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Працівники КП «Колонщина-сервіс» здійснили покіс 
трави на території населеного пункту.

РОЖІВ
28 серпня День села відзначили у Рожеві

На присутніх чекала насичена програма з україн-
ською мелодією та запальними танцями, де кожен 
насолодився святковою атмосферою та проникся  
культурою українського села.
Дякуємо кожному, хто тут народився, хто волею долі 
поєднав своє життя з чудовими та квітучими селами 
Макарівської громади, хто навіть на відстані сер-
цем лине до рідного краю - де запах свіжескошеної 
трави та сіна, де безтурботне дитинство і скрашена 
першими почуттями юність, де незабутні світанки 
та помаранчеві заходи, де найсмачніша їжа і найго-
стинніші люди. 

БАСКЕТБОЛЬНА КОМАНДА СК 
«ЮНІОР» – БРОНЗОВИЙ ПРИЗЕР 

ЛІТНЬОГО СЕЗОНУ 
КОРПОРАТИВНОЇ ЛІГИ АБЛ

У матчі за ІІІ місце наша команда впевнено пере-
могла команду «РМР» з рахунком 76:59 і отримала 
бронзові нагороди турніру.

Варто зазначити, що персональну нагороду отримав 
16-ти річний гравець СК «ЮНІОР» Святослав Воло-
щенко як кращий атакувальний захисник турніру

АНДРІЇВКА
31 серпня близько 12 години в ході рейду праців-
никами ГФ «Макарівська муніципальна інспекція» 
в с. Андріївка на сільському ставку було виявлено 
та вилучено незаконні знаряддя лову — 3 ліскових  
сітки загальною довжиною близько 60 м, які в по-
дальшому були знищені. Рибу, яка ще була живою, 
випущено до ставу. Встановити осіб, причетних до 
браконьєрства, на жаль, не вдалося.  

ГФ «Макарівська Муніципальна Інспекція»  попере-
джає, що за порушення правил рибальства передба-
чена адміністративна відповідальність, згідно ст. 85 
КУпАП, а також кримінальна відповідальність за ст. 
249 КК України.

МОТИЖИН
26 серпня о 02:20 до оперативно-диспетчерської 
служби 32-ї ДПРЧ смт Макарів  надійшло повідом-
лення про загорання житлового будинку в с. Моти-
жин на вулиці Довга.
До місця виклику було направлено черговий  караул 
32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт 
Макарів.
По прибуттю на місце виклику рятувальниками 
встановлено, що горить житловий будинок по всій 
площі.
Під час розбору конструкцій було виявлено тіла двох 
загиблих, особи яких встановлюються.
Пожежу локалізовано о 04:00 та о 07:17 – повністю 
ліквідовано.
На пожежі працювало 2 одиниці техніки та 5 чоло-
вік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

КАРАШИН
Не зажди водії дотримуються безпечної швидкості 
руху автомобілями та наражають на небезпеку гро-
мадян. 

Тому з метою забезпечення безпеки пішоходів на ву-
лиці Шкільна, поруч із школою, встановлено два 
об’єкти, так званих «антивандальних хлопчики».

БОРІВКА

За сприяння Сергія Зозулі та Едуарда Янишевського 
проведено ремонт аварійного входу до сільського 
клубу.

Інф. «МВ».
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СЕЛИЩНА РАДА ІНФОРМУЄ

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Вітаю вас з початком нового навчального року! Для кожного з нас 1 вересня – це 
символ нових перспектив і можливостей. Для тих, хто вперше переступить шкіль-
ний поріг, – це найбільш хвилюючий день. Нехай він стане для них не тільки яскра-
вим спогадом, але і вдалим стартом у велике життя, а кожен день в школі буде 
наповнений цікавими уроками, новими зустрічами і дивовижними відкриттями.
Вчителям у це чудове свято хочу побажати допитливих, розумних, чемних учнів і 
усіх гараздів, адже будь-яка професія починається з учителя, а бути вчителем, то 
професія від Бога. 
Батькам здоров’я, терпіння і достатку. Наші діти, це наше майбутнє. Піклуймося 
про них повсякчас!

Вадим ТОКАР,
Макарівський селищний голова.

ДІАЛОГОВА ПЛАТФОРМА
27 серпня освітяни Макарівської громади зібралися 
на діалогову платформу «Освіта і громада: проблеми 
та шляхи вирішення», організовану Відділом освіти, 
молоді, фізичної культури і спору Макарівської се-
лищної ради.
До спілкування запросили Макарівського селищного 
голову Вадима Токаря. Адже після створення Мака-
рівської громади засновником закладів освіти стала 
селищна рада. Разом з тим, Вадим Якович розповів, 
що кошти на заробітну плату педагогічним праців-
никам нараховуються за рахунок державної субвен-
ції.
Крім того Вадим Токар привітав освітян з початком 
навчального року.
Від привітань перейшли до фінансової автономії за-
кладів освіти. Вадим Якович розповів, хто вже пе-
рейшов на автономію, а хто це зробить найближчим 
часом.
Наприкінці спілкування Макарівський селищний 
голова ще раз наголосив освітянам на необхідності 
щепитися від коронавірусу, щоб мати змогу працю-
вати під час можливого локдауну.

Ірина Волощенко, начальник Відділу освіти, молоді, 
фізичної культури і спорту розповіла присутнім про 
пошуки механізмів покращення освітнього процесу 
у громаді.
Потім на робочій нараді освітяни проаналізува-
ли проблемні питання в роботі керівників закладів 
освіти з метою покращення комунікації між закла-
дами освіти та шляхів вирішення цих питань.

НАГОРОДА ДИРЕКТОРУ

26 серпня заступник Макарівського селищного го-
лови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Лариса Омельченко разом із начальником Відділу 
освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарів-
ської селищної ради Іриною Волощенко, керівником 

Макарівського ЗДО (ЦРД) «Пролісок» Макарівської 
селищної ради Тетяною Мазепа, а також з директо-
ром КЗ «Макарівський багатопрофільний ліцей» Ма-
карівської селищної ради Надією Українець взяли 
участь у діалоговій платформі «Освіта Київщини: 
Виклики. Стратегії. Трансформації», де Надію Укра-
їнець було відзначено подякою Київської обласної 
ради.

ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ
26 серпня під головуванням заступника селищного 
голови Богдана Живаги відбулося чергове засідання 
робочої групи з питань підготовки господарського 
комплексу та об’єктів соціально-культурного при-
значення Макарівської селищної ради до роботи в 
осінньо-зимовий період 2021/2022 року.

На засіданні розглянуто питання про стан підготов-
ки закладів освіти Макарівської громади та КЗ МЦ 
«Промінь надії» до роботи в осінньо-зимовий період. 
Також порушувався ряд нагальних питань, які по-
требують особливої уваги.
До участі у засіданні було запрошено: державного 
інспектора з енергетичного нагляду відділу енер-
гетичного нагляду Управління Держенергонагляду 
України в Київській області Марію Лапікову, мене-
джера Вишгородського відділення АТ «Київоблгаз» 
та керівники суміжних підприємств – постачальни-
ків теплової енергії.
По завершенню засідання були визначені основні 
задачі. Зокрема йшлося про забезпечення об’єктів 
освіти дровами, вугіллям. Розглядалися можливі ва-
ріанти щодо альтернативних видів палива. За сло-
вами заступника селищного голови Богдана Жива-
ги на наступних засіданнях членами робочої групи 
розглядатиметься стан підготовки до опалювального 
періоду по-об’єктово. Також відбудуться традиційні 
об’їзди  населених пунктів  Макарівської громади з 
метою об’єктивної оцінки щодо проведення підго-
товчої роботи.

ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ
27 серпня секретар Макарівської селищної ради 
Наталія Островська здійснила виїзний прийом гро-
мадян в селі Липівка.

Найактуальнішими були земельні питання.
Заступник начальника відділу з питань регулюван-
ня земельних відносин та охорони навколишньо-
го природного середовища Макарівської селищної 
ради Наталія Соколовська разом із секретарем ради 
проконсультували мешканців з питань переоформ-
лення договорів оренди земельних ділянок та сплати 
орендної плати.

ЦЕНТРУ «ПРОМІНЬ НАДІЇ» – 
10 РОКІВ

Комунальний заклад «Макарівський центр соціаль-
ної підтримки дітей та сімей «Промінь надії» Мака-
рівської селищної ради розпочав свою роботу 1 ве-
ресня 2011 року.  Тут тимчасово проживають діти 
з сімей, які опинилися у складних життєвих обста-
винах. 
У Центрі створені комфортні умови для хлопчиків 
і дівчаток та матерів з дітьми: ігрова, їдальня, са-
нітарно-побутові кімнати, спальні, пункт медичної 
допомоги, дитячі та спортивні майданчики на по-
двір’ї.
Робота в Центрі вимагає багато сил і фізичних за-
трат, адже маленьке серденько глибоко поранене 
побаченим батьківським насильством, пияцтвом, 
самогубством. Багато часу, зусиль та терпіння до-
кладають фахівці, щоб діти адаптувалися до нових 
умов проживання, відчули себе в безпеці, навчилися 
самообслуговуванню.
За 10 років діяльності Центру 442 особи отримали 
послуги у денному стаціонарі, з них: 72 дорослих та 
370 дітей. Завдяки кропіткій роботі фахівців із соці-
альної роботи 58 матерів повернулися в родину і 113 
діток не залишилися без батьківського піклування, 
18 дітей всиновлено, 16 – влаштовано у прийомні 
сім’ї, 24 – у сім’ї родичів, 16 – у будинки сімейного 
типу, 221 – повернулася в біологічну сім’ю, 16 – от-
римали опіку, 22 – пішли на навчання.
Також у 15 населених пунктах селищної ради пра-
цює 10 фахівців із соціальної роботи, які забезпе-
чують виявлення сімей на ранніх етапах кризи та  
надають таким сім’ям послуги відповідно до вимог 
чинного законодавства. 
Сьогодні в Центрі залишається 19 отримувачів по-
слуг, але їх кількість постійно змінюється. Колектив 
закладу намагається створити для дітей умови, на-
ближені до домашніх: святкування днів народжен-
ня та різних свят, екскурсії, оздоровлення, зустрічі з 
цікавими людьми тощо. Відправляючи на навчання, 
наповнюють торбинку продуктами, збирають одяг.  
Діти рухливі і не вкладаються у норматив «одна 
куртка на три роки». 

 

Щиро вдячні благодійникам – за допомогу і сприян-
ня в діяльності закладу, за теплоту, яку дарують ді-
тям, обділеним батьківської уваги!
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ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ 
МАКАРІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!

6 ВЕРЕСНЯ
НЕБЕЛИЦЯ: вул. Старий Шлях, Молодіжна, Шев-
ченка, Дружби, 1 Травня, Миру (6.00–18.00).
КОДРА: вул. Варшавська, Шевченка (6.00–20.00).
БОРІВКА: вул. Центральна, 1 Травня, Молодіжна, 
Лісова, Зоряна, Клименко, Закарпатська (6.00–
18.00).
САДКИ-СТРОЇВКА: вул. Петровського (6.00–18.00).
СИТНЯКИ: вул. Миру (6.00–18.00).
МАКАРІВ: вул. Димитрія Ростовського, Стуса, 
Абрикосова (6.00–20.00).
РОЖІВ: вул. Центральна, Молодіжна (6.00–18.00).
НІЖИЛОВИЧІ: вул. Першотравнева (6.00–18.00).
КОРОЛІВКА: вул. Петровського, Клубна, Шевчен-
ка, Кравченка, Освіти, Шкільна, Профспілкова, 
Львівська, Торгова, Червоноградська, Херсонська, 
Меліораторів, Шульги, Гагаріна, Юлаєва (8.00–
20.00).
НОВОМИРІВКА: вул. Піскова, Хутір Пісочний, 
Мирна (8.00–20.00).
ФЕРМА: вул. Дружби, Щаслива, Комарова, Садова 
(8.00–20.00).
ВОЛОСІНЬ: вул. Ковпака, Короленка, Чапаївка 
(8.00–20.00).
МАКАРІВСЬКА БУДА: вул. Гагаріна, 1 Травня 
(8.00–20.00).
ЗАБУЯННЯ: вул. Незалежності, Молодіжна, Фран-
ка, 1 Травня, Шевченка, Перемоги, Новошепелиць-
ка, Лесі Українки, Покровська, Короленка, Миру, 
Закарпатська, Лісова (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).
ВИШЕГРАД: вул. Київська (8.00–18.00).
МАКОВИЩЕ: вул. Ватутіна (8.00–18.00).
ГАВРОНЩИНА: вул. Київська, Польова (8.00–
17.00).
ПЛАХТЯНКА: вул. Жовтнева (8.00–17.00).
ЛИПІВКА: вул. Кримська, Плевака, Київська (8.00–
20.00).

7 ВЕРЕСНЯ
ЗАБУЯННЯ: вул. Незалежності, Молодіжна, Фран-
ка, 1 Травня, Шевченка, Перемоги, Новошепелиць-
ка, Лесі Українки, Покровська, Короленка, Миру, 
Закарпатська, Лісова, Садова, Польова, Короленка 
(8.00–17.00).
КОДРА: вул. Шевченка (8.00–17.00).
МОТИЖИН: вул. Довгича, Шевченка (8.00–17.00).
МАКАРІВСЬКА БУДА: вул. 1 Травня (8.00–17.00).
СОБОЛІВКА: вул. Лісна (8.00–17.00).

8 ВЕРЕСНЯ
АНДРІЇВКА: вул. Перемоги, Меля, Шевченка, 1 
Травня, Слобода, Шевченка, Набережна, Нова, Ви-
шнева (8.00–18.00).
МАКАРІВ: вул. Димитрія Ростовського (8.00–18.00).
ЧЕРВОНА ГІРКА: вул. 1 Травня, Франка, Шевчен-
ка, трансформаторна підстанція в полі, Ковпака, 
Соснова (8.00–18.00).

9 ВЕРЕСНЯ
КАРАШИН: вул. Перемоги, Ровенська, Окружна, 
Миру, Шкільна, Набережна, Нова, Ланова, Шев-
ченка, Островського, Коломійська, Будівельна, 
Франка, Косівська, Галицька, Дружби, Київська, 
Костопільська, Кузнецова, Косівська, Дубнівська, 
Жовтнева (8.00–18.00).

10 ВЕРЕСНЯ
ЧЕРВОНА СЛОБОДА: вул. Лесі Українки, Жовтне-
ва, Набережна, Шевченка, Польова, Крайова, Да-
чна (8.00–18.00).
ЮРІВ: вул. Садова, Зарічна, Вишнева, Механізато-
рів, Шевченка, Зарічанська, Шкільна (8.00–18.00).
РОЖІВ: вул. Червона Площа, Сонячна, Здвижка, 
Прирічна, Бондарівка, Шевченка, Висажна (8.00–
18.00).
КОПІЇВКА: вул. Шевченка, Лісова, Вишнева, Набе-
режна, Зарічна, Лесі Українки (8.00–18.00).

