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На замовлення КП «Колонщина-сервіс» ТОВ «Атрибут» провело 
ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, біля багатоповерхівок та вста-
новило сміттєві баки.

Також укладаються та підписуються договори між надавачем послуг 
по вивезенню ТПВ ТОВ «Транспобутсервіс» та мешканцями села.

ГАВРОНЩИНА
Працівники КП «Колонщина-сервіс» ліквідовують аварійні дере-
ва, скошують траву та прибираюсь сміття на території населеного 
пункту.

ПОЧЕПИН
За сприяння ПП «Макарівагробуд» та ТОВ «Аеропракт-Плюс» у 
селі проведено вуличне освітлення.

ПЛАХТЯНКА
Працівники КП «Колонщина-сервіс» здійснили обкіс узбіччя дороги 
на вул. Кавказька та провели заміну лампочок вуличного освітлення 
в населеному пункті.

КОПИЛІВ
Працівники «Колонщина-сервіс» встановили спортивний майдан-
чик біля стадіону для усіх любителів активного відпочинку.

МАКАРІВ
На Центральному стадіоні ім. Михайла Бруквенка зробили освіт-
лення.
Тепер кожен може насолодитися пробіжкою чи грою у спортивні 
ігри на чистому вечірньому повітрі.

БЕРЕЗІВКА
Працівниками КП «Колонщина-сервіс» було відновлено освітлення 
на вул. Лесі Українки в населеному пункті

ГАВРОНЩИНА
Працівники КП «Колонщина-сервіс» проводять роботи по заміні 
лампочок вуличного освітлення на вулицях Першотравневій, Тов-
століській, Миколаївській.

НА COVID-19 ЗАХВОРІЛО 2 МЕШКАНЦІ 
МАКАРІВСЬКОЇ ТГ 

За даними Фастівського лабораторного центру, за тиждень коро-
навірусну хворобу виявлено у  2 мешканців Макарівської громади. 
Водночас зареєстровано 1 одужання.
По 1 новому випадку COVID-19 діагностували в Макарові й Ко-
пилові.
Одужання було зафіксоване в Копилові (1).
Загалом на території Макарівської ТГ з березня 2020 р. підтверди-
лося 2569 випадків коронавірусної хвороби, видужало 2515 жителів 
та померло 46 мешканців.

МАКАРІВ
16 серпня сталася ДТП на перетині вулиці Б. Хмельницького в смт 
Макарів та Кільцевої дороги, через грубе порушення правил дорож-
нього руху.
Будьте уважні за кермом!

СРІБНІ ПРИЗЕРИ
Команда «ДЮСШ-Юніор» (Макарів) 2014/2015 р.н. завоювала 
срібні нагороди на міжнародному дитячому турнірі «ODESSA CUP-
2021».

Інф. «МВ».
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СЕЛИЩНА РАДА ІНФОРМУЄ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ 

ДИТИНИ
Під головуванням селищного голови Вадима Токаря Служ-
бою у справах дітей Макарівської селищної ради проведено 
чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини.
Члени комісії розглянули питання щодо реалізації прав ди-
тини, а саме:
• надали дозвіл на вчинення правочину на надання згоди на 
дарування земельних ділянок та житлового будинку, в якому 
зареєстровані малолітні діти; 
• надали дозвіл на цілодобове влаштування дітей-інвалідів 
до комунальних закладів;
• розглянули заяви про позбавлення батьківських прав.
Після розгляду питань були прийняті відповідні рішення,  
згідно чинного законодавства.

РЕЗУЛЬТАТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
СПАРТАКІАДИ 

14 серпня в м. Обухів відбулась Всеукраїнська спартакіада.
Макарівська громада взяла участь у збірній команді Бучан-
ського району.

За результатами турніру ми посіли почесне 3 місце у секціях 
шахів та футболу.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
17 серпня відбулося чергове засідання виконавчого комітету 
Макарівської селищної ради, на якому було розглянуто 45 
питань порядку денного.
У ході засідання начальник фінансового управління Логвіна 
Т.В. прозвітувала про виконання бюджету Макарівської се-
лищної територіальної громади за І півріччя 2021 рік.
Членами виконавчого комітету схвалено Прогноз бюджету 
Макарівської селищної територіальної громади на 2022-
2024 роки, яким визначено показники місцевого бюджету 
на середньостроковий період. Прогноз бюджету є основою 
для складання проекту бюджету Макарівської селищної те-
риторіальної громади на 2022 рік.
Також було схвалено Програму реалізації бюджету громад-
ських ініціатив Макарівської селищної територіальної гро-
мади на 2022-2024 роки, яка дасть можливість жителям 
громади впливати на розподіл частини коштів бюджету Ма-
карівської селищної територіальної громади та сприятиме 
розвитку населених пунктів.
Окрім цього, члени виконавчого комітету схвалили проект 
програми фінансової підтримки 32 державної пожежно-ря-
тувальної частини (смт Макарів) 8 державного пожеж-
но-рятувального загону (смт Бородянка) ГУ ДСНС України 
у Київській обл. на 2021 рік та проект програми фінансової 
підтримки громадських організацій, осіб з інвалідністю та 
ветеранів на 2021 рік.
Окремо на засіданні виконавчого комітету прийнято ряд 
рішень рекомендованих до розгляду  Комісією з питань за-
хисту прав дитини Макарівської селищної ради та Комісією 
з житлових питань при виконавчому комітеті Макарівської 
селищної ради.

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ
19 серпня у ході чергового засідання адміністративної ко-
місії при виконавчому комітеті Макарівської селищної ради 
було розглянуто 6 протоколів про адміністративне правопо-
рушення:
– 4 протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 
152  КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і 
правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил бла-
гоустрою територій населених пунктів», з яких:

– 2 протоколи складені працівниками ГФ «Макарівська 
муніципальна інспекція»  відносно мешканця с.Андріївка 
(вивіз і викидання побутових відходів у не відведеному для 
цього місці) та відносно жителя с.Забуяння (виконання зе-
мельних робіт по облаштуванню каналізації на прилеглій 
території без дозволу, виданого в установленому законодав-
ством порядку);
– 1 протокол складений працівниками відділення поліції № 
3 Бучанського районного управління поліції, відносно жите-
ля с.Забуяння (спалювання сміття) ;
– 1 протокол складений головним спеціалістом відділу 
контролю за благоустроєм Солом’янської  в місті Києві дер-
жавної адміністрації, відносно жителя с.Копилів (розміщен-
ня на тротуарі торгівельного лотка без відповідної дозвільної 
документації).
– 1 протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 
ст.156  КУпАП  складений працівниками відділення полі-
ції №3 Бучанського районного управління поліції відносно 
жителя с.Людвинівка за продаж слабоалкогольного напою 
неповнолітній особі;
– 1 протокол про адміністративне правопорушення за 
ст.180 КУпАП  «Доведення неповнолітнього до стану сп’я-
ніння» - складений працівниками відділення поліції № 3 
Бучанського районного управління поліції відносно жителя 
с.Гавронщина.
За результатами роботи комісії:
– 2 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за 
ст. 152 КУпАП  та накладено адміністративне стягнення у 
вигляді штрафу у розмірі  340, 00 грн. (житель с.Забуяння) 
та 680,00 грн. (житель с.Андріївка) відповідно.
– 1 справу про адміністративне правопорушення за ст. 152 
КУпАП  закрито у зв’язку з відсутністю події і складу адміні-
стративного правопорушення (відносно жителя с.Забуяння, 
спалювання сміття).
– 1 справу про адміністративне правопорушення за ст. 152 
КУпАП  повернуто на доопрацювання (відносно жителя 
с.Копилів).
– 1 особу  притягнуто до адміністративної відповідальності 
за ст.180 КУпАП та накладено адміністративне стягнення  у 
вигляді штрафу у розмірі 136 грн.
– 1 справу про  адміністративне правопорушення за ч.2 
ст.156 КУпАП закрито у зв’язку з закінченням на момент 
розгляду справи про адміністративне правопорушення стро-
ків, передбачених ст.38 КУпАП.

ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ
20 серпня секретар Макарівської селищної ради Наталія 
Островська разом зі спеціалістами селищної ради здійснила 
виїзний прийом громадян в селі Ніжиловичі. 
Актуальними питаннями, з якими звернулися громадяни - 
оформлення права власності на земельні ділянки, що пере-
бувають у користуванні мешканців села Ніжиловичі, на які 
землевпорядник Євген Калмиков надав вичерпні відповіді та 
рекомендації щодо оформлення прав згідно чинного зако-
нодавства.
Староста села Юрій Недашківський підняв питання підго-
товки навчального закладу села до опалювального періоду. 
Секретар ради дала доручення начальнику Відділу освіти 
щодо вирішення питання своєчасної підготовки школи до 
зимового періоду.
Також представники селищної ради проінспектували об‘єк-
ти соціального та культурного призначення, та відзначили, 
що згадані об’єкти знаходяться у гарному стані завдяки 
спільним зусиллям селищного голови та старости села.

ДІТИ – МАЙБУТНЄ НАШОЇ ГРОМАДИ
Піклування про дітей, які потребують особливої соціальної 
уваги було, є і буде пріоритетним питанням для селищної 
ради і селищного голови.
16 серпня ще 27 діток, а це діти з інвалідністю, діти з ба-
гатодітних сімей, діти учасників бойових дій відправлені на 
оздоровлення у Закарпатську область за рахунок місцевого 
бюджету.
Організація літнього оздоровлення та відпочинку має велике 
значення для відновлення сил, поліпшення стану здоров’я 
дітей. 
Діти забезпечені гарними побутовими умовами та цікавою 
екскурсійною програмою. Бажаємо повернутися відпочив-
шими, оздоровленими, набравшись нових вражень.

НА ЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ РОЗГЛЯДАЛИСЬ 
ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬ-

НОСТІ ГРОМАДИ
У ході засідання десятої сесії було розглянуто 45 питань по-
рядку денного.
Важливі рішення були прийняті щодо бюджету, а саме: 
– затвердили Програму реалізації бюджету громадських 
ініціатив Макарівської селищної територіальної громади на 
2022-2024 роки, яка дасть можливість жителям громади 
впливати на розподіл частини коштів бюджету Макарівської 
селищної територіальної громади та сприятиме розвитку на-
селених пунктів;
– затвердили Програму фінансової підтримки 32 державної 
пожежно-рятувальної частини (смт Макарів) 8 державного 
пожежно-рятувального загону (смт Бородянка) ГУ ДСНС 
України у Київській області на 2021 рік;
– затвердили Програму фінансової підтримки громадських 
організацій осіб з інвалідністю та ветеранів на 2021 рік.
Також серед основних питань порядку денного сесії були:
– про затвердження Правил благоустрою території населе-
них пунктів Макарівської селищної територіальної громади;
– про затвердження Правил утримання та поводження з 
домашніми тваринами на території
населених пунктів Макарівської селищної територіальної 
громади.
Рішенням сесії внесено зміни до ряду Програм, зокрема 
збільшили фінансування на відповідні заходи Програм.
Більшість питань порядку денного стосувались земельних 
відносин.

ДЕПУТАТКА МАКАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩ-
НОЇ РАДИ ВІД «ЗА МАЙБУТНЄ» 
ІНІЦІЮВАЛА ЗВЕРНЕННЯ ДО 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ

Під час розгляду питань щодо звернень селищної ради до 
органів та організацій різного рівня, депутатка фракції «За 
майбутнє» Тетяна Новіцька озвучила звернення до тимчасо-
во виконуючого обов’язки Голови Державної інспекції енер-
гетичного нагляду України Володимира Рубанка.
«До мене звертаються дуже багато людей щодо аварійних 
ситуацій на транформаторних підстанціях та лінійних під-
ключеннях, які відбуваються підчас та після опадів», – пові-
домила Тетяна Новіцька.
Дійсно, останнім часом соціальні мережі преповнені числен-
ними повідомленнями про проблеми зі світлом навіть після 
невеликого погіршення погодних умов. Люди жаліються, що 
вони не тільки позбавлені світла, але й не можуть зв’язати-
ся з енергокомпанією. Дотелефонуватися до колл-центру чи 
диспетчера просто неможливо.
Депутати селищної ради та Макарівський селищний голова 
Вадим Токар підтримали звернення представниці «За май-
бутнє».

ПАРТІЙНА НАРАДА
17 серпня відбулася нарада Київського обласного осередку 
партії «За майбутнє». У ній взяли участь голова осередку 
Ярослав Москаленко, його заступник Володимир Сабадаш, 
перший заступник голови Київської обласної ради (КОР) 
Ярослав Добрянский, а також голови територіальних громад 
від «ЗМ» Геннадій Дикий (Біла Церква), Вадим Токар (Ма-
карів) і Цвик Василь (Згурівка). 
У рамках наради партійці обговорили важливий спектр пи-
тань як для усієї області, так і для кожної окремої громади. 
Зокрема у контексті підготовки до бюджетного процесу в 
обласній раді узгодили позиції щодо майбутніх бюджетних 
видатків та конкретних об’єктів, які потребують фінансу-
вання у кожній громаді. Було вирішено, що фракція «ЗМ» 
у КОР відстоюватиме відповідні статті видатків у обласному 
бюджеті-2022.

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ
Рішенням виконавчого комітету від 17 червня 2021 року 
затверджено План заходів з підготовки проєкту бюджету 
Макарівської селищної територіальної громади на 2022 рік.
Складання проєкту бюджету на 2022 рік має здійснюватися 
на підставі діючих положень бюджетно-податкового зако-
нодавства, а також з урахуванням Бюджетної декларації на 
2022-2024 роки, схваленої Постановою КМУ від 31.05.2021.

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!
У цей доленосний день 30 років тому втілилася  історична мрія багатьох поколінь українців - наше прагнення бути 
господарями у власному домі та вільно жити на власній землі у своїй суверенній державі.
День Незалежності в серцях українців став новою точкою відліку в житті кожного з нас, дав почуття самоствер-
дження та самоідентичності, які за за 30 років стали лише міцнішими.
На жаль, Україна і сьогодні виборює право на свою справжню незалежність, територіальну цілісність, на власну 
думку та мирне майбутнє. 
Ми з вами є свідками подій, які загартовують дух української нації, виховують в кожному з нас повагу і любов до 
своєї Батьківщини.
В День Незалежності хочу щоб ми разом згадали тих Героїв, які поклали своє життя і здоров’я заради нашої сво-
боди 
Друзі, вітаю вас! Нехай серця будуть сповнені почуттями гордості за власну державу.
Щиро бажаю злагоди вашим сім’ям, міцного здоров’я та впевненості у майбутньому нашої країни.
З Днем Незалежності!
Пишаюсь, що я українець!

