив готувати. У нас в роті був лише один 
повар Павло. Віталій був його найкращим другом, він йому 
часто допомагав, і на виїзних позиціях для хлопців готу-
вав саме Віталій. Найбільше нам подобалися його пиріжки 
з гречкою.

У своєму відділенні Віталій був справжнім господарем. Груб-
ку міг змайструє, натопить, щоб хлопці не мерзли в холод.
Потім мене було демобілізовано, а нашу роту переведено в 
склад 72-ї механізованої бригади. Про загибель Віталія я уже 
дізнався від друзів. Потрапити на похорон не зміг, оскільки 
перебував у шпиталі на лікуванні.
Віталій відійшов у Вічність, однак пам’ять про нього зали-
шиться назавжди з нами...».

Підготували Віталій ГЕДЗ та
Володимир РУГАЛЬ.



9№ 5  12 серпня 2021 р.

ВІЙНА У ДОЛІ ВІТАЛІЯ КОСТЕНКА 



10 № 5 12 серпня 2021 р.

НА ФУТБОЛЬНИХ АРЕНАХ
ПІДГОТОВКА ДО ДРУГОГО КОЛА

Редакція «Макарівського вісника» продовжує дізнаватися у представників команд Ма-
карівської громади, як йде підготовка до другого кола Об’єднаного чемпіонату. На 
цьому тижні нам вдалося поспілкуватися з тренером СК “Юніор” в Об’єднаному 
чемпіонаті Андрієм ОЧЕРЕТЮКОМ.
– Закінчилося перше коло, ви перебуваєте на 2-й сходинці, відстаючи від лідера на 
чотири залікових бали. Що на вашу думку буде важче у другому колі – наздогнати 
лідера чи утримати другу сходинку?

– Перша половина чемпіонату пройшла не зовсім за нашим планом, ми дуже гарно старту-
вали, але в середині трішки розслабились, що погано відобразилось на нашому положенні в 
таблиці. Відставання в чотири очки – це ніщо на екваторі чемпіонату, їх можна як і відігра-
ти за два тури, так і дуже швидко впасти навіть нижче другої позицію, якщо втратити кон-
центрацію. Друга сходинка – це незадовільний результат для нашої команди, про це знають 
всі: вболівальники, гравці та адміністрація клубу. Ми не падаємо духом, тому рішуче налаш-
товані на боротьбу за найвищий щабель у таблиці.
– Які позиції потрібно посилювати в команді, щоб боротися за чемпіонство?
– На сьогодні команда повністю укомплектована. Ми керуємося політикою, що честь СК 
«ЮНІОР» мають захищати виключно гравці нашої громади. Така позиція тренерського штабу 
вітається гравцями, тому вони готові викладатись на кожній грі, та доводити, що їм недарма 
випав такий шанс. Звісно, ми раді вітати сильних гравців, які мають бажання долучитися до 
нас та проявити себе у Спортивному Клубі, але широку трансферну компанію не проводимо. 
Можливо, це будуть точкові зміни у заявці, але про це рано говорити до початку другого кола. 
– Ти виступаєш в ролі тренера «Юніора» в Об’єднаному чемпіонаті. Чи не буває 
бажання самому вийти на поле і допомогти команді?

– Радше назвав би себе 
граючим тренером. 
Оскільки за все перше 
коло зіграв всього близь-
ко 45 хвилин. У будь-
який момент готовий 
допомогти команді, але 
часто стримую себе від 
виходу на поле, даючи 
шанс молодим хлопцям 
отримати такий потріб-
ний їм досвід і проявити 
себе.
– Чи слідкує Віталій 
Білоконь за висту-
пами в Об’єднаному 
чемпіонаті? Чи є у 
когось з футболістів 
шанси потрапити до 
складу «Юніору» на 
обласному рівні?
– Особисто не помічав 
Віталія Білоконя на іграх 
Об’єднаного чемпіонату, 
але ми завжди на зв’яз-
ку із тренерським шта-
бом обласної команди 
СК «Юніор». Про це 
свідчить те, що вже до 
заявлених футболістів 
основної групи на пер-
ше коло: Ярослава Ша-
лона, Романа Підоріна 
та Артура Харіханова, 
приєдналися троє наших 
гравців: Богдан Башкір, 