У цей період МОЖЛИВЕ відключення електроенер-
гії на вулицях зазначених населених пунктів!

Інф. «МВ».

За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК 
Київські регіональні електромережі» з 6 по 10 
вересня будуть проводитися планові техніч-
ні роботи на електромережах Макарівської 

громади:

ДЕНЬ СЕЛА У НІЖИЛОВИЧАХ
28 серпня у Ніжиловичах відзначали День села. Не зважаючи, що це був робочий день, на площі 

перед Будинкому культури зібралося багато мешканців та гостей Ніжилович.

Ніжиловичі  – край наш журавлиний
Поля  широкі, неба  ніжна  синь

Місцина  щастя,  дім  безмежно  рідний
Нащадків  древніх славних  поколінь!

Петро ЯРИШ.

В один день з Днем села у Ніжиловичах також від-
значали 45-річний ювілей місцевого музичного ко-
лективу «Полісянка».
День  села  особливе  свято – це данина  поваги  до  
місця свого проживання, прийняття його особливос-
тей, вдячність за спокійне і  мирне  життя, поклонін-
ня природі, родючій багатій землі.

Вперше мешканці Ніжилович відзначали день на-
родження села у складі Макарівської громади. А 
тому першим з вітальним словом до присутніх звер-
нувся Макарівський селищний голова Вадим Токар. 
Він подякував старості села Юрію Недашківському 
за пророблену роботу по покращенню інфраструкту-
ри села, а також виразив слова подяки місцевим 
мешканцям за допомогу старості.

Староста Юрій Недашківський у своєму виступі 
привітав всіх присутніх з Днем села і наголосив, що 
Ніжилович не було б без жителів, завдяки старанням 
яких воно процвітає.
Ведучі свята Наталія Седляр та Наталія Недашків-
ська, познайомили мешканців села з походженням 
назви «Ніжиловичи» та провели історичними стеж-
ками села.
Також під час історичної довідки зга-
дали всіх відомих вихідців Ніжилович. 
На продовження історичної розповіді на сцену були 
запрошені мешканці Ніжилович, які боронили чи 
боронять і зараз східні кордони України.

Герої російсько-української війни отримали пода-
рунки від Макарівського селищного голови та старо-

сти села й нагороди від начальника  3-го відділу Бу-
чанського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки, підпол-
ковника  Сергія  Єфремова.
Не залишилися осторонь цього дня і вихованці Ні-
жиловицької гімназії. Діти представили гостям свя-
та свої танцювальні та пісенні подарунки.
Також привітати та порадував творами Павла Гла-
зового учасників свята приїхав до Ніжилович Герой 
України, майстер художнього слова, лауреат Націо-
нальної  премії  Тараса Шевченка  Анатолій  Пала-
маренко.
Під час свята від імені громади староста села Юрій 
Недашківський привітав подарунками подружжя 
Івана та Галини Семененків, які разом уже дуже ба-
гато років.

Не забули і про багатодітні родини.  Оксана та  Олег 
Артеменки, Людмила та Ігор Семененки, Олена та 
Ігор Петренки й Тетяна Крівцова отримали подарун-
ки від громади.
Дісталися подарунки і наймолодшим мешканцям 
Ніжилович. А слід відзначити, що за рік мешканців 
села стало на 4 більше (2 дівчинки та 2 хлопчики).
І як же без старожилів. Зокрема староста привітав 
Марію Усовченко, якій уже виповнилося 96 років.
Також Юрій Олександрович від імені мешканців 
села подякував  працівникам, які надають допомогу 
та підтримку  нідиловчанам, а також працівникам 
Будинку культури та бібліотеки за їх самовіддану 
працю.
Подяки Юрій Недашківський вручив працьовитим 
людям, які не стоять осторонь проблем, завжди до-
помагають та підтримують чистоту та порядок, бе-
руть активну участь у благоустрої  території  села 
Ніжиловичі.
Ну і наприкінці свята були відзначені підприємці 
Ніжилович, а також працівники Ніжиловицького 
лісництва.
А завершилося свято привітанням колективу «Полі-
сянка» від Макарівського селищного голови Вадима 
Токаря та начальника відділу культури і туризму 
Макарівської селищної ради Наталії Завалішиної. 
Колективу було презентовано новий комплект сце-
нічних костюмів.

Також свої пісенні подарунки учасникам свята пре-
зентували колективи «Полісянка», а також чоловічий 
народний аматорський колектив «Козацькі джерела» 
й фольклорний аматорський колектив «Чебреці» ко-
мунального закладу «Центр культури і дозвілля» Ма-
карівської селищної ради.
А нам лише залишається констатувати, що День 
народження Ніжилович зігріло серця присутніх до-
бром і залишило в них найкращі спогади.

Інф. «МВ».
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НАШЕ ІНТЕРВ’Ю
Олександр КОВАЛЬЧУК: ««…ХТО ПРИЙМАВ ПРИСЯГУ, ТОЙ МАЄ 

ЇЇ ДОТРИМУВАТИСЯ…»»
29 серпня в Україні згадують про 
Іловайський котел. Користую-
чись нагодою, ми вирішили по-
спілкуватися з очевидцем тих 
страшних подій. І хоч у Мака-
рівській громаді мешкає багато 
учасників боїв за Іловайськ, знай-
ти співбесідника надзвичайно 
важко. Минуло вже сім років від 
тих жахливих днів, але одиниці 
сьогодні готові ділитися своїми 
спогади. Олександр КОВАЛЬЧУК, 
теє довго не розповідав свою іс-
торію, Але цьогоріч він все ж по-
годився розповісти читачам про 
події серпня 2014 р.