Вадим ТОКАР,
Макарівський селищний голова.

29 СЕРПНЯ – ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ В 
БОРОТЬБІ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ І ТЕРИТОРІАЛЬНУ 

ЦІЛІСНІСТЬ УКРАЇНИ
«Ніхто не забутий, ніщо не забуте…» – цей вираз пов’язаний, у більшості, з Другою 
світовою війною. Однак, у квітні 2014 р. ми були змушенні знову розпочати записи 
в Книзі пам’яті України.
Вони були і є синами, батьками, друзями, чоловіками, братами і навіть онуками. 
Кожен з них мав мрію. Можна згадати дріб’язкові конфлікти з ними, але все це – 
ніщо в порівнянні з вічністю. Бо вони віддали найдорожче – своє життя. І навряд 
чи хто-небудь з них думав, що життя обірветься так: раптово, під час захисту своєї 
країни.
Слова тут зайві.
Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих та померлих Героїв. А всіх, хто живе 
завдяки жертві цих людей, прошу згадати тих, кого з нами більше немає.
Слава Героям! Вони житимуть доти, доки ми про них пам’ятатимемо.

Вадим ТОКАР,
Макарівський селищний голова.
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ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ 
МАКАРІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!

28 СЕРПНЯ
МОТИЖИН: вул. Ватутіна, Старий Шлях, Довгича, Слобода, Горько-
го, Довга, Польова, Домашенкова, Шевченка (8.00–17.00).
КОПИЛІВ: вул. Жовтнева (8.00–17.00).
МАКАРІВ: вул. Б. Хмельницького (8.00–17.00).
ФАСОВА: вул. Довга, Франка, Жовтнева, Хуторна (8.00–20.00).
КОПІЇВКА: вул. Шевченка, Лісова, Вишнева, Набережна, Зарічна, 70 
років Жовтня, Леніна, Лесі Українки (8.00–20.00).
ЮРІВ: вул. Шкільна (8.00–20.00).
ГАВРОНЩИНА: вул. Київська, Миколаївська, Жовтнева, Товстолісь-
ка, Шевченка, 1 Травня, Польова (8.00–20.00).
ПЛАХТЯНКА: вул. Жовтнева, Ватутіна, Коцюбинського, Михайлів-
ська, Кавказька, Лугова, трансформаторна підстанція в полі (8.00–
20.00).
ЧЕРВОНА ГІРКА: вул. 1 Травня, Франка, Шевченка, трансформатор-
на підстанція в полі, Ковпака, Соснова (8.00–20.00).
Маковище: вул. Садова, Набережна, Жовтнева, Корабельна (8.00–
20.00).
АНДРІЇВКА: вул. Шевченка, 1 Травня, Меля, трансформаторна під-
станція в полі (8.00–20.00).
МАКАРІВ: вул. Садова, Абрикосова, Житня (8.00–20.00).
Пашківка: вул. Вітрівська, Горького, Першотравнева, Садова, Перемо-
ги, Пугачова, Калинова, Набережна, Жовтнева (9.00–17.00).
ФАСОВА: вул. Шевченка (9.00–17.00).

29 СЕРПНЯ
ПОЧЕПИН: все село (8.00–20.00).
ЧЕРВОНОГРАД: все село (8.00–20.00).
НАЛИВАЙКІВКА: вул. Лісова, Центральна, Шевченка, Жовтнева, 
Молодіжна, трансформаторна підстанція в полі (8.00–20.00).
ЗУРІВКА: вул. Дачна, Горького (8.00–20.00).
МАКАРІВ: вул. Садова, Шевченка, Довженка (8.00–20.00).
НІЖИЛОВИЧІ: вул. Першотравнева, Підсухи, Петровського, Забуян-
ська, Новодністровська, Чернівецька (8.00–20.00).
МОТИЖИН: вул. Топольова (8.00–20.00).
ЛИПІВКА: вул. Дружби (8.00–20.00).
ПАШКІВКА: вул. Центральна (8.00–20.00).
МАКАРІВСЬКА БУДА: вул. Гагаріна (8.00–20.00).
ВОЛОСІНЬ: вул. Ковпака, Чапаївка (8.00–20.00).
БУЯН: вул. Вокзальна, Нова, 1 Травня, Заводська, Салютна (8.00–
20.00).
КОДРА-ТОРФ: вул. Сонячна, Нова, Шевченка, Кооперативна, Моло-
діжна, Механізаторів, 1 Травня, Партизанська (8.00–20.00).
МАР’ЯНІВКА (КОЛОНЩИНА): все село (8.00–20.00).
КОДРА: вул. Шевченка (8.00–20.00).
ПАШКІВКА: вул. Вітрівська, Горького, Першотравнева, Садова, Пе-
ремоги, Пугачова, Калинова, Набережна, Жовтнева (9.00–17.00).
ФАСОВА: вул. Шевченка (9.00–17.00).

30 СЕРПНЯ
МАКАРІВ: вул. Проектна, Ватутіна, Довга, Стуса, Садова, Миру, Виш-
нева, Прогрес, Пушкіна, Дружби, Гагаріна, Комарова, Довженка, Пі-
онерська, Маяковського, Димитрія Ростовського, Щаслива, Толстого, 
Бондаренка, Паркова, Правди, Московська, Житня, Чкалова, Ковпа-
ка, Аптечна, Короленка, Черняховського, Шляхетська, Шевченка, 
Ярослава Мудрого, Нова, Дорожна, Героїв Крут, Озерна, Ольгинська, 
Кочубея, Гончара, Туптала, Черешньових, Петриченка, Героїв Чорно-
биля, Б. Хмельницького, Абрикосова, Першотравнева, 8 Березня, За-
водська, Банківська, Жовтнева, Лесі Українки, Волощенка, Незалеж-
ності, Свободи, Набережна, Лозівська, Механізаторів, Володимирська, 
Львівська, Молодіжна, Веселкова, Зарічна, Франка, Донецька, Сірка, 
Потапенка, Комунальна, Кочубея, Лазурна, Довбуша, Юність, Затиш-
на, Пушкіна, Абрикосова, Героїв Чорнобиля, Шевченка, Олени Теліги 
(6.00–20.00).
ГАВРОНЩИНА: вул. Київська (6.00–18.00).
ЗАБУЯННЯ: вул. Новошепелицька (6.00–18.00).
КАРАШИН: вул. Ровенська (6.00–18.00).
КОПИЛІВ: вул. Заводська (6.00–18.00).
ФАСІВОЧКА: вул. Хутірська, Левадна, Володимирська, Колгоспна, Ва-
лова, Полтавська, Харківська, Лугова, Шпортенка, Кривоноса (6.00–
18.00).
ЗУРІВКА: вул. Горького, Дачна (8.00–19.00).
ЗАВАЛІВКА: вул. Шевченка (6.00–18.00).
РОЖІВ: вул. Центральна (8.00–19.00).
ПАШКІВКА: вул. Вітрівська, Горького, Першотравнева, Садова, Пе-
ремоги, Пугачова, Калинова, Набережна (9.00–17.00).
ФАСОВА: вул. Шевченка (9.00–17.00).
МОТИЖИН: вул. Згоди, Довга, Садова, Топольова, Надія, Польова, 
Шевченка (9.00–18.00).

31 СЕРПНЯ
МАКАРІВ: вул. Б. Хмельницького, Садова, Абрикосова, Житня 
(6.00–20.00).

ГАВРОНЩИНА: вул. Київська, Миколаївська, Жовтнева, Товстолісь-
ка, Шевченка, 1 Травня, Польова (8.00–20.00).
ПЛАХТЯНКА: вул. Жовтнева, Ватутіна, Коцюбинського, Михайлів-
ська, Кавказька, Лугова, трансформаторна підстанція в полі (8.00–
20.00).
ЧЕРВОНА ГІРКА: вул. 1 Травня, Франка, Шевченка, трансформатор-
на підстанція в полі, Ковпака, Соснова (8.00–20.00).
МАКОВИЩЕ: вул. Садова, Набережна, Жовтнева, Корабельна 
(8.00–20.00).
АНДРІЇВКА: вул. Шевченка, 1 Травня, Меля, трансформаторна під-
станція в полі (8.00–20.00).
ПАШКІВКА: вул. Вітрівська, Горького, Першотравнева, Садова, Пе-
ремоги, Пугачова, Калинова, Набережна (9.00–17.00).
ФАСОВА: вул. Шевченка (9.00–17.00).
ЛИПІВКА: вул. Кузьменка, Шевченка, Дружби, Прогресовський, Ки-
ївська, Миру, Коцюбинського (9.00–17.00).
МОТИЖИН: вул. Згоди, Довга, Садова, Топольова, Надія, Польова, 
Шевченка (9.00–18.00).

1 ВЕРЕСНЯ
ПАШКІВКА: вул. Вітрівська, Горького, Першотравнева, Садова, Пе-
ремоги, Пугачова, Калинова, Набережна (9.00–17.00).
ФАСОВА: вул. Шевченка (9.00–17.00).
МОТИЖИН: вул. Згоди, Довга, Садова, Топольова, Надія, Польова, 
Шевченка (9.00–18.00).

2 ВЕРЕСНЯ
ЗАБУЯННЯ: вул. Гната Майстренка (6.00–18.00).
КАЛИНІВКА: вул. Спортивна (6.00–18.00).
ПАШКІВКА: вул. Колгоспна, Київська, Центральна, Польова, Жов-
тнева, Щастя, Шевченка, Зелена, Зарічна, Поліська, Вінницька, Зоря-
на, Північна, Південна, Молодіжна, Вишнева (6.00–18.00).
АНДРІЇВКА: вул. Меля (6.00–18.00).
ПАШКІВКА: вул. Вітрівська, Горького, Першотравнева, Садова, Пе-
ремоги, Пугачова, Калинова, Набережна (9.00–17.00).
ФАСОВА: вул. Шевченка (9.00–17.00).
МОТИЖИН: вул. Згоди, Довга, Садова, Топольова, Надія, Польова, 
Шевченка (9.00–18.00).
МАКОВИЩЕ: вул. 40 років Перемоги, Польова (9.00–17.00).

3 ВЕРЕСНЯ
НЕБЕЛИЦЯ: вул. Старий Шлях, Молодіжна, Шевченка, Дружби, 1 
Травня, Миру (6.00–18.00).
КОДРА: вул. Варшавська (6.00–18.00).
БОРІВКА: вул. Центральна, 1 Травня, Молодіжна, Лісова, Зоряна, 
Клименка, Закарпатська (6.00–18.00).
САДКИ-СТРОЇВКА: вул. Петровського (6.00–18.00).
СИТНЯКИ: вул. Миру (6.00–18.00).
МАКАРІВ: вул. Димитрія Ростовського (6.00–18.00).
РОЖІВ: вул. Центральна, Молодіжна (6.00–18.00).
НІЖИЛОВИЧІ: вул. Першотравнева (6.00–18.00).
КОПИЛІВ: вул. Київська, Білоцерківська, Жовтнева, Шевченка, Ма-
карівська (8.00–20.00).
ЗАВАЛІВКА: вул. 1 Травня, Сонячна, Солов’їна, Шевченка (8.00–
20.00).
КОРОЛІВКА: вул. Кравченка, Петровського, Профспілкова, Львів-
ська, Торгова, Червоноградська, Херсонська (8.00–20.00).
ПАШКІВКА: вул. Вітрівська, Горького, Першотравнева, Садова, Пе-
ремоги, Пугачова, Калинова, Набережна (9.00–17.00).
ФАСОВА: вул. Шевченка (9.00–17.00).

4 ВЕРЕСНЯ
КОПИЛІВ: вул. Київська, Білоцерківська, Жовтнева, Шевченка, Ма-
карівська (8.00–20.00).
КОРОЛІВКА: вул. Петровського, Клубна, Шевченка, Кравченка, Осві-
ти, Шкільна, Профспілкова, Львівська, Торгова, Червоноградська, Хер-
сонська, Меліораторів, Шульги, Гагаріна, Юлаєва (8.00–20.00).
НОВОМИРІВКА: вул. Піскова, Мирна (8.00–20.00).
ФЕРМА: вул. Дружби, Щаслива, Комарова, Садова (8.00–20.00).
МАКАРІВСЬКА БУДА: вул. Гагаріна, 1 Травня (8.00–20.00).
ВОЛОСІНЬ: вул. Ковпака, Чапаївка, Короленка (8.00–20.00).
ЗАБУЯННЯ: вул. Незалежності, Молодіжна, Франка, 1 Травня, Шев-
ченка, Перемоги, Новошепелицька, Лесі Українки, Покровська, Ко-
роленка, 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).
ПАШКІВКА: вул. Центральна (8.00–20.00).
МАКАРІВ: вул. Стуса (8.00–20.00).

У цей період МОЖЛИВЕ відключення електроенергії на вулицях за-
значених населених пунктів!

Інф. «МВ».

За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК Київські регіональні електромережі» з 28 серпня по 3 вересня будуть про-
водитися планові технічні роботи на електромережах Макарівської громади:

Сьогодні пропонуємо вам розповідь про місце, де 
можна розчинитися у атмосфері затишку, спокою 

та єднання з природою.
Урочище «Мутвицьке», 
ландшафтний заказник за-
гальнодержавного значен-
ня, який створено відпо-
відно до Указу Президента 
України Леоніда Кучми від 
20 серпня 1996 за № 
715/96. Площа 785 га. 

Створений на території За-
буянського лісництва. Тут 
охороняється типовий 
ландшафт півдня Київсько-
го Полісся, який зберігся в 
долині р. Мутвиці. Добре 
збережений рослинний по-
крив цієї території пред-
ставлений лісами та боло-
тами.

Лісова рослинність пред-
ставлена переважно дубо-
вими, сосново-дубовими та 
мішаними лісами ліщино-
во-конвалієвими, орляко-
вими та різнотравними. 