Валерій Цибулько та Іван Ющенко, ще декілька гравців перебувають на перегляді в нашій 
обласній команді. Звісно це не може не радувати, тому що інші гравці команди бачать мож-
ливість піднятися у класі і ми їм даємо таку можливість.
– Яка гра була найважчою, а яка найлегшою у першому колі?
– Легких ігор для нас не було, думаю, і не буде. Кожен суперник налаштовувався на гру з 
нами, як на бій. А от серед найважчих виділю гру з ФК «ІСКРА», яка для нас пройшла дуже 
тяжко. В тому матчі було все принциповість, напружена боротьба, пропущені голи і вирвана 
на останніх секундах перемога. Цей матч був надважливий для нас з психологічної точки 
зору, він став переломним моментом, адже до цього ми мали низку нічийних результатів 
та поразку. Благо команда реабілітувалась і ми в гарному гуморі закінчили першу половину 
Чемпіонату. Звертаюсь до вболівальників: Приходьте на стадіони, Ваша підтримка дуже нам 
потрібна, ми її відчуваємо.
– Дякую за відповіді. Бажаю успіхів у другому колі.
– Дякую за спілкування.

Спілкувався Віталій ГЕДЗ.

ТРІУМФАЛЬНЕ ПОНОВЛЕННЯ ПЕРШОСТІ
У неділю, 8 серпня, великий футбол повернувся до Кодри. Цього дня, грою з лідером 

змагань СК «Гатне», місцевий «Партизан» відкривав друге коло першості Київщини 
з футболу.

Нагадаємо, що перше коло 27 червня також закривалося грою цих команд у Вишневому. 
Тоді сильнішим виявилося «Гатне» – 2:1.
Пройшло 6 тижнів, але бажання взяти реванш у кодрянців не зникло. Перш ніж перейти 
безпосередньо до гри, розкажемо про кадрові зміни, які відбулися в «Партизані» за літні 
канікули.
Команду, у цей період, покинули захисник Роман Адаменко та півзахисник Андрій Мельник. 
Обоє гравців були лідерами в своїх лініях, і ці втрати могли сказатися на грі «Партизана».
Також до втрат слід віднести той факт, що через перебір жовтих карток гру 14-го туру про-
пускав Владислав Мамчур, ще один провідний півзахисник «Партизана».
Щодо поповнення то на друге коло були заявлені:
– правий захисник Євген Кузнецов з «Прогрес» Крюковщина;
– центральний півзахисник Олександр Паригін з «СНД» Нижня Дубешня;
– півзахисник Владислав Кулакевич з СК «Юніор» Макарів;
– нападник Кирило Лайко з СК «Чайка-2» Петропавлівська Борщагівка.
Також, відкриємо таємницю, що у клубі готують заявку ще двох гравців, але поки що на них 
не отримано трансферні листи. Проте час ще є.
З новачків, гру проти «Гатного» у старті розпочали Олександр Паригін та Владислав Кулаке-
вич, саме вони мали компенсувати відсутність Мамчура та Мельника. 
А сам склад на гру був таким: А. Пилипенко – А. Кошляк, К. Седлов, А. Каторгін, С. Хабло 
(Є. Кузнецов) – А. Асланян (Б. Білявський), О. Паригін (В. Осипенко), В. Кулакевич (М. 
Давиденко), Р. Лазебний (Д, Загребельний), О. Корнієнко – В. Никоненко (К. Лазко).
Вболівальники у Кодрі, й не лише, засумували за красивою грою. Цього недільного дня на 
трибунах ніде було впасти яблуку. Крім місцевої торсиди подивитися за матчем приїхали 
вболівальники з Забуяння, Макарова. Велика група вболівальників приїхала з Наливайківки 
підтримати своїх односельчан. Проте наші хлопці розпочали матч катастрофічно, як результат 
пропустили швидкий гол. Вже на 3-й хвилині Кривошеєнко розрядив свою гармату з дальньої 
дистанції, а Вадим Костяний зіграв на добиванні – 0:1. 
Після такого старту Сергій Коновалов починає вносити корективи у склад. Уже на 10-й хви-
лині замість Сергія Хабло на полі з’являється ще один новачок клубу Євген Кузнецов. Після 
цього гравці «Партизану» починають виглядали більш ніж переконливо і взяли контроль над 
грою в свої руки. А вже на 11-й хвилині «Партизан» розігнав контрвипад. Владислав Нико-
ненко в центрі поля поборовся за м’яч і скинув його на Олександра Корнієнка, який відразу 
відправив в прорив Владислава Кулакевича. Влад обігравши захисника повернув шкіряну кулю 
Корнієнку. Нашому півзахиснику залишалося лише переграти голкіпера – 1:1. За декілька 
хвилин арбітр матчу призначив пенальті у ворота SC «Гатне», після того як захисник гостей 
зрубав у штрафному майданчику Владислава Кулакевича. Проте Владислав Никоненко пробив 
повз ворота. 
За нічийного результату обидві команди почали грати дуже обережно без небезпечних мо-
ментів. А наприкінці тайму рефері призначити пенальті за фол на Владиславу Никоненко. 
Цього разу Руслан Лазебний реалізував вирок арбітра, розвівши голкіпера та м’яч по різних 
кутах – 2:1.
Початок другого тайму у виконанні «Партизана» знову виявився кошмарним. Гравці «гатно-
го» розпочали другу половину у шаленому темпі.  Більше того, гості мали три небезпечні мо-
менти, щоб зрівнювати рахунок. Віталій Костенко та Ростислав Тарануха не змогли реалізува-
ти «чисті» виходи віч на віч з голкіпером, а Костенко з кількох метрів поцілив в поперечину. 
Ці змарновані моменти та проведені Сергієм Коноваловим заміни стали переломними. Дуже 
швидко рахунок став розгромним. 
На 66-й хвилині кодрянці заробили право на штрафний удар неподалік воріт гостей. Удар 
Владислава Никоненка голкіпер перевів на кутовий. Проте відразу Владислав Никоненко 
відгукнувся на передачу Миколи Давиденка з кута поля і поцілив точно в ціль – 3:1. А за 
десять хвилин Кирило Лайко відгукнувся на простріл з правого флангу Миколи Давиденка і 
остаточно вбив інтригу – 4:1. 