– Звідки Ви родом?
– Народився в місті Любомир на Волині. Пере-
їхав у Калинівку у 2015 році.
– Розкажіть трішки про себе. Яка у вас 
освіта?
– Закінчив середню школу, пішов вчився в 
училищі на столяра-тесляра. Отримав диплом 
третього розряду. У 1999–2001 роках служив в 
армії. Після строкової служби пішов у міліцію. 
Тричі намагався вступити до академії, але не 
вдалося, З часом заочно закінчив юридичний 
факультет у МАУП (Міжрегіональна академія 
управління персоналом – В.Г.). Отримав ди-
плом бакалавра. 
У 2012 р. я лежав в лікарні, приїхали двоє з 
міліції, з відділу внутрішньої безпеки і повідо-
мили про зміну обласного керівництва міліції 
та попросили добровільно-примусово піти зі 
служби. Два роки перебував в Польші. Коли 
почалася Революція Гідності, повернувся в 
Україну.
А згодом потрапив в батальйон «Миротво-
рець». 
– У яких військах Ви служили під час строкової? 
– Служив у ППО (протиповітряна оборона). На Во-
лині. У нашій частині, на той час, був один із трьох 
робочих комплексів ППО. Цей комплекс був дуже 
сучасним. Якщо не помиляюся, в районі 450 ква-
дратних кілометрів повітря помічав всі маршрути 
та напрямки літаків. Контролював все повністю.
– А як ви потрапили в «Миротворець»?
– Мій земляк працював в прес-службі Національної 
академії внутрішніх справ України. Він мені сказав, 
що створюється такий батальйон. Я вирішив всту-
пити до нього.
– Ви одружений? Діти є?
– Так, одружений. Маю двох дітей, син і донька.
– Якою була Ваша участь у Революції Гідності?
– До Києва я не доїхав. Був у Луцьку на Майдані. У 
лютому записалися з хлопцями записалися на чергу 
в поїздку до Києва. Коли підійшов час, перевізник 
відмовився. І ми прийняли рішення контролювати 
вулиці міста щоб не було мародерства і злочинності. 
За кілька годин нам повідомили, що в наш бік, з 
Володимир-Волинського, виїхало два автобуси тіту-
шок. Ми їх стали чекати. Але до нас вони так і не 
доїхали. Самі криваві події 18, 19, 20 лютого без сну 
я спостерігав по телевізору. На жаль, до Києва так і 
не доїхав.
– Що спонукало піти на Схід України?
– Після Революції Гідності почали розслідування 
вбивств Героїв Небесної Сотні. На багатьох прикла-
дах зрозумів, що нічого не зміниться. А тут ми ще 
й втрачаємо свою територію. Після повної окупації 
Криму почав цікавитися де і куди набирають, які 
умови. Дзвонив у 80-ту бригаду, але там були ко-
роткі терміни подачі документів і я просто не встиг. 
Потім дізнався про «Миротворець». Пішов так щоб 
дружина не знала. Вона на той час була вагітна. По-
їхав не попрощавшись. Це було 10 липня 2014 року. 
Мені сказали, що два тижні підготовка і вирушати 
на Схід. А вийшло, що переночував у казармі на Віті 
Поштовій і на наступний день вирушили на Схід. 
Ну і ще одна причина, це те що я давав присягу за-
хищати Україну. А тому коли виникла загроза як 
військовозобов’язаний не мав права ховатися від 
призову.
– Ви говорите що потрапили у «Миротворець» у 
липні 2014 року. Якою тоді була армія? Від кого 
більше допомоги було від волонтерів чи від дер-
жави?
– У 2014 році більше всього допомагали волонтери. 
Наш добробат відносився до МВС, але державної до-
помоги ми не бачили у той час.
– Учасником яких подій вам довелось стати на 
Сході України?
– Сама страшна і вона ж остання –Іловайськ. 
– Розкажіть детальніше про свою участь у поді-
ях в Іловайську?
– Ми стояли в Дзержинську. Комбат повідомив, що 
маємо зачистити Іловайськ. Зібрав всіх і сказав, що 
йдуть лише добровольці. Я планував на 1-ше ве-
ресня повернутися додому, оскільки, донька йшла 
в перший клас. А з іншої сторони я подумав, як я 
буду в очі дивитися хлопцям якщо зараз залишу їх. 
А тому прийняв рішення йти в Іловайськ. Хоча това-
риші вмовляли поїхати до родини..
– Ваша дружина не знала про «Миротворець». А 
коли Ви їй призналися?
– Не я сказав. Їй повідомили, коли я в Донецьку у 
лікарні перебував. Перед моїм вступом в «Миротво-
рець», у неї були проблеми з вагітність, ускладнення. 
Я завіз її в Київ на збереження у лікарню. Повернув-
ся додому, взяв рюкзак і вирушив на Схід.

– Ви говорите, що потрапили в Донецьк у лікар-
ню. Що це за історія?
– Коли ми поверталися з Іловайська, через «зелений 
коридор», нас почали розстрілювати, які мішені в 
тірі. Я отримав важке поранення, мене вивезли в ху-
тір Горбатенку. Звідти машиною привезли в Старо-
бешеве. А далі уже не пам’ятаю. Мені хлопці тільки 
розповідали як мене переодягали. Я мав дуже  важ-
ке поранення. У мене в голові була  куля.
– Як Ви отримали це поранення?
– Розповім що пам’ятаю, у нас у добровольчому ба-
тальйоні бронетехніки як такої не було. Єдиний 
«Шевроле» у комбата. Ми їхали в автобусі, де для за-
хисту на вікна поставили стальні пластини. Проте на 
колесах автобус не міг довго їхати. А тому, незаба-
ром, ми змушені були відбиватися. Я їхав біля водія. 
Потім ми зупинилися в невеличкому селі. Приймали 
рішення як будемо виходити. Вирішили пробивати-
ся з боєм. Шофера Романа Набегова першого зняли, 
а я то тільки один «рожок» встиг випустити і в той 
момент коли перезаряджав щось трапилося. Удар не 
удар, але в очах потемніло. Сині кубики почали си-
патися, як в «Матриці». Руки, ноги заклинило, кулак 
не зжати не розжати. Як мене витягнули не пам’я-
таю, те саме і про перев’язування. Руслан Верега 
перев’язував, а «Колька» робив мені укол. Перший 
не вийшов, довелося давати другого. Сьогодні можу 
констатувати, що хлопці мені сильно допомогли. 
Як виявилося згодом мені пробило каску і куля за-
стрягла в голові. Саме цікаве було що каска відле-
тіла, вона в стороні лежала. Руслан Верега пов’язку 
наклав на плече, а те що в голові куля ніхто на той 
момент уявлення не мав. Чую що болить голова і 
плече. Подумав, що це від рани в плечі.
Потім почав горіти автобус. Я відповз за кілька ме-
трів. Потім вибухи, щось падало на мене. Думаю 
буду кричати, прийдуть сепари й доб’ють. Але пер-
шим мене побачив Роман Залеський. Затягнув в бу-
динок. А далі потрапив у Старобешеве, яке було уже 
під контролем сепаратистів.
– А де ви лікування проходили?
– Вивезли нас спочатку в Старобешеве. Там в одній 
лікарні не захотіли приймати. Повезли в іншу. При-
йняли. Місцева медсестра швидко нас передягну-
ла в цивільних, документи забрала. В Старобешеве 
приїхала «швидка» з Донецька забирати жінку з по-
раненням. Медсестра і нас віддала швидкій бригаді, 
як поранених цивільних. Зі мною був один сепар у 
супроводі. Моя постать не викликала підозр завдя-
ки тому що медсестра промовчала та перевдягнула 
мене. Якби сепари дізналися, хто я насправді, роз-
стріляли на місці і не везли б у Донецьк. Привезли 
мене в Калинінську лікарню Київського району До-
нецька. Там зробили операцію. Пам’ятаю як було 
мені холодно, коли мили мене перед операцією. По-
стригли голову. Запитували біографічні дані. Я на-
віть не знаю, що відповідав. А 1 вересня прийшов 
лікар поклав кулю і наказав не виходити з палати, а 
також розмовляти лише російською мовою. 
Я дав номер телефону батька і попросив нічого не 
говорити дружині. Але батько майже відразу їй пові-
домив про моє поранення. Лікар сховав мене в окре-
мій палаті. Про те що я військовий знала лише одна 
медсестра і лікар. Медсестра була теж з Дзержин-
ська, боявся, що здасть. Проте хоч вона постійно 
сварилася, але не здала. Принесла мені одяг, білизну 
та взуття. 
Ще до візиту лікаря очухався, лежу, дивлюся, не 
можу зрозуміти де я. коли зрозумів, подумав що мені 
кінець. Навколо ходять сепари, а я курити хочу. Пі-
шов до туалету, подивився на себе – жах … 
Прийшов лікар, я попросив у нього цигарок. Він 
поклав мені пачку з запальничкою. Для перекуру 