Відмічені ділянки дубового 
лісу трясучковидноосоко-
вого, який знаходиться тут 
на східній межі свого по-
ширення. Ці угруповання є 
рідкісними і занесені до 
Зеленої книги України. 
Невеликими плямами зу-
стрічаються тут і ділянки 
грабового лісу на місці 
дубово-грабових лісів. Най-
більші площі серед лісової 
рослинності займають мі-
шані насадження, де в де-
ревостані переважає дуб 
звичайний з домішкою со-
сни звичайної, берези по-
вислої та осики. У другому 
ярусі цих лісів відмічені 
клен гостролистий та липа 
серцелиста, поодиноко 
граб звичайний. Всі породи 

добре відновлюються в ма-
сиві. Підлісок утворює лі-
щина звичайна.
Трав’яний покрив у цих 
лісах розріджений, але ви-
довий склад його досить 
різноманітний. Серед ти-
пових лісових видів тут ба-

гато костяниці, поодиноко 
зростають просянка розло-
га, перстач білий, воронець 
колосистий, чистець лісо-
вий, типові лісові осоки 
– ооска пальчаста, осока 
бліда, осока сусідня, а та-
кож центральноєвропей-
ський вид, занесений до 
Червоной книги України, 

– осока затінкова. Серед 
інших червонокнижних 
видів у цих лісах виявлені: 
чотири види лісових ор-
хідей – любка дволиста, 
гніздівка звичайна, коруч-

ка чемерниковидна та кож 
темночервона, а також лі-
лія лісова.
Характерними в заказни-
ку є болота, які займають 
найбільш знижені місця 
в рельєфі та невеликими 
ділянками розміщують-
ся біля ставу. Став являє 
собою перегачене русло 
невеличкої річки Мутви-
ці. Болота належать до 
евтрофного типу. Перева-
жають чагарникові боло-
та з вербою попелястою 
та очеретом звичайним у 
трав’яному покриві, мен-
ші площі займають осокові 
болота. Болота обводнені, 
тут гніздиться чорний леле-
ка, є поселення бобрів.

Інф. «МВ».

Урочище «Мутвицьке»
::: МАНДРУЄМО МАКАРІВЩИНОЮ :::
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М А К А Р І В Щ И Н А  С В Я Т К У Є
20–24 серпня у населених пунктах Макарівської громади святкували Дні сіл, День Державного прапора й звичано ж День Незалежності.

БОРІВКА
20 серпня відбувся урочтий концерт до Дня Незалежності.

КОЛОНЩИНА
21 серпня пройшли заходи до Дня Незалежності.

КОРОЛІВКА
21 серпня тут святкували День села.

ЗАВАЛІВКА
21 серпня місцеві мешканці побачили святковий концерт 
до Дня Незалежності.

ПАШКІВКА
22 серпня у селі пройшов концерт, приурочений до Дня Незалеж-
ності.

ЛИПІВКА
На площі біля Будинку культури, 22 серпня відбувся свят-
ковий концерт до Дня села.

ФАСОВА
22 серпня було органзовано заходи до Дня незалежності

АНДРІЇВКА
22 серпня у селі відзначали День Незалежності

ГАВРОНЩИНА
22 серпня відбувся святковий концерт до Дня незалежності

ЮРІВ
22 серпня місцеві мешканці побачили святковий концерт до Дня 
Незалежності.

КОПИЛІВ
23 серпня на площі біля Будинку культури пройшла святкова про-
грама, прийрочена до Дня Незалежності.

ПЛАХТЯНКА
23 серпня місцеві активісти відзначили День державного 
прапора.

МОТИЖИН
23 серпня тут провели святковий концерт до Дня Неза-
лежності



5№ 6–7  26 серпня 2021 р.

НІЖИЛОВИЧІ
24 серпня було проведено мітинг та молебень до Дня Незалежності

 

НАЛИВАЙКІВКА
23 серпня у селі святковою програмою відзначили День державного 
прапора і День Незалежності.

Розпочалисяґ заходи з незвичного хімічного шоу для дітей. Досліди, 
які були показані ведучою, не залишили байдужими гладачів від 3 до 
16 років.

Потім свято продовжилося на стадіоні, де відбувся матч між коман-
дами ветеранів і молоді наливайківської «Іскри». Гра закінчилася 
бойовою нічиєю 2:2. А тому переможця довелося визначати у сереїі 

11-метрових ударів. Сильнішими у цьому протистоянні виявилися 
молоді гравці.

Після спортивних змагань для всіх присутніх на стадіоні було вла-
штовано авіаційне шоу та показовий політ повітряної кулі. 

А закінчувалася програма святкувань концертом та вогняним шоу 
на площі перед Будинком культури.

Також протягом усіх заходів на площі перед Будинком культури 
тривала виставка дитячих малюнків. 
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МАКАРІВ
23 серпня, на площі біля Будинку культури відбулася церемонія 
урочистого підняття Державного Прапора України.

На початку заходу ветерани, учасники АТО та присутні на площі 
мешканці розгорнули 50-метровий прапор під звуки Державного 
Гімну України.

Почесну місію урочисто підняти Державний Прапор України на 
головному флагштоці громади виконали начальник відділення ре-
крутингу та призову 3-го відділу Бучанського районного територі-
ального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Обе-
ремчук та ветеран війни, учасник бойових дій Дмитро Поліщук.

З вітальним словом до присутніх звернувся Макарівський селищний 
голова Вадим Токар. Прозвучали відверті слова про патріотизм та 
любов до власної Батьківщини.

Також присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих воїнів, 
мирних жителів, усіх патріотів України, які віддали своє життя за-
ради свободи нашої держави, а також помолилися за воїнів, які 
сьогодні відстоюють наше майбутнє та незалежність.

24 серпня у Макарові відбувся ряд заходів до Дня Незалежності. 
Розпочалися урочистості на Центральному стадіоні імені Михайла 
Бруквенка.

Потім у Будинку культури було проведно концерт колективів народ-
ної творчості нашої громади.

Протягом 20-27 серпня у танцювальному залі Будинку культури 
була розгорнута виставка рушників «На білих крилах рушника несе 
надію Україна».

У фойє Будинку культури бажаючі могли ознайомитися з фотодоку-
ментальною виставкою «Незалежність – це ми...».
У читальній залі Публічної бібліотеки було представлено виставку 
«Молюсь за тебе, Україно...», приурочену до 30 - ї річниці Незалеж-
ності України та до Дня Державного Прапора України.

Закінчувалося святкування Дня Незалежності ввечері у сквері «Мо-
лодіжний». Навіть не став на заваді дощ, який розпочався у Мака-
рові у другій половині дня.

З вітальним словом до присутніх звернувся Макарівський селищний 
голова. Потім Вадим Якович вручив подяки лікарям, старостам, бі-
бліотекарям, вчителям та спорсменам, приурочені до 30-річчя Неза-
лежності України.
Завершували святкові заходи естрадний концерт та вогняне шоу.

Інф. «МВ».
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ПРАЦЮЮТЬ В ГРОМАДІ
ЯГІДНА ФЕРМА «WOWBERRY»

Другий рік у селі Людвинівка Макарівської громади функціонує ягідна ферма «Wowberry».
Фермерське господарство було створено 21 травня 
2020 року та спеціалізується на вирощуванні орга-
нічної лохини.

Ідея Олександра Вовченка створити ягідну ферму 
у рідному селі базувалася, насамперед, на розвитку 
села та місцевої громади, яку буде об’єднувати велика 
спільна справа. Ягідна ферма «Wowberry» прагне ста-
ти сильним гравцем на українському ринку та забез-
печити гідною роботою місцевих мешканців.

Ціль фермерського господарства вивести на україн-
ський ринок екологічно чисту та якісну лохину, виро-
щену згідно із стандартів органічного виробництва.
Ягідна ферма «Wowberry» обрала органічний спосіб 
вирощування. Він значно дорожчий та складніших за 
звичайний. Урожаї менші. Але фермерське господар-
ство свідомо пішло на цей крок, адже за органікою 
– майбутнє. Тут заборонено використовувати пести-
циди, хімічно синтезовані добрива та шкідливі засоби 
захисту рослин. Це здоров’я споживачів і захист до-
вкілля одночасно.
Ягідна ферма «Wowberry» вже другий рік поспіль 
успішно пройшло органічну сертифікацію від «Орга-
нік Стандарт».

Органічне виробництво – це цілісна система господа-
рювання, що базується на збереженні довкілля та 
природних ресурсів, метою якого є отримання еколо-
гічно чистої продукції для споживачів. Органічна про-
дукція маркується відповідним логотипом.
На господарстві «Wowberry» чітко регламентуються 
та фіксуються усі без винятку процеси. Відповідно 
до стандартів розроблені внутрішні процедури та 
інструкції стосовно кожного виду робіт. Вся інфра-
структура нашої ягідної плантації розбудовується із 
максимальним збереженням існуючої екосистеми.
Органічне землеробство сприяє розвитку біорізнома-
ніття, що, у свою чергу, впливає на зміцнення здо-
ров’я всього живого. Органічні ферми забезпечують 
притулок для дикої природи, покращуючи тим самим 
місцеві екосистеми. Органічне землеробство покра-

щує та оздоровлює ґрунт. Здоровий ґрунт, у свою чергу, 
даватиме овочі та фрукти із більшою кількістю міне-
ралів та мікроелементів.
Органічні продукти мають кращий смак. Вони со-
лодші та містять більшу кількість антиоксидантів. 
Органічне землеробство зменшує використання не-
відновлюваної енергії, оскільки дозволяє уникнути 
використання хімічних пестицидів та добрив, для ви-
робництва яких потрібна велика кількість викопного 
палива».
Закладка ягідної плантації відбулася весною 2021 
року. Були висаджені ранні, середні та пізні сорти 
лохини: Дюк, Блюголд, Блюджей, Блюкроп, Чендлер, 
Еліот і Аврора.

До висадки саджанців лохини передувала кропітка 
робота із облаштування автоматизованої крапельної 
системи зрошення. А перед цим – формування гряд 
із торфу, тирси і тріски.

Якщо узагальнювати – то запуск ягідноі плантації – 
це надзвичайно складний проект, що вимагає спеці-
альних знань та досвіду. Важливе значення відіграє 
вибір ділянки. Наше поле до початку будь-яких зем-
ляних робіт не оброблялося протягом останніх двад-
цяти років. Також тут зробили всі необхідні аналізи 
ґрунту та води. А перед закладкою ягідної плантації 
ми засіяли поле сидератами. Вони очищують ґгрунт, 
збагачують його азотом, фосфором і органікою.
Лохину називають «блакитним золотом». Вона ціну-
ється у всьому світі та є однією із найдорожчих ягід 
на планеті. Її обожнюють як діти, так і дорослі. Адже 
смак лохини – незрівнянний.
Лохина належить до фруктів із найбільшою антиокси-
дантною цінністю.
Фітохімічні сполуки лохини допомагають нашому ор-
ганізму позбавлятися шкідливих вільних радикалів, а 
отже захищають від раку, старіння, дегенеративних 
захворювань та інфекцій.

Лохина допомагає знизити рівень цукру в крові та 
контролює рівень глюкози в крові при цукровому ді-
абеті ІІ типу.
Свіжі ягоди містять вітаміни С, А, Е та групи В. Крім 
того, лохина багата на мінерали: калій, марганець, 
мідь, залізо та цинк. Зокрема, калій допомагає кон-
тролювати частоту серцевих скорочень і кров’яний 
тиск. 
Лохина – суперфуд, що покращує роботу серця та 
мозку, захищає зір та шкіру, сприяє відновленню 
пам’яті, оздоровлює кістки та м’язи, уповільнює про-
цеси старіння організму.

Інф. «МВ».

СВЯТО У МАКОВИЩІ
13 серпня у Маковищі свяькували День села. Незважаючи на робочий день, на 

площі перед школою зібралася велика кількість гостей. 

Присутніх на заході привітали Макарівський 
селищний голова Вадим Токар, староста села 
Олександр Євтушенко та заступник голови Ки-
ївської обласної ради Тетяна Семенова.

Вадим Токар вручив подарунки старості села та 
активним мешканцям.

Тетяна Семенова у свою чергу привітала ста-
росту села Олександра Євтушенка, директора 
школи Вікторію Чернявку та місцевого депута-

та Макарівської селищної ради Олександра 
Євтушенка.
А яке ж свято без веселих, душевних пісень та 
витончених танців. В тонусі присутніх тримали 
ведучі свята. 

Свою творчість жителям Маковищ та гостям 
подарували колективи та виконавці Макарів-
ської громади.

Інф. «МВ».

В Ш А Н У В А Л И  Г Е Р О Я
Макарівська громада вшанувала Віталія КОСТЕНКА, 

який загинув 5 років тому – 17 серпня 2016 р.
Він пішов на чергування на блок-пост замість 
молодого бійця. Там отримав поранення, не 
сумісне з життям. 
Вічна пам’ять герою! 

17 серпня відбулася поминальна панахида на 
вітрівському кладовищі біля могили Віталія 
Костенка.

Вшанувати Героя прийшли староста сіл Паш-
ківка й Вітрівка Ольга Кравчук, директор Паш-
ківської школи Таміла Запотічна. А також рідні 
і близькі Віталія.
Службу провів священник села Пашківка отець 
Іван.

Представники Макарівського історико-краєз-
навчого музею присутнім презентували книгу 
«Янгол-охронець» про Віталія Костенка, яка 
побачила світ напередодні.

Інф. «МВ».
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Схід Сонця 06:12       Захід Сонця 19:50
Тривалість дня 13:38

ПОНЕДІЛОК, 30 серпня

Вівторок, 31 серпня

Схід Сонця 06:14 Захід Сонця 19:47
Тривалість дня 13:33

серела,  1 ВЕРЕСня

Схід Сонця 06:15 Захід Сонця 19:45
Тривалість дня 13:30

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

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

2 8  С Е Р П Н Я  –  У С П І Н Н Я  П Р Е С В Я Т О Ї  Б О Г О Р О Д И Ц І 
( П Е Р Ш А  П Р Е Ч И С Т А )

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 ТСН
9:25,10:20,5:50 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження наослiп
17:10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана”
20:43 ПроCпорт
20:45,21:45 Т/с “Моя 
улюблена Страшко”
22:40 Комедiя “Рiдня”
0:45 Драма “Пульс”
2:25 Х/ф “Дзвiнок”
4:10 Х/ф “Дзвiнок 2”

КАНАЛ “2+2”
6:00,18:50 ДжеДАI
6:35 Т/с “Опер за 
викликом 4”
10:40 Х/ф “Люди Iкс: Днi 

минулого майбутнього”
13:05 Х/ф “Люди Iкс: 
Апокалiпсис”
15:55,16:55 Загублений 
свiт
17:55 Секретнi матерiали
18:15 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
19:30 Грошi
20:25,21:30 Т/с “Плут”
22:35,0:35 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
0:10 Дубинiзми
2:25 Т/с “Перевiзник”
3:10 Вiдеобiмба 2
5:10 Зловмисники

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Везунчик”
10:45 Х/ф “Сторожова 
застава”
12:45 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Битва блондинок

15:00,2:15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
16:00,3:55 Панянка-
селянка
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,22:30 Одного 
разу пiд Полтавою
19:30,1:00 Країна У 2.1
22:00,23:00 Танька i 
Володька
23:30,1:45 Країна У 2.0
0:00 Iгри приколiв
3:05 Вечiрка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:30 Орел i решка. На 
краю свiту
4:55 Телемагазин
5:25,0:55 “Слiдство 
вели...” з Л. Каневським”
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 
Новини
7:10,8:10,9:15 Ранок з 
Iнтером
10:05,18:00,19:00 
Стосується кожного
12:25 Х/ф “Укол 
парасолькою”
14:10 Х/ф “Втеча”
16:05 Чекай на мене. 