Не дивлячись на той 
факт, що команда SC 
«Гатне» домінувала в 
другій половині зустрічі, 
у заключні хвилини 
більше шансів забити 
гол мали господарі поля. 
І все ж фінальний свис-
ток зафіксував перемогу 
«Партизана» 4:1. І те-
пер в першості Київщи-
ни немає жодної ко-
манди, яка б не зазнала 
гіркоти поразки. 
Не дивлячись на пере-
могу з рахунком 4:1, 
«Партизан» залишаєть-
ся на 5-й сходинці тур-
нірної таблиці. Проте 
тепер відстань до лідера 
становить шість заліко-
вих балів. Наші хлопці 
здобули красиву пере-
могу, над сильною ко-
мандою, а тому віримо 
і бажаємо успіхів ФК 
«Партизану» в другому 
колі першості Київщи-
ни.
Наступна гра відбудеть-
ся 15 серпня у Забір’ї, 
проти місцевої команди 
«Вікторія», яка зараз 

перебуває на шостій позиції і відстає від «Партизана» на 4 очки.

ФК «ПАРТИЗАН» (Кодра) — СК «ГАТНЕ» 4:1 

Голи: О. Корнієнко, 10; Р. Лазебний, 44, (пен.); Вл. Никоненко, 67; К. Лайко, 74 — В. 
Костяний, 4. 
Нереалізований пенальті: Вл. Никоненко (Партизан, 13).

Пресслужба ФК «ПАРТИЗАН».
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ГОРОСКОП на  16–22 СЕРПНЯ

ПОГОДА
14 СЕРПНЯ   +13; +28

  15 СЕРПНЯ     +16; +30

16 СЕРПНЯ     +16; +31

   18 СЕРПНЯ   +14;  +28

19 СЕРПНЯ    +13; +27

  20 СЕРПНЯ    +15; +28

17 СЕРПНЯ       +16; +29

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  №  5 В І Д П О В І Д І  Н А  №  4

 

ОВЕН (21.03–20.04)
Не виключенi розчарування Овнiв, пов̀’язанi 
з невдачами в професiйному i особистому 
життi. Зiрки не виключають появи на шляху 
Овнiв невеликих труднощiв, особливо якщо 
їхнi задуми або намiченi справи вiдносяться 
до розряду ризикованих. Не виключено, що 
Овнiв-пiдприємцiв намагаються заплутати 
або ошукати.