обрав невдалий момент. Вийшов, сидять се-
паратисти, маріхуану пихтять. Я сів, курю, а 
один дивиться на мене і питає: «Ты из опол-
чения?» Я лише головою кивнув, бо я ж не міг 
говорити українською. Після того не чіпляли-
ся. А один дід з мене постійно очі не зводив. 
Коли мене забирали волонтери, він біля входу 
стояв. Але, дякувати Богу, ми виїхали спокій-
но.
Лікар після операції сказав, що дає чотири 
дні щоб мене звідти вивезли. Волонтери по-
чали вирішувати як це краще зробити. Був 
варіант вивезти як «200» в мішку, але все 
вирішилося по-іншому. Приїхали іноземець 
з дружиною, який перебував в Донецьк. 
Він планував тут відкрити свою справу за-
вести, але розпочалася війна і він зайнявся 
волонтерством. Вони мене забрали, лікар ви-
дав документи, знімки. Разом з подружжям 
склали мені легенду, на випадок зупинки на 
блок-посту. Вони добре знали дороги. Два 
блок-пости вдалося об’їхати. На третьому все 

ж зупинили. Машину поставили в бік, почали огляд. 
Чую двері відкривають, я прикинувся сонним. Один 
сепар мене штурнув, я підняв голову. Він подивився 
підозріло. Напевно була в нього чуйка щодо мене, 
але все ж таки пропустили. 
Потім ми переночували в місцевих. Через інтернет 
повідомив про себе. Далі передача серед поля пред-
ставникам України. Приїхали в Курахово а там вже 
наші прапори. Я пересів з машини в машину і по-
їхав в Дніпро. 
У лікарню Мечнікова прибув 5 вересня 2014 р. пере-
бував там тиждень, а потім на Київ.
У Дніпрі в лікарні Мечникова я рахувався під 538 
номером. Багато рідних показували фотографії сво-
їх солдатів, і запитували чи не бачив я їх в полоні. 
Я вже пізніше дізнався, що Руслан Верега, Михайло 
Гулак і Анатолій Маляр, після перев’язки своїм хо-
дом добиралися в Україну, бо їх просто відправили 
з лікарні. Їх зупиняли і перевіряли на блокпостах. 
Потім місцевий священник сховав їх у підвалі. Во-
лонтери вивозили в Україну по одному. Сьогодні уже 
розумію, що волонтери брали на себе велику відпові-
дальність, ризикували своїми життями. 
– Чи знаєте Ви ім’я лікаря, який вам провів опе-
рацію в Донецьку. Яка його подальша доля?
– Лікар Олександр Ткач з Дніпра. Один раз я до ньо-
го дзвонив, коли був у Києві. Але розмова вийшла 
дуже короткою, бо його номер прослуховувався. По-
тім додзвонитися не вдалося. Я в СБУ ходив, щоб 
дізнатися яка його доля, але безрезультатно. Тому 
подякувтаи лікарю я так і не зміг. 
– Ви були в лікарні і бачили поранених. Також 
чули офіційну цифру втрачених в 366 чоловік. 
Погоджуєтесь, що в Іловайську такі наші втра-
ти?
– Ні, там більше полеглих. Самі лікарі розповідали 
про більші цифри. У Дніпрі я зустрівся з Верегою й 
волонтерами. То хлопці говорили, що до морга тіла 
військовослужбовців привозили цілими «Камазами».
– Як ви вважаєте, уникнути цієї трагедії можна 
було?
– Недолік в тому, що було мало інформації, нам мало 
було відомо… А трагедії можна було уникнути, якби 
тоді не здали добровольців. Російська сторона мала 
інформацію про всі наші пересування. Про це я діз-
нався коли був в Донецьку.
– А як ви думаєте, хто винний у цьому?
Неофіційно в Донецьку розповідали, що Порошенко 
перед Путіним хотів зробити показову операцію в 
Іловайську до Дня Незалежності. Адже це місто було 
важливим, залізниця, митниця. 
А відповідати в першу чергу має Порошенко. Він 
знав за це все, він і відповідальний. Гірше за все, 
що до сьогодні жодного так і не покарали. Хоча всі 
все відомо…
– Як ви думаєте, День пам’яті 29 серпня – це 
було особисте рішення Зеленського чи все ж 
таки тиск громадськості? Чому Порошенко 
його ігнорував, а Зеленський ні?
– Це все завдяки громадськості, родинам тих, хто 
був там. 
– Ваші побажання читачам газети.
– Скажу лише одне. Хто приймав присягу, той має її 
дотримуватися. Багатьом розповідаю і пояснюю, я 
пішов туди не за гроші, а тому що приймав присягу. 
Я її маю дотримуватись та виконувати. А тому від-
носьтеся до цього серйозно. Так як ходите до церкви 
чи відноситесь до свого одруження.
– Дякую за спогади.
– Дякую за розмову.

Спілкувався Віталій ГЕДЗ.
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НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ
ДЕНЬ ЗНАНЬ У МАКАРІВСЬКІЙ ГРОМАДІ
1 вересня розпочався новий навчальний рік в Україні. Не стала винятком і наша громада. У Макарівській 

громаді цьогоріч вперше за парти сіло 414 учнів.  Ми маємо 184 майбутніх випускників. Загалом у 272 
класах навчальних закладів навчатиметься 3924 учня. 

ЗДО “ТЕРЕМОК” 
(Макарів)

ЗДО “ВЕСЕЛКА” 
(Калинівка)

Борівка Ніжиловичі

Маковище
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Схід Сонця 06:23       Захід Сонця 19:34
Тривалість дня 13:11

ПОНЕДІЛОК, 6 вересня

ВІВТОРОК, 7 вересня
Схід Сонця 06:24 Захід Сонця 19:32

Тривалість дня 13:08

СЕРЕДА,  8 вересня
Схід Сонця 06:26 Захід Сонця 19:30

Тривалість дня 13:04

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 бать-
ків;
3 категорія  («18+»)  – можна дивитися особам, 
яким виповнилося 18 років.

11 ВЕРЕСНЯ – УСІКНОВЕННЯ ГЛАВИ СВЯТОГО ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧІ І ХРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЬОГО ІВАНА (ГОЛОВОСІКА)

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8 :10,9 :10 
Снiданок з “1+1”
7:00,8:00,9:00,12:00,1
4:00,16:45,19:30,4:10 
ТСН
9:25,10:20,5:30 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження на-
ослiп
17:10 Т/с “Величне сто-
лiття. Роксолана”
20:43 ПроCпорт
20:45,21:45 Т/с “Моя 
улюблена Страшко”
22:45 Комедiя “Рiдня”
0:55 Танцi з зiрками

КАНАЛ “2+2”
6:00 Т/с “Опер за ви-
кликом 4”
10:05 Х/ф “Лицар дня”
12:15 Х/ф “Спiвучас-
ник”

14:45,16:55 Загублений 
свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15 Спецкор
18:50 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
19:30 Грошi
20:25,21:35 Т/с “Плут”
22:40,0:40 Т/с “CSI: 
Мiсце злочину”
0:15 Дубинiзми
2:30 Х/ф “Майстер 
тай-цзи”
4:05 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 М/ф “Лiно”
11:15 М/ф “Льодовико-
вий перiод”
12:45 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Битва блон-

динок
15:00,2:15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:55 Панянка-се-
лянка
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,22:30 Од-
ного 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 Сiмейка У
3:05 Вечiрка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
2:55 Орел i решка. На 
краю свiту
4:25 М/ф
4:55 Телемагазин
5:25,23:30 “Слiдство 
вели...” з Л. Кане-
вським”
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 
Iнтером
10:05,18:00,19:00 Сто-
сується кожного
12:25 Х/ф “Фантомас 
розбушувався”
14:30 Х/ф “Я нiчого не 

знаю, але скажу все”
16:05 Чекай на мене. 
Україна
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Д`Артаньян 
i три мушкетери”
1:20 Х/ф “Код Черво-
ний”