Україна
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Пригоди 
Шерлока Холмса i доктора 
Ватсона”
2:30 Х/ф “Екiпаж машини 
бойової”

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,7:35 Kids` Time
6:05 М/с “Том i Джерi”
7:40 Орел i решка
9:50 Т/с “Надприродне”
12:45 Х/ф “Конго”
14:55 Х/ф “Сьомий син”
16:55 Хто зверху?
21:00 Х/ф “Шiсть днiв, 
сiм ночей”
23:00 Х/ф “Подруги 
нареченої”
1:45 Вар`яти
2:50 Служба розшуку 
дiтей
3:00 Зона ночi
4:55 Абзац!

СТБ
3:00 Найкраще на ТБ
5:15 Т/с “Коли ми вдома”
6:05 Х/ф “Знахар”
8:55 Т/с “Мама”
13:10,14:50 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 
“Полонена”
23:00 Т/с “Все не 
випадково”
1:05 Т/с “Мертвий, 
живий, небезпечний”

ICTV
4:45 Скарб нацiї
4:55 Еврика!
5:00 Служба розшуку 
дiтей
5:05 Громадянська 
оборона
5:55 Факти тижня
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
10:05 На трьох
11:20,13:15 Х/ф “Вбивство 
у Схiдному експресi”
12:45,15:45 Факти. День
14:10,16:10 Т/с “Розтин 
покаже 2”
18:45,21:10 Факти. Вечiр
20:25,1:55 Прихована 
небезпека

21:30 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ”
23:30 Х/ф “Судний день”

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 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка”
13:30,15:30,2:00 Iсторiя 
одного злочину
16:00 Т/с “Хiд 
прокурора”
18:00 Т/с “Люся. Iнтерн”
20:10 Говорить Україна
21:00,23:10 Т/с “Клятва 
лiкаря”
0:10 Велика деолiгархiзацiя

1:30 Телемагазин
3:30 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
6:00 Таємницi 
кримiнального свiту
7:20 Т/с “Захват”
10:50,13:00,19:30 Т/с 
“CSI: Маямi”
12:30,16:30,19:00,2:50 
Свiдок
14:50,23:00 Т/с “Слiпа 
зона”
17:00,3:20 Випадковий 
свiдок
18:20 Свiдок. Агенти
0:40 Х/ф “Порятунок”
2:25,3:30 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 ТСН
9:25,10:20,5:35 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження наослiп
17:10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана”
20:43 ПроCпорт
20:45,21:45 Т/с “Моя 
улюблена Страшко”
22:45 Комедiя “Рiдня”
0:55 Детектив “Iм`я Рози”

КАНАЛ “2+2”
6:00,18:50,19:30,2:35 

ДжеДАI
6:20 Х/ф “Ворог мiй”
8:40 Х/ф “Знамення”
11:00 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”
12:55,16:55 Загублений 
свiт
17:55 Секретнi матерiали
18:15,2:05 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
20:30,21:35 Т/с “Плут”
22:40,0:15 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
3:05 Вiдеобiмба 2
5:10 Зловмисники

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Макс”
10:45 Х/ф “Фантастична 

четвiрка”
12:45 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Битва блондинок
15:00,2:15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
16:00,3:55 Панянка-
селянка
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,22:30 Одного 
разу пiд Полтавою
19:30,1:00 Країна У 2.1
22:00,23:00 Танька i 
Володька
23:30,1:45 Країна У 2.0
0:00 Iгри приколiв
3:05 Вечiрка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:30,18:00,19:00 
Стосується кожного
5:00 Телемагазин
5:30,0:00 “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
10:00 Корисна програма
12:25 Т/с “Детектив 
Ренуар”
14:40,15:35 Речдок
16:30 Речдок. Особливий 
випадок
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Пригоди 
Шерлока Холмса i 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервiлiв”
1:45 Х/ф “Iнспектор 
карного розшуку”

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,7:40 Kids` Time
6:05 М/с “Том i Джерi”
7:45 Орел i решка
9:50 Т/с “Надприродне”
12:45 Любов на 
виживання
15:00 Х/ф “Моя 
суперколишня”
17:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф “Мiс 

Конгенiальнiсть”
23:30 Х/ф “Крок вперед: 
Все або нiчого”
1:45 Вар`яти
3:00 Зона ночi
4:55 Абзац!

СТБ
4:25,14:30,17:30,22:00 
Вiкна-Новини
5:15 Т/с “Коли ми вдома”
5:40 Т/с “Комiсар Рекс”
9:45 МастерШеф
13:05,14:50 Т/с “Слiпа”
15:40,18:05 Т/с “Слiд”
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с 
“Полонена”
23:00 Т/с “Все не 
випадково”
1:05 Т/с “Мертвий, 
живий, небезпечний”

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:30 Факти
4:50,20:25,2:10 

Громадянська оборона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
10:05 На трьох
11:25,13:15 Х/ф 
“Сингулярнiсть”
12:45,15:45 Факти. День
13:55,16:10 Т/с “Пес”
16:50,21:30 Т/с 
“Дiльничний з ДВРЗ”
18:45,21:05 Факти. Вечiр
23:40 Х/ф “Оселя зла”
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
10:30,18:00 Т/с “Люся. 
Iнтерн”
11:30 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка”

14:30,15:30 Iсторiя одного 
злочину
16:00 Т/с “Хiд прокурора”
20:10 Говорить Україна
21:00 Т/с “Клятва лiкаря”
23:10,2:00 Т/с “Вiкно 
життя”
1:30 Телемагазин
2:45 Гучна справа
3:30 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
6:00,7:55,9:00,17:00,2:40 
Випадковий свiдок
6:25 Свiдок. Агенти
8:30,12:30,16:30,19:00,2:20 
Свiдок
10:45,13:00,19:30 Т/с 
“CSI: Маямi”
14:45,23:00 Т/с “Слiпа 
зона”
18:20 Будьте здоровi
0:45 Легенди бандитського 
Києва
1:45 Правда життя
3:00 Речовий доказ

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 ТСН
9:25,10:20,5:30 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:05 Твiй 
день
14:45 Одруження наослiп
17:10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана”
20:43 ПроCпорт
20:45,21:45 Т/с “Моя 
улюблена Страшко”
22:40 Комедiя “Рiдня”
0:55 Детектив “Iм`я Рози”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Х/ф “Перше 
вбивство”
8:00 Х/ф “Зелена миля”

11:50 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”
13:50,16:55 Загублений 
свiт
17:55 Секретнi матерiали
18:15 Спецкор
18:50 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
19:30 Воїни дорiг
20:25,21:30 Т/с “Плут”
22:35,0:10 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
2:00 Вiдеобiмба 2
5:10 Зловмисники

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Макс 2: Герой 
Бiлого Дому”
10:45 Х/ф “Фантастична 
четвiрка 2: Вторгнення 
Срiбного Серфера”

12:45 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Битва блондинок
15:00,2:15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
16:00,3:55 Панянка-
селянка
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,22:30 Одного 
разу пiд Полтавою
19:30,1:00 Країна У 2.1
22:00,23:00 Танька i 
Володька
23:30,1:45 Країна У 2.0
0:00 Iгри приколiв
3:05 Вечiрка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:15,18:00,19:00 
Стосується кожного
4:55 Телемагазин
5:25,23:55 “Слiдство 
вели...” з Л. Каневським”
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 
Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 
Iнтером

10:00 Корисна програма
12:25 Т/с “Детектив 
Ренуар”
14:40,15:35 Речдок
16:25 Речдок. Особливий 
випадок
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Пригоди 
Шерлока Холмса i доктора 
Ватсона. Скарби Агри”
1:45 Х/ф “Узяти живим”

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,7:15 Kids` Time
6:05 М/с “Том i Джерi”
7:20 Орел i решка
9:20 Т/с “Надприродне”
12:15 Любов на 
виживання
14:25 Х/ф “Чого хочуть 
жiнки”
17:00 Хто зверху?
21:10 Х/ф “Мiс 
Конгенiальнiсть 2: 
Озброєна i легендарна”
23:40 Х/ф “Поки ти спав”
1:45 Вар`яти
2:35 Служба розшуку 

дiтей
2:40 Зона ночi
4:55 Абзац!

СТБ
4:25,14:30,17:30,22:00 
Вiкна-Новини
5:15 Т/с “Коли ми вдома”
6:00 Т/с “Комiсар Рекс”
10:00 МастерШеф
13:05,14:50 Т/с “Слiпа”
15:40,18:05 Т/с “Слiд”
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с 
“Полонена”
23:00 Т/с “Все не 
випадково”
1:00 Т/с “Мертвий, 
живий, небезпечний”

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
10:05 На трьох
11:25,13:15 Х/ф “Шоу 
починається”
12:45,15:45 Факти. День
13:55,16:15 Т/с “Пес”
16:50,21:30 Т/с 
“Дiльничний з ДВРЗ”
18:45,21:05 Факти. Вечiр
20:20,1:40 Секретний 
фронт
23:35 Х/ф “Оселя зла 2: 
Апокалiпсис”
2:30 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 
Сегодня
9:00 Зоряний шлях
10:30 Т/с “Люся. Iнтерн”
11:30 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка”
14:30,15:30 Iсторiя одного 

злочину
16:50 Футбол. Вiдбiр до 
ЧС-2022. Казахстан - 
Україна
20:10 Говорить Україна
21:00 Т/с “Клятва лiкаря”
23:10,2:00 Т/с “Вiкно 
життя”
1:30 Телемагазин
2:40 Гучна справа
3:10 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
6:00,7:55,9:00,17:00,2:50 
Випадковий свiдок
6:35 Будьте здоровi
8:30,12:30,16:30,19:00,2:20 
Свiдок
10:45,13:00,19:30 Т/с 
“CSI: Маямi”
14:50,23:00 Т/с “Слiпа 
зона”
18:20 Вартiсть життя
0:45 Легенди бандитського 
Києва
1:45 Правда життя
3:00 Речовий доказ

28 серпня (15 серпня за юліанським календарем) християни східного обряду відзначають одне з дванадцяти головних річних свят – 
Успіння Пресвятої Богородиці – водночас завершуючи річний церковний цикл.

Біблія не містить відомостей про останні роки життя Діви Марії, 
але в апокрифічних джерелах та церковному переданні зберіглися 
свідоцтва про її перебування разом із апостолом Іваном Богословом 
в Ефесі. Місто Ефес у 431 році прийняло ІІІ Вселенський собор, 
на якому дискутували щодо статусу Богородиці, і приблизно з того 
часу відома традиція урочисто відзначати день Успіння Пресвятої 
Богородиці як знак найвищої поваги до неї. Після цього собору з’яв-
ляються і перші богословські тексти, в яких описані події Успіння, 
зокрема, апокрифічна «Книга Івана Богослова про Успіння Марії» 
(кінець V ст.). В VI столітті свято почали відзначати 15 серпня по 
всій Візантії, і з поширенням християнства воно також перейшло 
до інших народів. 
В народі Успіння називають «Перша Пречиста». В українців свято 
здавна було надзвичайно шанованим, адже в цей день прославляєть-
ся Матір Божа.
Що стосується народних традицій, варто відзначити, що у цей час 
здійснювали озимий посів зернових, що лягло в основу приказки 
про те, що «Перша Пречиста житом засіває, друга – дощем поли-
ває, а третя снігом покриває». 
Важливо відзначити, що до свята фактично завершувався землероб-

ський сезон і молодь мала більше вільного часу для спілкування. 
Недарма в народі говорили: «Прийшла Перша Пречиста – дівка 
стає речиста» – тобто, починає багато говорити, адже працювати 
стала менше. З цієї пори люди починали активно готуватися до 
весільного сезону.
У період Першої Пречисти в садах України відбувається збір вро-
жаю. Залишаються ще тільки «зимові» сорти яблук та деякі сорти 
груш. Збираючи садовину, дівчата співають: 
Пречиста по груші ходила,
Пречиста мішок загубила,
А Спас ішов, мішок знайшов. 
«Спасику батьку, Віддай мій мішочок,
Не буду ходити у твій садочок».
Для України Успіння є одним з дуже важливих свят, на честь нього 
названі всі три православні та одна греко-католицька лаври, Успен-
ський собор у Білій Криниці є центром Білокриницької старооб-
рядницької згоди, Успенський собор в Одесі є кафедральним для 
Римсько-католицької церкви.

Наталія ФІТЬ,
Київ.
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Схід Сонця 06:21            Захід Сонця 19:36
Тривалість дня 13:15

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 06:17 Захід Сонця 19:43
Тривалість дня 13:26

четвер, 2 вересня

Схід Сонця 06:18        Захід Сонця 19:41  
Тривалість дня 13:23

п’ятниця, 3 вересня

субота, 4 вересня

Схід Сонця 06:20 Захід Сонця 19:39
Тривалість дня 13:19

неділя,  5 ВЕРЕСНЯ

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 ТСН
9:25,10:20,5:35 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:05 Твiй 
день
14:45 Одруження наослiп
17:10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана”
20:43 ПроCпорт
20:45 Т/с “Моя улюблена 
Страшко”
21:45 Право на владу
0:45 Детектив “Iм`я Рози”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Х/ф “Люди Iкс: 
Перший клас”
8:40 Х/ф “Росомаха. 
Безсмертний”
11:00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”
12:55,16:55 Загублений 
свiт
17:55 Секретнi матерiали
18:15,2:00 Спецкор
18:50,2:30 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
19:30 Воїни дорiг
20:25,21:30 Т/с “Плут”
22:35,0:10 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
3:00 Вiдеобiмба 2
5:10 Зловмисники

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Дивак”
10:45 Х/ф “Виннi зiрки”
12:45 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Битва блондинок
15:00,2:15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
16:00,3:55 Панянка-

селянка
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,22:30 Одного 
разу пiд Полтавою
19:30,1:00 Країна У 2.1
22:00,23:00 Танька i 
Володька
23:30,1:45 Країна У 2.0
0:00 Iгри приколiв
3:05 Вечiрка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:30,18:00,19:00 
Стосується кожного
5:00 Телемагазин
5:30,0:00 “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
10:00 Корисна програма
12:25 Т/с “Детектив 
Ренуар”
14:40,15:35 Речдок
16:25 Речдок. Особливий 
випадок
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Пригоди 

Шерлока Холмса i доктора 
Ватсона. Двадцяте столiття 
починається”
1:45 Х/ф “Узяти живим”

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,7:50 Kids` Time
6:05 М/с “Том i Джерi”
7:55 Орел i решка
10:00 Т/с “Надприродне”
12:55 Любов на 
виживання
14:55 Х/ф “Поки ти спав”
17:00,19:00 Хто зверху?
21:05 Х/ф “Свекруха - 
монстр”
23:05 Х/ф “Почни 
спочатку”
1:05 Вар`яти
2:45 Служба розшуку 
дiтей
2:50 Зона ночi
4:55 Абзац!