Сприятливі дні: 17, 22; 
несприятливі: 19.

ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Вiрогiднi сильнi головнi болi, нервовi зриви на 
грунтi перевтоми. Природнi недовiрливiсть i 
обережнiсть перешкоджатимуть успiху Тiль-
ця у всiх його починаннях. Багато людей, що 
народилися пiд цим знаком, впадуть в стан 
затяжної депресiї. Тiльцям доведеться потру-
дитися бiльше звичайного, але засмучуватися 
iз цього приводу не варто, оскiльки вашi ста-
рання будуть помiченi i винагородженi.

Сприятливi днi: 19; 
несприятливi: 21.

БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
Тиждень несе подвiйну характеристику. 
Ймовiрнi, обмани, наклеп або нерозумiння 
заважатимуть духовному i творчому розвит-
ку Близнюкiв. Можливо, у них з̀’являться 
новi спiвробiтники, якi вплинуть на їхнiй 
свiтогляд. Небезпечний тиждень, що обiцяє 
труднощi в сiмейних i професiйних вiдно-
синах. Надiї швидше за все не збудуться, а 
мрiї так i залишаться мрiями.

Сприятливi днi: 16, 22; 
несприятливi: 21.

РАК (22.06–22.07)
Ймовiрне деяке зниження енергетичного 
потенцiалу. Ракiв може пiдвести iнтуїцiя. 
Можливе несподiване погiршення ма-
терiального становища. Деяким Ракам дове-
деться розлучитися з мрiєю про подорож. У 
вiдносинах з коханою людиною намiчається 
розставання. Раку здасться, що його вiдно-
сини з обранцем або чоловiком настiльки 
умовнi i поверхневi, що не варто продовжу-
вати їх. У даному випадку благополуччя за-
лежатиме не тiльки вiд волi i рiшення Ракiв.

Сприятливi днi: 17, 21; 
несприятливi: 18.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Ви на шляху до досягнення гармонiї. Мо-
жете будувати плани вiдносно роботи i 
вiдпочинку. Чекайте приємних сюрпризiв, 
подарункiв i вiстей. Тиждень пробудження, 
перетворення внутрiшньої енергiї, реалiза-
цiї творчого початку. Перед Левами твор-
чих професiй вiдкритi широкi простори для 
вiльного самовираження.

Сприятливi днi: 20; 
несприятливi: 21.

ДIВА (24.08–23.09)
Ймовiрно, що цей тиждень Дiви проведуть 
безцiльно. У багатьох Дiв не буде можли-
востi зробити все, що вони хочуть. Тиждень 
розташовує до очiкування чогось невiдомо-
го. Вiрогiднi дитяча туга за дивом i бажан-
ня одержати задоволення вiд безневинних 
розваг. Для Дiв iз зруйнованою енергетикою 
цей тиждень може бути важким.

Сприятливi днi: 17; 
несприятливi: 22.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Тиждень розташовує до рiшення вiдповi-
дальних задач, укладення шлюбу. Вiрогiдний 
прихiд гостей. Багатьом Терезам-чоловiкам 
трапиться нагода показати себе своїй об-
раницi з найкращої сторони. Цей тиждень 
дозволить вiдчути бадьорiсть духу i всю 
радiсть життя. Можливi сумнiви, розкаян-
ня, тривога. Ймовiрно, що вам буде дуже 
важко ухвалити правильне рiшення. Деяка 
нерiшучiсть, сумнiви можуть з̀явитися при-
чиною невдач.

Сприятливi днi: 22; 
несприятливi: 19.

СКОРПIОН (24.10–22.11)
Вiрогiднi вдалi придбання, заступництво i 
пiдтримка. Скорпiони продемонструють 
свою здатнiсть адекватно сприймати будь-
якi незвичайнi явища i ситуацiї. Багатьом 
може пощастити. Тиждень вiдновлення 
втрачених зв̀’язкiв, отримання спокою i 
миру. Скорпiонам належить показати всi 
свої здiбностi i проявити творчий пiдхiд до 
справи.