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:15 Kids` Time
6:00 М/ф
7:20 Орел i решка
9:30 Т/с “Надприрод-
не”
12:10 Х/ф “Вiйна свiтiв 
Z”
14:45 Х/ф “Мiстер и 
Мiсiс Смiт”
17:00 Хто зверху? (12+)
19:00 Пекельна кухня
21:20 Х/ф “Пiрати Ка-
рибського моря: Про-
кляття “Чорної перли-
ни”
0:20 Х/ф “Спадкоємцi”
2:40 Служба розшуку 
дiтей
2:45 Зона ночi

СТБ
5:25 Т/с “Комiсар Рекс”
9:30 МастерШеф
12:35,14:50,18:05 Т/с 

“Слiд”
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с 
“Пiкнiк”
23:00 Т/с “Все не ви-
падково”
1:00 Т/с “Червонi бра-
слети”

ICTV
4:55 Скарб нацiї
5:05 Еврика!
5:10 Служба розшуку 
дiтей
5:15 Громадянська обо-
рона
6:00 Факти тижня
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10 На трьох
11:45,13:15 Х/ф “Пого-
ня за ураганом”
12:45,15:45 Факти. 
День
14:15,16:15 Т/с “Роз-
тин покаже 2”
18:45,21:05 Факти. 
Вечiр
20:20,2:55 Прихована 
небезпека

21:30 Т/с “Пес”
22:45 Свобода слова
0:55 Х/ф “Чужий 3”
3:40 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30,18:00 Т/с “Люся. 
Iнтерн”
11:30 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка”
1 4 : 3 0 , 1 5 : 3 0 , 2 : 0 0 
Iсторiя одного злочину
16:00 Т/с “Хiд проку-
рора”
20:10 Говорить Україна
21:00,23:10 Т/с “Клят-
ва лiкаря”

0:10 Велика деолiгархi-
зацiя
1:30 Телемагазин
3:30 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
6:00 Таємницi 
кримiнального свiту
7:20,17:00,3:20 Випад-
ковий свiдок
10:45,13:00,19:30 Т/с 
“CSI: Маямi”
12:30,16:30,19:00,2:50 
Свiдок
14:50,23:00 Т/с “Слiпа 
зона”
18:20 Свiдок. Агенти
0:45 Х/ф “Смертельна 
стежка”
2:25,3:30 Речовий до-
каз

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 Комедiя “Чорний 
лицар”
2:40 Драма 
“Знайомтеся, Джо 
Блек”

КАНАЛ “2+2”
6:00,18:50,19:30 
ДжеДАI
6:15 Х/ф 
“Експансивна куля”
8:05 Х/ф “День, коли 
Земля зупинилась”
10:05 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”
12:00,16:55 Загублений 
свiт
17:55 Секретнi 
матерiали
18:15 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
20:30,21:35 Т/с “Плут”
22:40,0:15 Т/с “CSI: 
Мiсце злочину”
2:05 Х/ф “Вхiдний”
3:25 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 М/ф “Пташинi 
пригоди”
11:10 М/ф 
“Льодовиковий перiод 
3: Ера динозаврiв”
12:55 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 Сiмейка У
3:05 Вечiрка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:00,18:00,19:00 
Стосується кожного
4:55 Телемагазин

5:25,23:30 “Слiдство 
вели...” з Л. 
Каневським”
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 
Iнтером
10:00 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 “Д`Артаньян 
i три мушкетери”
1:20 Х/ф “Темнi води”

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:35 Kids` Time
6:00 М/с “Том i Джерi”
7:40 Орел i решка
9:40 Т/с 
“Надприродне”
12:40 Любов на 
виживання
14:35 Х/ф “Пасажири”
17:00,19:00 Хто 
зверху? (12+)
21:05 Х/ф “Пiрати 

Карибського моря: 
Скриня мерця”
0:25 Х/ф “Спадкоємцi 
2”
2:30 Зона ночi

СТБ
5:20 Т/с “Коли ми 
вдома”
5:40 Т/с “Комiсар Рекс”
9:45 МастерШеф
13:10,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 
Вiкна-Новини
15:45,18:05 Т/с “Слiд”
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с 
“Пiкнiк”
23:00 Т/с “Все не 
випадково”
1:05 Т/с “Червонi 
браслети”

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Факти
4:45,20:20,3:10 
Громадянська оборона
6:30 Ранок у великому 
мiстi

8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 
Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм
10:10 На трьох
10:55,13:15 Х/ф 
“Петля часу”
12:45,15:45 Факти. 
День
13:55,16:15,21:30 Т/с 
“Пес”
16:50,22:35 Т/с 
“Дiльничний з ДВРЗ”
18:45,21:05 Факти. 
Вечiр
1:25 Х/ф “Оселя зла 4: 
Життя пiсля смертi”
3:55 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30,18:00 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 2”
1:30 Телемагазин
2:45 Гучна справа
3:30 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
6:20 Свiдок. Агенти
7:50,9:00,17:00,2:50 
Випадковий свiдок
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
1:40 Правда життя
3:00 Речовий доказ
4:00 Правда життя. 
Професiйнi байки

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 Снi-
данок з “1+1”
7:00,8:00,9:00,12:00,1
4:00,16:45,19:30,4:10 
ТСН
9:25,10:20,5:30 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:05 Твiй 
день
14:45 Одруження на-
ослiп
17:10 Т/с “Величне сто-
лiття. Роксолана”
20:43 ПроCпорт
20:45,21:45 Т/с “Моя 
улюблена Страшко”
22:45 Комедiя “Рiдня”
1:00 Трилер “Ва-банк”
2:35 Х/ф “Полтергейст”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Х/ф “Тiньовi вов-
ки”

7:55 Х/ф “Харлей 
Девiдсон i ковбой 
Мальборо”
9:55,2:00 Т/с “Мислив-
цi за релiквiями”
11:50,16:55 Загублений 
свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
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”
2:45 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 М/ф “Реальна бiл-
ка”
11:10 М/ф “Льодови-

ковий перiод 4: Конти-
нентальний дрейф”
12:50 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Битва блон-
динок
15:00,2:15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:55 Панянка-се-
лянка
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,22:30 Од-
ного 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 Сiмейка У
3:05 Вечiрка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:25,18:00,19:00,2:35 
Стосується кожного
4:55 Телемагазин
5:25,23:00 “Слiдство 
вели...” з Л. Кане-
вським”
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 

Iнтером
10:00 Корисна програ-
ма
12:25 Т/с “Детектив Ре-
нуар”
14:35,15:35 Речдок
16:30 Речдок. Особли-
вий випадок
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Неймовiр-
нi пригоди iталiйцiв у 
Росiї”
0:50 Х/ф “Операцiя 
“Ентеббе”

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:15 Kids` Time
6:00 М/с “Том i Джерi”
7:20 Орел i решка
9:20 Т/с “Надприрод-
не”
12:45 Любов на вижи-
вання
14:30 Х/ф “Агенти 
А.Н.К.Л”
17:00,19:00 Хто звер-
ху? (12+)
21:05 Х/ф “Пiрати Ка-
рибського моря. На 
краю свiту”
0:45 Х/ф “Спадкоємцi 

3”
2:45 Служба розшуку 
дiтей
2:50 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми вдо-
ма”
5:55 Т/с “Комiсар Рекс”
9:50 МастерШеф
13:10,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
15:40,18:05 Т/с “Слiд”
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с 
“Пiкнiк”
23:00 Т/с “Все не ви-
падково”
1:05 Т/с “Червонi бра-
слети”

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

8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10 На трьох
11:35,13:15 Х/ф “Оселя 
зла 3: Вимирання”
12:45,15:45 Факти. 
День
13:55,16:15,21:30 Т/с 
“Пес”
16:50,22:35 Т/с “Дiль-
ничний з ДВРЗ”
18:45,21:05 Факти. 
Вечiр
20:20,2:55 Секретний 
фронт
1:20 Х/ф “Оселя зла 5: 
Вiдплата”
3:45 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
10:30,18:00 Т/с “Люся. 
Iнтерн”
11:30 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка”
14:30,15:30 Iсторiя од-

ного злочину
16:00 Т/с “Хiд проку-
рора”
20:10 Говорить Україна
21:35 Футбол. Кон-
трольна гра. Чехiя - 
Україна
23:50,2:00 Т/с “Вiкно 
життя 2”
1:30 Телемагазин
3:10 Гучна справа
3:40 Реальна мiстика

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

11 вересня (29 серпня за юліанським календарем) християни східного обряду вшановують пам’ять Івана Хрестителя, відзначаючи цей день як 
день Усікновення глави святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. 