СТБ
4:25,14:30,17:30,22:00 
Вiкна-Новини
5:15 Т/с “Коли ми вдома”
5:35 Т/с “Комiсар Рекс”
9:35 МастерШеф
13:05,14:50 Т/с “Слiпа”

15:40,18:05 Т/с “Слiд”
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с 
“Полонена”
23:05 Т/с “Все не 
випадково”
1:05 Т/с “Мертвий, 
живий, небезпечний”

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
10:05 На трьох
11:15,13:15 Х/ф “Судний 
день”
12:45,15:45 Факти. День
14:00,16:10 Т/с “Пес”
16:50,21:30 Т/с 
“Дiльничний з ДВРЗ”
18:45,21:05 Факти. Вечiр
20:20,1:35 Анти-зомбi
23:35 Х/ф “Оселя зла 3: 

Вимирання”
2:25 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
10:30 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка”
13:30,15:30 Iсторiя одного 
злочину
16:00 Т/с “Хiд прокурора”
18:00 Т/с “Люся. Iнтерн”
20:10 Говорить Україна
21:00 Т/с “Клятва лiкаря”
23:10 Слiдами української 
екологiї
23:50,2:00 Т/с “Вiкно 

життя”
1:30 Телемагазин
3:10 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
6:00,7:55,9:00,17:00,2:55 
Випадковий свiдок
6:25 Вартiсть життя
8:30,12:30,16:30,19:00,2:25 
Свiдок
10:45,13:00,19:30 Т/с 
“CSI: Маямi”
14:45,23:00 Т/с “Слiпа 
зона”
18:20,1:45 Правда життя
0:40 Легенди бандитського 
Києва
3:00 Речовий доказ
4:00 Правда життя

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з “1+1”
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,
16:45,19:30,5:20 ТСН
9:25,10:20,4:25,6:05 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:05 Твiй 
день
14:45 Одруження наослiп
17:10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана”
20:13 ПроCпорт
20:15 Одруження наослiп 
7
22:20,2:55 Комедiя 
“Чорний лицар”
0:15 Драма “Бiйцiвський 
клуб”

КАНАЛ “2+2”

6:00,18:50,1:05 ДжеДАI
6:30 Х/ф “Люди Iкс: Днi 
минулого майбутнього”
9:10 Х/ф “Люди Iкс: 
Апокалiпсис”
12:00 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”
13:55 Загублений свiт
17:55 Секретнi матерiали
18:15,0:35 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
19:30 Х/ф “Логан”
22:10 Х/ф “Люди Iкс: 
Темний Фенiкс”
1:45 Цiлком таємно-2017
2:10 Вiдеобiмба 2
5:10 Зловмисники

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 М/ф “Добрий 

динозавр”
10:45 М/ф “Панда Кунг-
Фу”
12:45 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Битва блондинок
15:00,2:15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
16:00,3:05 Панянка-
селянка
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,22:30 Одного 
разу пiд Полтавою
19:30,1:00 Країна У 2.1
22:00,23:00 Танька i 
Володька
23:30,1:45 Країна У 2.0
0:00 Iгри приколiв
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:15,18:00 Стосується 
кожного
5:00 Телемагазин
5:30,22:55 “Слiдство 
вели...” з Л. Каневським”

7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 
Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 
Iнтером
10:00 Корисна програма
12:25 Т/с “Детектив 
Ренуар”
14:45,15:40,0:40 Речдок
16:30 Речдок. Особливий 
випадок
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “21 мiст”
2:55 Чекай на мене. 
Україна

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,7:10 Kids` Time
6:05 М/с “Том i Джерi”
7:15 Орел i решка
9:30 Аферисти в мережах
13:50 Х/ф “Янголи Чарлi”
16:10 Х/ф “Ван Хельсiнг”
18:50 Х/ф “На драйвi”
21:00 Х/ф “Агенти 
А.Н.К.Л”
23:35 Х/ф “Цифрова 

радiостанцiя”
1:10 Вар`яти
2:45 Служба розшуку 
дiтей
2:50 Зона ночi
4:55 Абзац!

СТБ
4:20,14:30,17:30,22:00 
Вiкна-Новини
4:55 Х/ф “Ярмарок 
марнославства”
7:50 Врятуйте нашу сiм`ю
11:35,14:50,18:05 Т/с 
“Слiпа”
20:15,22:50 Т/с “Слiд”
0:45 Х/ф “Без особливих 
прикмет”

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку 
дiтей
4:30,1:15 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
11:45,23:00,1:40 На трьох
12:45,15:45 Факти. День
13:15 Скетч-шоу “На 
троих”
14:00,16:15 Т/с “Пес”
16:50 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ”
18:45 Факти. Вечiр
3:25 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 
Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:00 Т/с “Намалюй менi 
маму”
14:00,15:30 Т/с “Гра в 
долю”

20:10 Говорить Україна
21:00 Свобода слова 
Савiка Шустера
0:00,2:00 Т/с “Тростинка 
на вiтрi”
1:30 Телемагазин
4:00 Реальна мiстика

НТН
5:00,4:55 Top Shop
6:00,7:55,9:00,17:00,2:50 
Випадковий свiдок
6:25,1:45 Правда життя
8:30,12:30,16:30,19:00,2:20 
Свiдок
10:50,13:00,19:30 Т/с 
“CSI: Маямi”
14:50,23:00 Т/с “Слiпа 
зона”
18:20 Таємницi свiту
0:50 Легенди бандитського 
Києва
2:55 Речовий доказ
3:55 Правда життя. 
Професiйнi байки

КАНАЛ “1+1”
7:00 Життя вiдомих людей
8:00 Снiданок. Вихiдний
10:00,18:30 Свiт навиворiт 
12. Пакистан
19:30 ТСН
20:13 ПроCпорт
20:15,3:50 Вечiрнiй 
квартал
22:15,5:20 Жiночий 
квартал
0:20 Свiтське життя. 
Найкраще
1:20 Драма “Бiйцiвський 
клуб”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Шаленi перегони
7:15 Загублений свiт
11:10 Т/с “Перевiзник”
15:10 Х/ф “Експансивна 
куля”

17:00 Х/ф “Харлей 
Девiдсон i ковбой 
Мальборо”
19:00 Х/ф “Лицар дня”
21:10 Х/ф “Спiвучасник”
23:40 Х/ф “Вулкан”
2:05 Вiдеобiмба 2
3:30 Цiлком таємно-2017
5:10 Зловмисники

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф “Джастiн та 
лицарi доблестi”
12:45,14:15,15:45,23:25,
0:25 Одного разу пiд 
Полтавою
13:45,15:15,16:45,23:55,
1:25 Танька i Володька
17:15 М/ф “Дивопарк”
19:00 М/ф “Льодовиковий 

перiод”
20:40 М/ф “Льодовиковий 
перiод 2: Глобальне 
потеплiння”
22:25 Iгри приколiв
2:10 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:00 Х/ф “Зозуля з 
дипломом”
5:05 Телемагазин
5:35 М/ф
6:00 Слово Предстоятеля
6:10 Орел i решка. На 
краю свiту
7:10 Х/ф “Людина-
оркестр”
9:00 Готуємо разом. 
Домашня кухня
10:00 Корисна програма
10:55 Х/ф “Вечори на 
хуторi поблизу Диканьки”
12:20 Х/ф “Пригоди 
Шерлока Холмса i 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервiлiв”

15:15 Х/ф “Д`Артаньян i 
три мушкетери”
20:00 Подробицi
20:30 Всi зiрки в Юрмалi
22:10 Загибель Нахiмова. 
Врятуйте нашi душi
23:00 Х/ф “Екiпаж”
1:55 Х/ф “Потяг поза 
розкладом”
3:10 М/ф “Мауглi”

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Хто проти 
блондинок?
8:00,10:00 Kids` Time
8:05 М/ф “Тато мама 
гусак”
10:05 Орел i решка. 
Земляни
11:00 Орел i решка. 
Чудеса свiту
12:00 Хто зверху?
14:05 Х/ф “Свекруха - 
монстр”
16:15 Х/ф “Шiсть днiв, 
сiм ночей”
18:35 Х/ф “Земне ядро”

21:10 Х/ф “Вiйна свiтiв 
Z”
23:40 Х/ф “Потяг смертi”
1:25 Вар`яти
3:00 Зона ночi

СТБ
4:25 Вiкна-Новини
5:15 Т/с “Коли ми вдома”
5:55,10:55 Т/с 
“Полонена”
7:55 Неймовiрна правда 
про зiрок
16:40,0:00 Звана вечеря
19:00 МастерШеф

ICTV
4:50 Скарб нацiї
5:00 Еврика!
5:10 Факти
5:35 Анти-зомбi
6:30 Громадянська 
оборона
7:30 Прихована небезпека
8:25 Т/с “Розтин покаже 
2”
12:20,13:05 Х/ф 
“Нестримнi”

12:45 Факти. День
14:25 Х/ф “Нестримнi 2”
16:15 Х/ф “Нестримнi 3”
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф “Перевiзник 3”
21:10 Х/ф “Перевiзник: 
Спадщина”
23:00 Х/ф “Петля часу”
1:25 Х/ф “Оселя зла”
3:30 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
7:00,15:00,19:00 Сьогоднi
7:25,3:50 Реальна мiстика
8:40 Т/с “Люся. Iнтерн”
10:45 Т/с “Встигнути все 
виправити”
14:40 Т/с “Любов 
матерi”, 1 i 2 с
15:20 Т/с “Любов матерi”
20:00 Головна тема
21:35 Футбол. Вiдбiр 
до ЧС-2022. Україна - 
Францiя
23:50 Т/с “Вiдкрите 
вiкно”, 1 i 2 с
1:30 Телемагазин

2:00 Т/с “Вiдкрите вiкно”
НТН

5:25 Легенди бандитської 
Одеси
6:15 Х/ф “Нiагара”
8:00 Х/ф “Поводир”
10:20 Легенди карного 
розшуку
12:15 Випадковий свiдок. 
Навколо свiту
13:35 Т/с “Смерть у раю 
9”
18:05 Крутi 90-тi
19:00,2:20 Свiдок
19:30 Х/ф “Розплата”
21:20 Х/ф “Напролом”
23:10 Х/ф “Грiнго”
1:05 Таємницi 
кримiнального свiту
2:55 Випадковий свiдок
3:30 Речовий доказ
4:30 Правда життя. 
Професiйнi байки
5:00 Top Shop

КАНАЛ “1+1”
7:00 Життя вiдомих 
людей
8:00 Снiданок. 
Вихiдний
10:00 Свiт навиворiт 
12. Пакистан
11:00,3:20 Свiт 
навиворiт
18:30 Свiтське життя
19:30,5:00 ТСН-
Тиждень
21:00 Танцi з зiрками
0:05 Драма 
“Знайомтеся, Джо 
Блек”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Шаленi перегони
7:00 ДжеДАI
9:00,0:10 Загублений 

свiт
13:00 Х/ф “Логан”
15:50 Х/ф “Люди Iкс: 
Темний Фенiкс”
18:00 Х/ф “Королi 
вулиць”
20:10 Х/ф “День, коли 
Земля зупинилась”
22:10 Х/ф “Майстер 
тай-цзи”
2:10 Вiдеобiмба 2
5:05 Найкраще
5:10 Зловмисники

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф “Добрий 
динозавр”
12:30,14:00,23:30,0:30 
Одного разу пiд 
Полтавою

13:30,15:00,0:00,1:30 
Танька i Володька
15:30 М/ф 
“Льодовиковий 
перiод 2: Глобальне 
потеплiння”
17:15 М/ф 
“Льодовиковий перiод 
3: Ера динозаврiв”
19:00 М/ф 
“Льодовиковий перiод 
4: Континентальний 
дрейф”
20:45 М/ф 
“Льодовиковий перiод 
5: Курс на зiткнення”
22:30 Iгри приколiв
2:15,4:00 Панянка-
селянка
3:05 Вечiрка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:15 Х/ф “Троє в човнi, 
не рахуючи собаки”
6:10 Х/ф “Пiк-Пiк”
8:00 Вдалий проект

9:00 Готуємо разом
10:00,11:00,11:55,12:50 
Iнше життя
13:35 Речдок. 
Випереджаючи час
18:05 Х/ф “Пiдозри 
мiстера Уїчера: За 
межею пристойностi”
20:00 Подробицi тижня
22:00 “Ювiлейний 
концерт М. 
Шуфутинського “Loves-
tory”
0:10 Х/ф “Вечори 
на хуторi поблизу 
Диканьки”
1:35 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,1:30 Вар`яти
6:30 Таємний агент
7:50,9:30 Kids` Time
7:55 М/ф “Том i 
Джерi: Полiт на Марс”
9:35 Х/ф “Щоденники 
принцеси”
11:50 Х/ф “Щоденники 

принцеси 2: Королiвськi 
заручини”
14:05 Х/ф “Мiс 
Конгенiальнiсть”
16:35 Х/ф “Мiс 
Конгенiальнiсть 2: 
Озброєна i легендарна”
18:50 Х/ф “Пасажири”
21:00 Х/ф “Мiстер i 
мiсiс Смiт”
23:30 Improv Live Show
Профiлактика

СТБ
5:25 Хата на тата
9:25 МастерШеф
14:25 Супербабуся
19:00 Слiдство ведуть 
екстрасенси
21:00 Один за всiх
22:10 Таємницi ДНК