Сприятливi днi: 18; 
несприятливi: 16.

СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Активний творчий тиждень, що сприяє зу-
стрiчам, проведенню святкових заходiв, 
спортивних змагань. Навколишнiй свiт вiдо-
бражатиме внутрiшню суть Стрiльцiв. Ба-
гатьом доведеться безпорадно спостерiгати, 
як вислизатимуть прекраснi можливостi. 
Тиждень припускає зваблювання, цькування, 
зiткнення з натовпом. Вiрогiднi невдачi в лю-
бовних справах або конфлiкти зi стороннiми 
людьми. Можливi рiзкi i раптовi перепади в 
настрої, головний бiль, iнфекцiйнi захворю-
вання.

Сприятливi днi: 16, 22; 
несприятливi: 17.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
Вiрогiднi дiловi пропозицiї. Можливi спокуси 
плотi. Козероги-жiнки можуть вiдрiзнятися 
пiдвищеною влюбливiстю. Необдуманi вчин-
ки можуть привести до трагедiї. Надмiрна 
активнiсть i наполегливiсть Козерогiв можуть 
примусити їх квапити подiї. Вiрогiднi прихо-
ванi пастки, якi розставили їм заздрiсники.

Сприятливi днi: 22; 
несприятливi: 21.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
Суперечливий тиждень. У першiй половинi 
тижня у Водолiїв зросте життєва енергiя, 
вiрогiдний пiдйом творчих сил. Їхнiй iнте-
лектуальний рiвень, особиста чарiвнiсть i ба-
жання уразити оточуючих послужать успiхом 
в справах i вiдносинах з коханою людиною. 
У другiй половинi тижня Водолiям доведеть-
ся проявити мужнiсть для протистояння не-
гативним подiям в життi. Напружений тиж-
день. Вiрогiднi сварки в близькому оточеннi 
Водолiїв. Вони можуть вiдчути апатiю i бай-
дужiсть до всього, що їх недавно цiкавило.

Сприятливi днi: 20; 
несприятливi: 22.

РИБИ (20.02–20.03)
Бiльшiсть Риб зможуть досягти успiху в 
справах. Службовi справи зажадають макси-
мальної концентрацiї, дисциплiни i органi-
зованостi. Можливо, Риби мучитимуться не-
спокоєм. Тиждень припускає розсудливiсть, 
зваженiсть, перемогу над спокусами. Багато 
Риб вiдчуватимуть себе на висотi.

Сприятливi днi: 19.

У 90-ті, якби ти сфотографував свій 
сніданок, проявив плівку, надруку-
вав фото і показав друзям, на тебе 
подивилися б як на ідіота.

* * *
– Ватсоне, хто це виє на болотах?
– Холмсе, це місіс Хадсон хоче на 
море!

* * *
«А сукня у тебе не дуже», – сказа-
ла їй свекруха у день весілля. «Ні-
чого, наступного разу буде краща!» 
– подумала вона.

* * *
Італієць на вулиці знайшов 10 євро. І 
як справжній католик подумав: «Що б 
зробив Ісус на моєму місці?» Так він 
перетворив їх на вино. Дві пляшки.

* * *
– Як ви думаєте, чи існує підземне 
життя, під землею хтось живе?
– Звісно!
– А чому ви так думаєте?
– Ну, наприклад, хтось же фарбує 
редиску в червоний колір.

* * *
Дiвчина навiть не замислюється, чого 
їй не вистачає, поки подруга не похва-
литься.

* * *
Найширше лiжко тiсне для двох, 
якщо один з цих двох – кiт.

* * *
– Щоб підштовхнути дочку до занять 
музикою, я подарував їй скрипку. На 
жаль, це нi до чого не привело.
– Те ж саме було у мене з тещею, 
коли я подарував їй валiзу.

* * *
Придбав чоловік будинок зі штуч-
ним інтелектом. Вже через тиж-
день розумний будинок нази-
вав його худобою, а через місяць 
мужик сам мив посуд і прав шкар-
петки, після чого йому вмикався 
футбол.

* * *
Оголошення: Продам або обміняю ки-
лимок для фітнесу. Торт доречний.

* * *
— А навіщо тобі на кухні шило?
— Це штопор стерся!