Про подію трагічної загибелі Івана Хрестителя зга-
дують Євангелія, зокрема, в Євангелії від Марка цей 
сюжет описаний наступними словами: «Ірод справ-
ляв був бенкета вельможам своїм, і тисячникам, і га-
лілейській старшині, і коли прийшла дочка тієї Іроді-
яди, і танцювала, і сподобалася Іродові та присутнім 
із ним при столі, – тоді цар промовив до дівчини: 
«Проси в мене, чого хочеш, – і дам я тобі!» І покляв-
ся він їй: «Чого тільки від мене попросиш, то дам я 
тобі, – хоча б і півцарства мого!» Вона ж вийшла, 
і спиталася матері своєї: «Чого маю просити?» А та 
відказала: «Голови Івана Христителя». І зараз ква-
пливо вернулась вона до царя, і просила, говорячи: 
«Я хочу, щоб дав ти негайно мені на полумиску го-
лову Івана Христителя!» І засмутився цар, але через 
клятву й з-за тих, що з ним були при столі, не схотів 
їй відмовити. І цар зараз послав вояка, і звелів при-
нести Іванову голову». Про цю подію згадує також 

історик Йосип Флавій. 
Здавна укра-
їнці дотриму-
вались чима-
ло заборон на 
Г о л о в о с і к и 
(як говорили в 
народі), серед 
яких головни-
ми були такі:
– заборонялось 
використання 
таких гострих 

речей як ніж, сокира, пилка, тобто всього, що нага-
дувало б мученицьку смерть святого.
– не можна було нічого розрізати чи різати, що на-
гадувало собою голову: капусту, яблука, картоплю, 
помідори, кавуни тощо. Тобто чимало круглих фрук-

тів та овочів.
– чоловіки не стриглися і не голилися в цей день. По-
декуди, навіть до своєї голови намагались не торка-
тися.
– на Всічення люди дотримувалися особливо суворо-
го посту: вживалили пісні страви або ж зовсім нічого 
не їли.
– звичайно, цього дня не танцювали і не співали. 
Адже саме за допомогою пісень і танців Іродіада та 
її дочка домоглися страти Хрестителя.
Вшанування Івана Хрестителя дуже поширене в 
різних християнських церквах, зокрема й в Украї-
ні, де на честь Усікновиння глави Івана Хрестителя 
названо чимало історичних храмів, зокрема, в Керчі 
(Крим, VIII–XI ст.), в Старому Селі (Львівська обл., 
XVIII ст.), в Харкові (ХІХ ст.) та інших місцях.

Наталія ФІТЬ,
Київ.
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Схід Сонця 06:00            Захід Сонця 20:06
Тривалість дня 14:06

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

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

Схід Сонця 06:28 Захід Сонця 19:28
Тривалість дня 13:00

ЧЕТВЕР, 9 вересня

Схід Сонця 06:29        Захід Сонця 19:25  
Тривалість дня 12:56

П’ЯТНИЦЯ, 10 вересня

СУБОТА, 11 вересня
Схід Сонця 06:31 Захід Сонця 19:23

Тривалість дня 12:52

НЕДІЛЯ,  12 вересня

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 Снi-
данок 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 на-
ослiп
17:10 Т/с “Величне сто-
лiття. Роксолана”
20:36 ПроCпорт
20:38 Чистоnews
20:45 Т/с “Моя улюбле-
на Страшко”
21:45 Право на владу
0:45 Драма “Бiйцiв-
ський клуб”
3:25 Х/ф “Пандорум”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Х/ф “Логан”
8:45 Х/ф “Люди Iкс: 
Темний Фенiкс”
10:55 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”
12:50,16:55 Загублений 
свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15,2:05 Спецкор
18:50,2:35 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
19:30 Воїни дорiг
20:25,21:30 Т/с “Плут”
22:40,0:15 Т/с “CSI: 
Мiсце злочину”
3:05 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 М/ф “Реальна бiл-
ка 2”
11:10 М/ф “Льодовико-
вий перiод 5: Курс на 
зiткнення”
12:55 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Битва блон-
динок

15:00,2:15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:55 Панянка-се-
лянка
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,22:30 Од-
ного 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 Сiмейка У
3:05 Вечiрка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:05 М/ф
4:55 Телемагазин
5:25,22:40 “Слiдство 
вели...” з Л. Кане-
вським”
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 
Iнтером
10:00 Корисна програ-
ма
12:25 Т/с “Детектив Ре-
нуар”
14:40,15:35 Речдок
16:30 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00,19:00 Стосується 
кожного

20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Джентльме-
ни удачi”
0:30 Х/ф “Уотергейт: 
Крах Бiлого дому”
2:25 Україна: забута 
iсторiя

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:15 Kids` Time
6:00 М/с “Том i Джерi”
7:20 Орел i решка
9:30 Т/с “Надприрод-
не”
12:10 Любов на вижи-
вання
14:00 Х/ф “Пiрати Ка-
рибського моря: Про-
кляття “Чорної перли-
ни”
17:00,19:00 Хто звер-
ху? (12+)
21:00 Х/ф “Пiрати Ка-
рибського моря: На 
дивних берегах”
23:50 Х/ф “Зорянi вiй-
ни: Останнi джедаї”
2:50 Служба розшуку 
дiтей
2:55 Зона ночi

СТБ
5:20 Т/с “Коли ми вдо-
ма”
5:45 Т/с “Комiсар Рекс”

9:40 МастерШеф
13:05,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
15:40,18:05 Т/с “Слiд”
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с 
“Пiкнiк”
23:00 Т/с “Все не ви-
падково”
1:00 Т/с “Червонi бра-
слети”

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Факти
4:45 Громадянська обо-
рона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10 На трьох
11:00,13:15 Х/ф “Чу-
жий 3”
12:45,15:45 Факти. 
День
13:55,16:15,21:30 Т/с 
“Пес”
16:50,22:35 Т/с “Дiль-
ничний з ДВРЗ”
18:45,21:05 Факти. 