ICTV
4:25 Скарб нацiї
4:35 Еврика!
4:40 Факти
5:10 Не дай себе 
ошукати

6:45 Анти-зомбi
7:45 Секретний фронт
8:45 Громадянська 
оборона
9:45,13:00 Т/с 
“Дiльничний з ДВРЗ”
12:45 Факти. День
16:30 Т/с “Пес”
18:45 Факти тижня
21:15 Х/ф “Погоня за 
ураганом”
23:25 Х/ф “Автобан”
1:05 Х/ф “Оселя зла 2: 
Апокалiпсис”
3:00 Я зняв!
КАНАЛ “УКРАЇНА”
5:50 Сьогоднi
6:50,4:00 Реальна 
мiстика
9:15 Т/с “Клятва 
лiкаря”
17:00 Т/с 
“Аквамарин”, 1 i 2 с
19:00 Сьогоднi. 
Пiдсумки з Олегом 
Панютою

21:00 Т/с “Аквамарин”
23:00,2:00 Т/с 
“Встигнути все 
виправити”
1:30 Телемагазин
3:10 Гучна справа
4:45 Т/с “Хiд 
прокурора”

НТН
5:30 Х/ф “Казка про 
Жiнку та Чоловiка”
7:10 Слово 
Предстоятеля
7:20 Випадковий свiдок. 
Навколо свiту
9:50 Т/с “Смерть у 
раю 9”
14:20 Х/ф “Розплата”
16:10 Х/ф “Напролом”
18:00 Легенди карного 
розшуку
22:10 Х/ф “Смертельна 
стежка”
23:55 Х/ф “Грiнго”
1:50 Речовий доказ
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СТОРІНКАМИ МИНУЛОГО
ІСТОРІЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ: 

БАГАТОРАЗОВІ КУПОНИ
24 серпня ми відзначатимемо 30-річницю проголошення незалежності, а вже 2 вересня виповниться 25 років введенюю в обіг 

нашої національної валюти – гривні. І саме з цими двома подіями пов’язана тема нашого історичного матеріалу.
Наприкінці 1991 р. – на початку 1992 р. Україна пережила 
нестачу готівки, оскільки центральний банк Росії не зміг за-
безпечити союзні республіки достатньою кількістю карбо-
ванців. Не вистачало готівкових грошей для своєчасної ви-
плати заробітної плати, пенсій, стипендій. Українська влада 
була занепокоєна тим, що вітчизняні товари (особливо 

продукти харчування та інша сільськогосподарська продук-
ція) ринуть у Росію завдяки наявності в обігу там більшої 
готівкової маси, що давало росіянам можливість платити за 
товари. Крім того, ситуація ускладнювалася великим дефіци-
том навіть на товари широкого вжитку, запровадженням 
п’ятивідсоткового податку та офіційним підвищенням цін. 
На тіньовому ринку радянський карбованець почав витісня-
тися американським доларом та іншою вільно конвертова-
ною валютою.
Відповідаючи на цю кризу та здійснюючи заходи з посилен-
ня захисту республіканського споживчого ринку, Президія 
Верховної Ради України 9 вересня І99І р. прийняла поста-
нову «Про введення в обіг на території республіки купонів 
багаторазового використання», за якою вони повинні були 
використовуватися населенням у розрахунках за товари в 
роздрібній торгівлі з січня 1992 р. спершу для купівлі про-
дуктів, а згодом і промислових товарів. Вони могли також 
зараховуватися на спеціальні поточні рахунки у вклади.
На виконання цієї постанови передбачалося, що НБУ укла-
де контракт з французькою фірмою «Imprimerie Speciale de 
Banque» на виготовлення купонів, перша партія яких складе 
2 млрд штук.

Згодом НБУ збільшив кількість купонів до 5 млрд штук, для 
виробництва яких залучили фірму з Великої Британії 
(«Thomas De La Rue Company Limited»).
Постанова Кабінету Міністрів і Національного банку Украї-
ни «Про заходи у зв’язку з введенням в обіг купонів багато-
разового використання» від 28 грудня 1991 р. передбачала, 
що з 10 січня 1992 р. радянські карбованці поступово будуть 
замінюватися українськими купоно-карбованцями з еквіва-
лентним номіналом. Вони вводилися лише в готівковий обіг 
для розрахунків населення за продовольчі й промислові това-
ри. З цієї ж дати визнавалися недійсними картки споживача 

з купонами, видані у серпні – грудні 1991 р. Попервах гро-
мадянам виплачували в середньому 25 % місячного заробіт-
ку, але не більше 400 купонів (від 200 до 600). З часом цей 
відсоток повинен був поступово зростати. Згодом унаслідок 
зростання роздрібних цін норма виплати купонів досягла 50 
% місячної суми доходів громадян.

У березні 1992 р. частка купонів у місячній сумі сукупних 
грошових доходів громадянина України зросла до 70 %, але 
не менше ніж 450 карбованців.
Наступним кроком стало прийняття постанови ВРУ та НБУ 
«Про розширення введення в обіг купонів багаторазового 
використання» 4 квітня 1992 р. Вона передбачала, що з 1 
квітня 1992 р. всі грошові виплати населенню України здій-
снюються в купонах багаторазового використання на повну 
суму цих виплат. За бажанням громадян до 30 % доходів 
могли виплачуватись у карбованцях. Продаж усіх товарів 
здійснювався лише за купони багаторазового використання. 
Виняток було зроблено для деяких товарів і продукції, пе-
релік яких чітко регламентувався додатком до постанови. 
Сюди, наприклад, відносили продукцію у громадському хар-
чуванні, дитяче харчування на молочних кухнях, морозиво, 
непродовольчі товари у комісійних магазинах, ліки, газети, 
журнали, квіти та ін. Вони могли реалізовуватися за бажан-
ням покупців як за купони, так і за карбованці. Так само 
здійснювалися оплата житла, проїзду в усіх видах транспор-
ту, комунальних, побутових, ритуальних та інших видів по-
слуг, погашення позичок у банках.

Насамперед було випущено купюри номіналами 1, 3, 5, 10, 
25, 50,100 карбованців. Вони були надруковані на папері 
низької якості, мали однотипне оформлення. На лицьовім 
боці було зображено сестру легендарних засновників Києва 
Либідь і вміщено номінал і рік випуску – 1991. На звороті 
– Софійський собор у Києві. Усі купюри не мали номеру і 
підпису.
У 1992 р. надрукували 100, 200, 500 і 1000 карбованців.
Вони містили зображення Кия, Щека, Хорива і Либеді на 
турі та мали серію, що складалася з двох чисел, переділених 
горизонтальною лінією, і шестизначний номер. На звороті 
також було зображено Софійський собор.

У 1993 р. через інфляцію довелося випустити в обіг купю-
ри вартістю 2000 і 5000 карбованців. На них збереглися 
зображення засновників Києва та Софійського собору, але 
з’явилися тризуб, дволі-терна серія та семизначний номер.
Потім було надруковано банкноти з номіналом 10 000, 20 
000, 50 000, 100 000 карбованців. Ці купюри мали більший 
розмір, на лицьовім боці було зображено пам’ятник св. Во-
лодимиру в Києві, а на звороті – фрагмент будинку НБУ.

16 травня 1994 р. в обігу з’явилися банкноти 200 000, 9 
грудня 1994 р. – 500 000, а 12 травня 1995 р. – 1 000 000 
карбованців. Вони мали складніше багатокольорове оформ-
лення. На купюрах номінальною вартістю 200 тис. і 500 тис. 
карбованців пам’ятник Володимиру було перенесено право-
руч, а на звороті зображено будинок Національної опери 
України. Банкнота 1 000 000 карбованців містила зобра-
ження пам’ятника Т.Г. Шевченка в Києві, а на звороті – 
будинку Київського національного університету імені Т. 
Шевченка. Протягом першого півріччя 1994 р. з обігу вилу-
чалися купони номінальною вартістю 1, 3, 5, до 1 серпня 
того ж року – купони номіналом 10 і 25, з 1 лютого 1995 
р. – 100 і 200, з 1 вересня – 500 карбованців.

Такі кроки щодо стабілізації грошового обігу в незалежній 
державі викликали невдоволення в Росії, яка повністю кон-
тролювала союзний верстат для друкування грошей та бан-
ківську систему. З 1 липня 1992 р. вона ввела нову систему 
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взаєморозрахунків із колишніми республіками СРСР, за 
якою українські підприємства могли розраховуватися зі сво-
їми російськими партнерами лише в межах сум, попередньо 
отриманих Україною. Тобто, дефіцит радянських карбован-
ців перекинувся і в безготівкову сферу.

Україні якнайшвидше належало створити власну грошову і 
кредитну систему, яка зменшила би вплив економічно силь-
нішого партнера в рублевій зоні. Важливим заходом у цьому 
напрямку став Указ Президента України Л. Кравчука «Про 
реформу грошової системи України» від 7 листопада 1992 р. 
Ним передбачалося, що з 23-ї години 12 листопада 1992 р. 
припинялося функціонування рубля в грошовому обігу на 
території України. Єдиним законним засобом платежу став 
український карбованець, представником якого в готівково-
му обігу виступив купон НБУ. Рублева готівка, активи й па-
сиви всіх суб’єктів господарської діяльності й фізичних осіб 
переоцінювались у співвідношенні 1 до 1 без обмежень по 
сумах коштів.

Такий розрив у часі між введенням українського карбованця 
в готівковий та безготівковий обіг призвів до масових фінан-
сових спекуляцій, пов’язаних із переведенням безготівкових 
капіталів з України до Росії.
Слід зазначити, що згідно з Указом Президента України 
«Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної ді-
яльності» від 19 березня 1992 р. на період до введення на-
ціональної валюти суб’єкти підприємницької діяльності на 
території України мали право без спеціального дозволу про-
водити розрахунки у вільно конвертованій валюті, зокрема 
у роздрібній торгівлі. Але Указ «Про реформу грошової сис-
теми України» встановлював, що це не стосується операцій 
з рублями. Отже, якщо, наприклад, американським доларом 
можна було розраховуватися в крамниці, то російський ру-
бль повністю витрутили з обігу.

Передбачалося, що купоно-карбованці вводяться тимчасово і 
в скорім часі (4-6 місяців) їх замінять постійною валютою. 

За цей термін мала стабілізуватися економіка. Але спад ви-
робництва і грошова емісія призвели до величезної інфляції 
та девальвації карбованця. Така ситуація тривала до 1996 р. 
Так, за період від січня 1991 р. по вересень 1996 р. ціни в 
Україні зросли приблизно в 95 000 разів, а якщо курс кар-
бованця до долара США 12 листопада 1992 р. становив 403 
крб., то 2 вересня 1996 р. – 176 000 крб.

Знецінення національної валюти спричинило втрату нею 
функції грошей як засобу нагромадження. Як наслідок, мі-
зерні інвестиції у виробництво основного інвестора в ринко-
вій економіці – домогосподарств. Усі намагалися перевести 
свої заощадження і поточні заробітки в долари США чи 
іншу стабільну валюту. Ціни на деякі коштовні товари поча-
ли встановлюватися в іноземній валюті. Вона також вико-
ристовувалася у проведенні товарних і розрахункових опера-
цій великих розмірів. Така доларизація національної 
економіки призвела до відсунення купоно-карбованця на 
другий план. Довго так тривати не могло, і з 1 серпня 1995 
р. іноземну валюту було заборонено як засіб платежу на те-
риторії України. Це була одна з перших спроб стабілізувати 
становище.

19 номіналів купоно-карбованців протягом майже п’яти ро-
ків виконували в Україні функцію засобу обігу і платежу. 
Вони прийняли на себе весь удар перехідної економіки. Гі-
перінфляція, що була спричинена лібералізацією цін, дефі-
цитом бюджету, спадом виробництва, скороченням зовніш-
ньоторговельного обороту, призвела до складної економічної 
та соціальної ситуації в суспільстві.

Віталій ГЕДЗ.
Джерело: Паперові гроші України з 1990 р. Каталог.

БАГАТОРАЗОВІ КУПОНИ, 
ЩО НЕ БУЛИ В ОБІГУ

НЕЗАТВЕРДЖЕНІ ПРОБИ:
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НА СПОРТИВНИХ АРЕНАХ
П О К А З О В І  В И С Т У П И

24 серпня святкування Дня Незалежності в Макарові розпочалося на Центральному стадіоні імені Михайла Бруквенка, де вихованці різноманітних спортивних секцій 
та гуртків провели показові виступи.

Першими пред присутніми виступили легкоатлети макарівської 
ДЮСШ під керівництвом Сергія Удовиченка. Уні спорсмени зма-
галися в бігу на 100 метрів, а також провели дві естафети 4 по 100 
метрів.

Переможці змагань отримали цінні подарунки.
Після легкоатлетів присутні побачили показові виступи тхеквондіс-
тів спортивного клубу «Атлант» під керівництвом Ярослава Носова.
Також свої здібності у цей день продемонстрували вихованці спор-
тивного клубу «Арсенал». У присітніх особливо приємні емоції ви-
кликав виступ Олега Крамаренка.
Посмішку на обличчі у батьків та гостей на стадіоні викликав ви-
ступ вихванців спртивного клубу «Думаніс» під керівництвом Ігоря 
Казанця.

Юні тхеквондісти показали сцену, як потрібно захищатися на вули-
ці.

Закінчували показові виступи гімнасти, які займаються при спор-
тивному клубі «Юніор».

Пишаємось юними спортсменами та спортсменками, молоддю гро-
мади! Вчимося і зростаємо разом

Інф. «МВ».

ОБ’ЄДНАНИЙ ЧЕМПІОНАТ
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НА ФУТБОЛЬНИХ АРЕНАХ
О Б Л А С Н І  З М А Г А Н Н Я

Представники Макарівської громади на обласній футбольній арені вистпають синхронно.
Минулих вихідних наше команди програли на виїзді. «Юніор» поступився в Калинівці, однову з своїх 
прямих конкурентів в турнірній таблиці ФК «Калинівка» з рахунком 2:1.
А ФК «Партизан», після феєричної перемоги над лідером першості, завітав у Забір’я, у гості також до 
своїх прямих конкурентів у турнірній таблиці.
У першому колі на своєму полі «Партизан» переграв суперників. А тому і у матчі відповіді вболівальни-
ки очікували хоч і на важку, але все ж перемогу. Проте чи то гравці вийшли занадто розслабленими чи 
можливо зіграли якісь інші фактори. Але поєдинок закінчився розгромом кодрянців 1:7. Такої ніщівної 
поразки наша команда уже давно не зазнавала у офіційних матчах.
Цими вихідними на наших представників в обласних змаганнях очікували домашні матчі, проти ко-
манд з нижньої частини турнірної таблиці. кращого шансу для реабілітації перед вболівальниками і не 
придумаєш.
У суботу, 21 серпня, СК «Юніор» приймав ФК «Городок-1998» з Василькова.

Гру «юніорівці» розпочали у такому 
складі: Владислав Лазарчук – Назарій 
Приступа, Артем Шевчук, Богдан 
Олексюк, Костянтин Мержан – Олек-
сандр Шома, Данило Сторожик, 
Олександр Думанський, 
Андрій Лановенко, Роман Підорін – 
Олексій Сичевський.
Наша команда гру розпочала в дуже ви-
сокому темпі. Високий пресинг, швид-
ке перелаштування на полі побачили 
вболівальники від гравців уже з перших 
хвилин. Як результат за першу поло-
вину біля воріт «Юніора» не виникло 
жодного небезпечного моменту.
Проте постійні атаки «юніорівців» та-
кож не дали результату, команди на пе-
рерву пішли за рахунку 0:0.

Уже за традицією в перерві Віталій Білоконь провів кілька замін. І слід відзначити, що гравці, які вийш-
ли на заміну здобули перемогу для «Юніора». 
Особливо активним у другій роловині у складі «Юніора» був Руслан Редчиц. Саме він зародив небезпеч-
ний штрафний на 79-й хвилині. Постріл Назарія Приступи прийшовся в стійку, проте досить швидко 
шкіряна куля потрапила на лівий фланг до Ярослава Шалона, який в один дотик прострілив до штраф-
ного. Голкіпер гостей помилився на виході і Ігор Павленко відправив м’яча до воріт – 1:0.
Після цього малюнок гри на полі майже не змінився. У гостей гра в атаці не ладилася, а гравці «Юні-
ора» підводила реалазація.
«Юніор» здобуває премогу і піднімається на 7-му сходинку. Проте уже цими вихідними на наших фут-
болістів чекає гра в гостях, проти «Роніна», який сильно оновився у літню перерву. Майбутній суперник 
«Юніора» посідає 9-ту сходинку і вдістає від наших земляків на 3 залікових бали. 
А у неділю, 22 серпня, «Партизан» на своєму полі приймав ФК «Дружбу» з Березані. У грі першого 
кола кодрянці здобули легку перемогу з рахунком 3:0. Вболівальники, яких на стадіон прийшло досить 

багато очікували на перемогу господарів.
Гру «партизани» розпочали у такому складі: Анатолій Ручка – Євген Кузнецов, Владислав Мамчур, Ар-
тем Каторгін, Олександр Корнієнко – Агасі Асланян, Олександр Паригін, Владислав Кулакевич, Руслан 
Лазебний, Микола Давиденко – Владислав Никоненко.

Господарі розпочали досить активно і 
вже на перших хвилинах Микола Да-
виденко попав у поперечку після на-
вісу від Владислава Никоненка. А 
хвилин черз 10 наші хлопці уже 
вийшли вперед. На ударну позицію 
півзахисники вивели Євгена Куз-
нецова, удар якого голкіпер париру-
вав, проте на підборі першим був 
Олександр Паригін, дальній постріл 
якого став точним. 
Проте не встигла секундра стрілка 
зробити більше п’яти обертів, як ра-
хунок було зрівняно. При виконанні 
штрафного помилилися захисники 
«Партизана» і нападник «Дружби» 
реалізував вихід віч на віч.
Час, що залишався в першому таймі 

пройшов в напрузі як для однієї та к і для іншої команди. То наш голкіпер не зафіксує м’яч, чим викли-
че пожежу у штрафному майданчику. То у відповідь Олександр Корнієнко перевірить на міцність стіку 
воріт. проте до перерви рахунок так і залишився незмінним – 1:1.
На другу половину гри замість Руслана Лазебного, який цього дня гарв з темпереатурою, вийшов Дми-
тро Артеменко і ця заміна стала в дечому вирішальною. Дмитро додав креативу і швидкості грі в нападі. 
до того ж дуже швидко він на собі заробив вилучення захисника гостей. І після цього вболівальники уже 
очікували голів. І їх вони побачили дуже швидко.
Спочатку Владислав Никоненко головою замкнув навіс з кутового від Миколи Давиденка. А потім Дми-
тро Артеменко вдало зіграв на добиванні, після того як шкіряна куля вчергове потрапила в стіку після 
пострілу Олександра Корнієнка – 3:1.
Крім важкої перемоги «Партизана» серед подій на полі, слід виділити дебют у складі кодрянської ко-
манди двох бразильських футболістів Лукаса і Віктора. Це перші легіонери з Бразилії в команді Мака-
рівської бригади. сподіваємося на їхню допомогу в першості Київщини.
Наступний тур у першості Київщини буде досить цікавим для вболівальників, адже в одному турі між 
собою зіграють команди першої шістки. Тобто відразу відбудеться три важливих гри. Одна з них буде 
зіграна в Обухові, куди завітає «Партизан».
Нагадаємо, що після 16 турів кодрянці посідаю 5-ту сходинку, маючи 30 залікових балів та відстаючи від 
СК «Вертикаль-Обухів», як розташувалася на 3-му місці лише на два очки. А тому цікаве протистояння 
очікує нас в Обухові.
На момент написання цього матеріалу, ще не було точно відомо про день і час матчу.

Інф. «МВ».

ОБ’ЄДНАНИЙ ЧЕМПІОНАТ
У двох турах Об’єданоного чемпіонату було зіграно дві цікавих гри 

за участі команд Макарівської громади.
15 серпня, у рамках 10-го туру до Пашківки в гості завітав ФК «Легіон» з Нового Залісся. У заключному 
турі першого кола ФК «Юність» зазнав, у Бородянці поразки 1:4. До того ж з поля був вилучений Андрій 
Кравчук, що означало пропуск гри-відповіді вдома.
Проте, навіть за відсутності одного з лідерів команди, футболісти перед рідними вболівальниками були 
налаштовані на реванш.
Однак гра розпочалася з голу у ворота господарів. Гравець «Легіону» подав штрафний, і м’яч, нікого не 
задівши влетів до дального кута воріт – 0:1.
До перерви гравці «Юності» мали кілька можливостей щоб зрівняти рахунок, однак до перерви рахунок 
не змінився.

На другу половину команди вийшли без 
змін. Слід відзначити, що гості розпочали 
другий тайм активніше. І лише майстерність 
голкіпера Олександра Захарченка врятувала 
пашківців від пропущеного голу. І все ж іні-
ціативу «Юності» вдалося перехопити і до-
сить швидко зрівняти рахунок.
На 48-й хвилині постріл зі штрафного голкі-
пер «Легіона» відбив перед собою, першим 
на добиванні був Андрій Шаменко – 1:1.
Майже 30 хвилин другого тайму за рівного 
рахунку пройшли в рівній грі. Небезпечні 
моменти виникали як біля одних так і ін-
ших воріт. А  потім гравці «Юності» видали 
ударну 10 хвилинку. На 75-й хвилині  Роман 

Ванькевич встиг першим на добивання, на 77-й хвилині подібний фокус вдався В’ячеславу Чубу. І на 
88-й красиву крапку в матчі поставив дублем Роман Ванькевич. Він обіграв весь захист гостей. Вийшов 
на побачення з голкіпером і встановив остаточний рахунок – 4:1.
Сценарій матчу повторився у дзеркальному відображенні попередньої гри цих команд. Тоді у Бородянці 
першими забили пашківці, а в результаті переміг «Легіон». Тепер же навпаки.
Гру наступного туру «Юності» з «Бородянкою» було перенесено. А тому в 11-му турі пашківці відпочи-
вали та готувалися до Кубку Макарівської громади.
В 11-му турі Об’єднаного чемпіонату відбулася гра між «Іскрою» з Наливайківки та СК «Юніором» з 
Макарова.
Гра першого кола мала гратися у Макарові, проте була перенесена у Наливайківку. відповідно тепере 
команди повинні були грати у Макарові.
Перша гра цих команд була досить цікавою і тримала в напрузі вболівальників до останньої секунди.
про це свідчить і той факт, що у першому колі «Юніор» вирвав перемогу на останній доданій рефері хвилині гри. 
Подібної гри очікували вболівальники і цього разу. На трибунах в Макарові були не лише вболіальники 
місевої команди. Разом з гравцями «Іскри», до Макарова прийїхала і їхня група підтрики «Іскорка». 
Дівчата протягом усієї гри підтримували футболістів.

Досить швидко наливайківські футболісти вийшли 
вперед. Уже на 6-й хвилині півзахисник «Іскри» май-
стерно перекинув м’яч черех голкіпера суперників.
Ще через кілька хвилин півзахисник «Іскри» замк-
нув на дальній стійці простіл від парнера. Здавалося 
б перемогу наливайківська команда уже не упустить. 
Проте уже в середині першого тайму у ворота «Іс-
кри» було призначено 11-метровий, який реалізував 
Олександр Горбань.
За кілька хвилин рефері призначає 11-метровий у во-
рота «Юніора» і Кирил Лайко відновлює різницю у 
два м’ячі.

У другому таймі «Юніор» провів більше часу в атаці, а гравці «Іскри» проводили досить небезпечні 
атаки. Однак «юніорівцям» вдалося відквитати лише один гол.
На останній хвилині Богдан Башкір мав нагоду зрівняти рахунок, але у зручній ситуації не попав по 
м’ячу. Фінальний свисток зафіксував перемогу «Іскри» 3:2. «Юоніор», зазнавши поразки, відпускає у 
відрив лідера чемпіоната «Бородянку».

Інф «МВ».

Наші земляки провели три заключні гри. Зазнали трьох поразок та припинили участь у турнірі. Зараз 
баскетболісти «Юніора» готуються до першого домашнього турніру, який пройде в Макарові 29 серпня 
і стане офіційним відкриттям штучного баскетбольного майданчика в Макарові.

БАСКЕТБОЛЬНІ НОВИНИ
Ми розповідали про участь баскетболістів СК «Юніор» в літньому Кубку АБЛ.
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КУБОК МАКАРІВСЬКОЇ ГРОМАДИ
Р Е П О Р Т А Ж  З  М А К А Р О В А

24 серпня у Макарові відбувся перший Кубок Макарівської громади 
з футболу. 
Учасниками турніру стали чотири команди з громади: «Юність» 
(Пашківка) «Альтіс» (Копилів), «Юніор» (Макарів) та «Парти-
зан» (Кодра).
Змагання складалися з двох півфіналів та фіналу.

Спочатку на смарагдове поле вийшли «Юність» та «Альтіс». Пер-
ший тайм завершився з рахунком 0:0. А у другому таймі вболіваль-
ники побачили три голи. Спочатку Соломатін вивів пашківців впе-
ред. А потім Олександр Захарченко, закинув шкіряну кулю у свої 
ворота. 

Наприкінці гри Олексій Бурдейний красивим ударом встановив 
остаточний рахунок 2:1 на користь копилівців.

У другому матчі зійшлися «Юніор» та «Партизан». Перший тайм 
також закінчився нічиєю 0:0. У другому таймі активніше грали ко-
дрянці. Спочатку рефері призначив 11-метровий удар за гру рукою, 
який чітко реалізував Євген Кузнецов. 

Наприкінці зустрічі Андрій Кошляк відгукнувся на простріл Владис-
лава Мамчура і встановив остаточний рахунок 2:0.

Фінальний двобій був напруженим і завершився перемогою «Пар-
тизана» - 2:0. У першому таймі дальній постріл вдався у Олександра 
Чернецького.
А у другому таймі Руслан Лазебний замкнув простріл Владислава 
Мамчура.

Таким чином, власником першого трофею став ФК “Партизан” з 
Кодри. 

Макарівський селищний голова Вадим Токар привітав учасників 
Кубку та вручив нагороди. Кращим голкіпер визнали Анатолія Пи-
липенка («Партизан»), кращим бомбардиром став Руслан Лазебний 
(«Партизан»), а кращим гравцем організатори визнали Олексія 
Бурдейного («Альтіс»).

Також капітан «Партизана» Анатолій Пилипенко отримав з рук 
Макарівського селищного голови Вадима Токаря перший Кубок Ма-
карівської громади.

Інф. «МВ».
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:::  РЕКЛАМА   ТА   ОГОЛОШЕННЯ  :::

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової 

особи місцевого самоврядування, а саме:
- спеціаліста І категорії відділу з питань надання адміністративних  послуг та 
державної реєстрації (місце фактичної роботи с. Борівка).
Вимоги до кандидатів: Громадянин України; повинен знати: Конституцію України; 
закони України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання 
корупції» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування, інші нормативно-правові акти відповідно до функціональних обов’язків.
Кваліфікаційні вимоги до посади спеціаліста: вища освіта не нижче ступеня бакалавра, 
вільне володіння державною мовою. Без вимог до стажу роботи.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають особисто наступні документи:
- заяву на участь у конкурсі (на ім’я голови конкурсної комісії);
- заповнену особову картку (форми П-2 ДС) з відповідними додатками;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
- копії документів про освіту;
- копію документа, який посвідчує особу;
- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції». 
Документи приймаються протягом 30 днів з дня опублікування оголошення за адресою: 
вул. Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Макарівський р-н, Київська обл., 08001. 
Додаткову інформацію про основні функціональні обов’язки, розмір та умови 

оплати праці можна отримати за тел. (045) 78 52976.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ 