20:20,3:10 Анти-зомбi
1:25 Х/ф “Оселя зла 6: 
Фiнальна битва”
3:55 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30,18:00 Т/с “Люся. 
Iнтерн”
11:30 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка”
14:30,15:30 Iсторiя од-
ного злочину
16:00 Т/с “Хiд проку-
рора”
20:10 Говорить Україна
21:00 Т/с “Клятва лiка-
ря”
23:10 По слiдах

23:50,2:00 Т/с “Вiкно 
життя 2”
1:30 Телемагазин
3:10 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
6:25 Вартiсть життя
7:50,9:00,17:00,3:00 
Випадковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,
2:30 Свiдок
10:45,13:00,19:30 Т/с 
“CSI: Маямi”
14:45,23:00 Т/с “Слiпа 
зона”
18:20,1:50 Правда 
життя
0:50 Легенди бандит-
ського Києва
3:10 Речовий доказ
4:05 Правда життя. 
Професiйнi байки

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 Снi-
данок з “1+1”
7:00,8:00,9:00,12:00,1
4:00,16:45,19:30,5:20 
ТСН
9:25,10:20,4:30,6:05 
Життя вiдомих людей
11:15,12:20,14:05 Твiй 
день
14:45,20:20 Одруження 
наослiп
17:10 Т/с “Величне сто-
лiття. Роксолана”
20:13 ПроCпорт
20:15 Чистоnews
22:30 Драма “Ворог 
бiля ворiт”
1:10 Х/ф “Дзеркала”
3:10 Комедiя “Убити 
Гассельгоффа”

КАНАЛ “2+2”

6:00 Х/ф “День, коли 
Земля зупинилась”
8:00 Х/ф “Королi ву-
лиць”
10:05,0:45 Т/с “Мис-
ливцi за релiквiями”
12:00 Загублений свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15,1:40 Спецкор
18:50,2:10 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
19:30 Х/ф “Мiцний 
горiшок”
22:10 Х/ф “Мiцний 
горiшок 2”
2:40 Цiлком таєм-
но-2017
3:05 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ

6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 М/ф “Дивопарк”
11:15 М/ф “Льодовико-
вий перiод 2: Глобальне 
потеплiння”
13:00 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Битва блон-
динок
15:00,2:15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:05 Панянка-се-
лянка
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,22:30 Од-
ного 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 Сiмейка У
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:10,18:00 Стосується 
кожного
4:55 Телемагазин
5:25,23:35 “Слiдство 

вели...” з Л. Кане-
вським”
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 
Iнтером
10:00,11:00 Корисна 
програма
12:25 Т/с “Детектив Ре-
нуар”
14:35,15:30,1:25,2:55 
Речдок
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “К-19”

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:05 Kids` Time
6:00 М/ф
7:10 Орел i решка
9:15 Пекельна кухня
11:15 Х/ф “Пiрати Ка-
рибського моря: Скри-
ня мерця”
14:20 Х/ф “Пiрати Ка-
рибського моря. На 
краю свiту”

18:00 Х/ф “Самотнiй 
рейнджер”
21:00 Х/ф “Пiрати Ка-
рибського моря: По-
мста Салазара”
23:45 Х/ф “Некро-
мантiя”
1:10 Вар`яти
2:25 Служба розшуку 
дiтей
2:30 Зона ночi

СТБ
5:15 Х/ф “Реальна лю-
бов”
7:55 Врятуйте нашу 
сiм`ю
11:35,14:50,18:05 Т/с 
“Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
20:15,22:50 Т/с “Слiд”
1:00 Х/ф “Буде страш-
но - посмiхайся”

ICTV
4:05 Скарб нацiї
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку 

дiтей
4:25,1:15 Факти
4:45 Громадянська обо-
рона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10,20:10 Дизель-шоу
11:45,13:15,23:00,1:40 
На трьох
12:45,15:45 Факти. 
День
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
10:40 Т/с “Любов ма-
терi”

14:35 Т/с “Аквамарин”, 
1 i 2 с
15:30 Т/с “Аквамарин”
20:10 Говорить Україна
21:00 Свобода слова 
Савiка Шустера
0:00,2:00 Т/с “Вiдкрите 
вiкно”
1:30 Телемагазин
4:00 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
6:20,1:50 Правда жит-
тя
7:50,9:00,17:00,2:50 
Випадковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,
2:20 Свiдок
10:50,13:00,19:30 Т/с 
“CSI: Маямi”
14:45,23:00 Т/с “Слiпа 
зона”
18:20 Таємницi свiту
0:50 Легенди бандит-
ського Києва
3:10 Речовий доказ
4:05 Правда життя

КАНАЛ “1+1”
7:00,5:30 Життя 
вiдомих людей
8:00 Снiданок. 
Вихiдний
10:00 Свiт навиворiт
18:30 Свiт навиворiт 
12. Пакистан
19:30 ТСН
20:13 ПроCпорт
20:15 Чистоnews
20:20 Вечiрнiй квартал
22:25 Жiночий квартал
0:20 Свiтське життя
1:20 Детектив “Дев`ята 
брама”
3:45 Драма “Гори й 
камiння”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Шаленi перегони
7:00 ДжеДАI
8:40 Загублений свiт
12:45 Т/с “Перевiзник”

15:45 Х/ф “Облога”
18:00 Х/ф “Розплата”
20:00 Х/ф “Повiтряна 
в`язниця”
22:10 Х/ф “Фар Край”
0:00 Помста природи
3:20 Т/с “Зустрiчна 
смуга”
4:05 Цiлком 
таємно-2017
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Одного разу пiд 
Полтавою
12:25 М/ф 
“Льодовиковий перiод 
3: Ера динозаврiв”
14:10 М/ф 
“Льодовиковий перiод 
4: Континентальний 
дрейф”
15:50 М/ф 
“Льодовиковий перiод 

5: Курс на зiткнення”
17:35 М/ф 
“Мадагаскар 2”
19:15 М/ф 
“Мадагаскар 3”
21:00 Х/ф “Аватар”
0:05 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:35 Чекай на мене. 
Україна
4:45 Телемагазин
5:15 М/ф
5:50 Слово 
Предстоятеля
5:55 Орел i решка. На 
краю свiту
6:55 Х/ф “Фантомас 
проти Скотланд-Ярду”
9:00 Готуємо разом. 
Домашня кухня
10:00 Корисна 
програма
11:00 Х/ф “Ласкаво 
просимо, або 
Стороннiм вхiд 
заборонено”
12:30 Т/с “Гостя з 
майбутнього”
18:20 Х/ф 

“Джентльмени удачi”
20:00 Подробицi
20:30 Х/ф “В бiй йдуть 
однi “старi”
22:20 Ленiнград. 
Дорога життя
23:20 Х/ф “Завтра 
була вiйна”
1:10 Х/ф “Ми смертi 
дивилися в обличчя”
2:35 Х/ф “Дорога моя 
людина”

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Вар`яти
6:10 Хто проти 
блондинок? (12+)
8:10,9:55 Kids` Time
8:15 М/ф “Микита 
Кожум’яка”
10:00 Орел i решка. 
Земляни
11:10 Орел i решка. 
Чудеса свiту
12:15 Хто зверху? (12+)
14:15 Х/ф “Пiрати 
Карибського моря: На 
дивних берегах”
17:05 Х/ф “Пiрати 
Карибського моря: 
Помста Салазара”

20:00 Х/ф “2012”
23:00 Х/ф “Земне 
ядро”
1:50 Х/ф “Морган”
2:55 Х/ф “Непроханий 
гiсть”

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми 
вдома”
5:55,10:55 Т/с “Пiкнiк”
7:55 Неймовiрна 
правда про зiрок
16:40,22:35 Звана 
вечеря
19:00 МастерШеф

ICTV
5:15 Скарб нацiї
5:20 Еврика!
5:30 Факти
5:55 Анти-зомбi
6:55,2:00 
Громадянська оборона
8:00 Прихована 
небезпека
8:55 Т/с “Розтин 
покаже 2”
12:40,13:00 Х/ф 
“Автобан”
12:45 Факти. День

14:50 