ВІДХОДІВ У смт КОДРА 
МАКАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Виконавчий 
комітет Макарівської селищної ради; 08001, Київська обл., смт Макарів, вул. Димитрія 
Ростовського, 30.
2. Підстава для проведення конкурсу:
Рішення виконавчого комітету Макарівської селищної ради від 17.08.2021  № 136  
«Про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів в 
смт Кодра Макарівської селищної ради Київської області».
3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, 
в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів:
Місце проведення конкурсу: Київська обл., смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 
30, адмінприміщення Макарівської селищної ради (кабінет заступника селищного 
голови).
Дата та час проведення конкурсу: 23 вересня 2021 року о 10 год. 00 хв.
Особа,уповноважена здійснювати зв’язок з  учасниками конкурсу: секретар комісії, 
головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури, 
транспорту, зв’язку та цивільного захисту Макарівської селищної ради Коваль Галина 
Миколаївна, тел.: (04578) 5-29-76.
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
4.1. Учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти господарювання, установчими 
документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з 
побутовими відходами та які можуть забезпечити виконання обов’язків, визначених у 
частині другій статті 8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
4.2. Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості контейнерів для сміття та 
спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів.
4.3. Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом власними 
силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту 
спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів.
4.4. Можливість підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних 
транспортних засобів для вивезення побутових відходів.
4.5. Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний 
медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті.
4.6. Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних 
транспортних засобів для вивезення побутових відходів.
4.7. Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних 
засобів під час збирання та перевезення побутових відходів.
4.8. Вартість надання послуги з вивезення побутових відходів (розрахунки 
економічно обґрунтованих планових витрат для формування тарифу на послуги в 
гривнях за 1 м3).
4.9. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів.
4.10. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.
5. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення 
побутових відходів:
Орієнтовна площа забудованої території населеного пункту 490,850  га.
Вулично-дорожня мережа: кількість вулиць та провулків – 32, загальна протяжність 
– 25,8 км, у т.ч. з твердим покриттям – 6,8 км.
Чисельність наявного населення – 1530 осіб..
6. Характеристика об’єктів утворення відходів: 
Багатоквартирні житлові будинки:  кількість квартир - 234,  кількість мешканців – 
456 осіб.
Житлові будинки присадибного типу: загальна кількість домогосподарств – 868, 
кількість жителів – 1074.
Графік вивезення ТПВ: один раз на два тижні.
Підприємства, установи та організації: 
Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються ТОВ «Екосервіс Груп»,  
ФОП Непийвода М.О. 23 підприємствам, установам та організаціям, що розташовані 
на території смт Кодра.
7. Характеристика об’єкта утилізації відходів:
Власного сміттєзвалища чи полігону твердих побутових відходів Макарівська селищна 
рада не має.
8. Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:
Місце: адмінприміщення Макарівської селищної ради, вул. Димитрія Ростовського, 
30, смт Макарів, Київська обл., 08001.
Спосіб: через загальний відділ Макарівської селищної ради або поштою.
Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій: до 16 год. 30 хв. 22 вересня 
2021 року.
Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються 
і повертаються учасникам, які їх подали.
9. Спосіб і місце отримання конкурсної документації:
У зв’язку з карантином, конкурсну документацію можна отримати в електронному 
вигляді, направивши відповідний запит на електронну пошту Макарівської селищної 
ради за адресою: info@makariv-rada.gov.ua.

Користуючись нагодою, що Андрій КРАВЧУК, один з лідерів ФК «Юності» з Пашківки, пропускав стартову 
гру другого кола, ми поспілкувалися з ним у перерві матчу щодо командних справ.

– Закінчилося перше коло, ви перебуваєте на 4-й сходинці. Що на Вашу думку буде важче у 
другому колі – наздогнати лідера чи утримати дану позицію?
– Зробимо все можливе для підняття вище в турнірній таблиці.
– Які позиції потрібно посилювати в команді, щоб боротися за чемпіонство?
– Буде новий воротар , а так всі молодці справляються з своїми задачами.
– У цьому сезоні «Юність» має тренера. Що змінилося з його приходом у клубі?
– З його приходом прийшло кілька нових гравців, команда стала більш дисципліновано відноситись до 
гри, і це дає свій результат.
– Яка гра була найважчою, а яка найлегшою у першому колі?
– Всі матчі були важливими і важкими. Легких прогулянок у чемпіонаті немає.

– Участь у чемпіонаті має і фінансову сторону. Хто допомагає команді у цьому сезоні?
– Значна частина – це особисті кошти гравців команди.
– Дякую.
– Навзайм.

Спілкувався Віталій ГЕДЗ.

Андрій КРАВЧУК: «ЛЕГКИХ ПРОГУЛЯНОК 
У ЧЕМПІОНАТІ НЕМАЄ»

:::  РЕКЛАМА   ТА   ОГОЛОШЕННЯ  :::

:::  ПІДГОТОВКА ДО ДРУГОГО КОЛА  :::



16 № 6–7 26 серпня 2021 р.

ГОРОСКОП на  30 СЕРПНЯ – 5 ВЕРЕСНЯ

ПОГОДА
28 СЕРПНЯ   +11; +22

  29 СЕРПНЯ     +14; +28

30 СЕРПНЯ     +10; +28

   1 ВЕРЕСНЯ  +11;  +24

2 ВЕРЕСНЯ    +10; +21

 3 ВЕРЕСНЯ    +9; +20

31 СЕРПНЯ       +12; +24

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  №  6 - 7 В І Д П О В І Д І  Н А  №  5

 

ОВЕН (21.03–20.04)
Перегляньте список справ, якi на вас покла-
денi, i вiдкладiть нетермiнову i необов`’язкову 
роботу. Займiться творчiстю в тiй формi, яка 
вам до душi. З самого початку тижня ви вiд-
чуєте помiтний прилив сил i ентузiазму. Оцi-
нюйте себе вiдкрито, не соромтеся заявити 
про свої намiри або претензiї на вище стано-
вище. Планети об`’єднують свої зусилля, i для 
вас це означає зростання популярностi, успiх у 
справах серцевих, сприятливi матерiальнi пер-
спективи. Не упускайте випадку розважитися 
i завести новi цiкавi знайомства.

Сприятливi днi: 1, 5; несприятливi: 30.

ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Приємнi вiстi прийдуть здалеку. Можна вести 
переговори i укладати угоди iз зарубiжними 
партнерами. Змiни в справах сприятимуть 
матерiальному зростанню. Тиждень пiдходить 
для дальнiх поїздок, подорожей. Але i зали-
шаючись вдома, ви отримаєте багато нових 
вражень. Тiльки не обмежуйте коло спiлку-
вання, берiть участь у найрiзноманiтнiших за-
ходах. Збiльшується можливiсть встановлення 
перспективних дiлових i особистих вiдносин. 
Приймайте i робiть пропозицiї – всi змiни в 
життi зараз – поворот на краще.

Сприятливi днi: 4; несприятливi: 31.

БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
Зараз не всi справи йтимуть за планом. Але є 
можливiсть повернутися до того, що ранiше не 
вдавалося. Роботи не зменшиться, до того ж, 
можуть з`’явитися додатковi iдеї по перевлаш-
туванню будинку. Прагнiть не робити кiлька 
справ одночасно, у всьому орiєнтуйтеся на 
якiсть, а не на кiлькiсть. В п’`ятницю вiрогiдна 
важлива зустрiч i розмова, якi змiнять щось у 
вiдносинах або планах на майбутнє. Якщо вiд-
чуваєте, що в цьому є потреба, то ви можете 
i за своєю iнiцiативою обговорити те, що вас 
хвилює.

Сприятливi днi: 30, 3; несприятливi: 1.

РАК (22.06–22.07)
У вас з`’являється шанс зайнятися тим, до чого 
ви давно прагнули. Але краще радiсть вiд своїх 
пошукiв, турбот i досягнень роздiлити з ки-
мось з близьких або колег. У вас може з`’яви-
тися багато незапланованих справ. До того ж, 
зараз ви схильнi до всього вiдноситися дуже 
емоцiйно. У понедiлок i вiвторок буде вдала 
можливiсть обговорити з партнерами план дiй 
на найближчий час. Нiяких перешкод для до-
сягнення взаєморозумiння не буде.

Сприятливi днi: 30, 2; несприятливi: 5.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Хай вас не турбує, що зараз ви схильнi придiля-

ти роботi менше часу, нiж звичайно. До кiнця 
мiсяця ситуацiя змiниться, а поки насолод-
жуйтеся можливостями, якi дарує вам весна. 
У понедiлок i вiвторок спробуйте налагодити 
хiд справ. Займайтеся конкретними, прак-
тичними питаннями. З середи подiї приско-
рять свiй хiд. Можуть загостритися вiдносини 
з коханою людиною або iншими важливими 
людьми. Будьте вiдвертi, не бiйтеся наробити 
помилок. Змiни для вас сприятливi, i можна 
раз i назавжди вирiшити якiсь питання.

Сприятливi днi: 31; несприятливi: 4.

ДIВА (24.08–23.09)
Передчуття змiн вас не обманює. Якщо у ми-
нулому були якiсь нереалiзованi плани, мрiї, то 
тепер з`’являється можливiсть це втiлити в ре-
альнiсть. Основнi питання спробуйте вирiши-
ти у понедiлок i вiвторок. Конкретизуйте свою 
дiяльнiсть, не вiдволiкайтеся на другоряднi 
справи. З середи особистi справи i вiдносини 
заберуть бiльшу частину вашої уваги. Можли-
во, ви не вплинете на хiд подiй, i доведеться 
почекати, поки стане очевидним, як краще 
дiяти. Розрядка i новi перспективи з`являться 
пiсля п`ятницi.

Сприятливi днi: 1; несприятливi: 30.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Цього тижня у вас є шанс нового старту. Чим 
би ви не займалися, максимально розширюйте 
коло спiлкування. У понедiлок прислухайтеся 
до пiдказок iнтуїцiї i займiться справою, яка 
принесе швидкий успiх. Зiрки обiцяють вам 
зростання популярностi, удачу i матерiаль-
нi поповнення. У понедiлок i четвер можна 
робити покупки. В п`’ятницю можливi подiї, 
якi внесуть корективи у важливi вiдносини або 
змiнять вашi погляди на якусь проблему. Весь 
тиждень сприятливий для вiдпочинку i подо-
рожей.

Сприятливi днi: 2.

СКОРПIОН (24.10–22.11)
Якщо останнiм часом ви дiяли немов на ав-
топiлотi, то тепер прийшов час узяти обстави-
ни життя пiд контроль. Цього тижня можуть 
одержати розв`’язку деякi важливi для вас по-
дiї, прийдуть вiдповiдi на питання, все стане 
зрозумiлим. В п`’ятницю не дуже старайтеся, 
добиваючись очiкуваних реакцiй з боку парт-
нера на вашi запити. Не виключено, що вас 
чекає розчарування в справах серцевих або 
матерiальних питаннях. Ви швидко вiдновите 
становище, але доведеться переглянути деякi 
свої плани.

Сприятливi днi: 2; несприятливi: 5.

СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Помiтна подiя може вiдбутися у п`’ятницю. 

Це може бути перегляд якихось важливих 
вiдносин або доведеться вирiшувати фiнансовi 
питання з партнерами. Дiйте рiшучiше. Зараз 
не так просто подолати iнертнiсть i упертiсть 
оточуючих, яким не дуже то хочеться усклад-
нювати собi життя. Перша половина тижня 
сприятлива для поїздок, але з другою не варто 
вiдправлятися в подорож по складному марш-
руту або займатися екстремальними видами 
спорту. Зустрiчi i побачення плануйте на тиж-
день.

Сприятливi днi: 1; несприятливi: 3.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
Якщо у минулому ви упустили якийсь шанс i 
тепер ця тема повернулася в новому варiантi, 
подумайте, чи не варто спробувати її реалiзува-
ти. Всi свої плани обговорюйте з партнерами. 
На понедiлок i вiвторок плануйте найбiльш 
важливi справи, ведiть переговори. Можливо, 
до п`’ятницi якiсь моменти у ваших вiдноси-
нах викличуть напруження. Спокiйно усувайте 
перешкоди, наводьте мости, знаходьте ком-
промiснi рiшення. В п`’ятницю стежте за бу-
динком, справнiстю побутової технiки. Вихiднi 
проведiть з коханою людиною, наперед нiчого 
не плануючи.

Сприятливi днi: 30, 2; несприятливi: 4.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
Не ставте на своєму шляху штучнi перешкоди. 
Якщо вам зрозумiлi намiри партнерiв i свої 
власнi, то покваптеся погоджувати загальний 
план дiй. У особистих вiдносинах не уникаєте 
вiдповiдей на важливi питання. Зараз ви на по-
розi змiн, i час переходити до конкретних дiй. 
Може поновитися колишнiй роман або в чер-
говий раз ви одержите якусь пропозицiю. Не 
забувайте пiклуватися про своє здоров`’я. Спра-
ви зараз можуть перешкодити узяти вiдпустку, 
але знаходьте час для прогулянок, задоволень, 
читайте хорошi книги.

Сприятливi днi: 1; несприятливi: 5.

РИБИ (20.02–20.03)
Не дивлячись на затримки в справах, цей тиж-
день може порадувати успiхами i задоволення-
ми. Планети дають вам можливiсть заглянути 
в майбутнє, посилаючи знаки майбутнiх змiн 
i пiдсилюючи вашi iнтуїтивнi здiбностi. Краще 
всього пливти за течiєю, вчасно використову-
ючи кожен сприятливий шанс. Не ухвалюй-
те важливих рiшень у п`’ятницю, виключiть 
фiнансовий ризик, вiдкладiть поїздки. Але 
спонтанний вираз почуттiв, вiдверта розмова 
допоможуть встановити з близькою людиною 
особливий зв`язок i перевести вiдносини на но-
вий рiвень.

Сприятливi днi: 1; несприятливi: 2.

Пекло. Сатана, зручно влаштував-
шись на троні, розмовляє по те-
лефону:
– Ще раз пояснюю: через пан-
демію пекло працює віддалено. І 
годі вже ставити дурні запитання, 
чому на Землі стоїть така пекель-
на спека!

* * *
Московський міський суд ухвалив 
рішення визнати усіх російських 
спортсменів переможцями Олімпіади 
в Токіо.

* * *
Резюме – це піджанр фентезі, в 
якому автор пропонує читачеві 
самому здогадатися, яка частина 
розповіді вигадана.

* * *
– А у вас було так, що ви зустрічаєте 
людину й одразу розумієте: все, далі 
ви хочете все своє життя провести без 
неї?

* * *
Помітивши відсутність пальця в 
Антона, всі вважали, що він фре-
зерувальник, а він був стоматоло-
гом.

* * *
Лише на 0,5 секунди випередила бі-
лоруська легкоатлетка Крістіна Тима-
новська спринтерів білоруського КДБ 
і першою фінішувала в посольстві 
Польщі.

* * *
– Мамо, познайомтеся, це Вася.
– Олю, ти ж собаку хотіла!

* * *
– Менi здається, ти пришелепкува-
тий.
– Нi!
– Що нi?
– Тобi не здається...

* * *
- Мамо, мiй чоловiк знову накри-
чав на мене, я переїжджаю жити 
до тебе.
- Нi, люба, вiн повинен заплатити 
за свої помилки. Я переїжджаю 
жити до вас.

* * *
Я нiколи не називав себе власником 
кота. У мене немає нiяких iлюзiй з 
приводу того, хто ким насправдi во-
лодiє.


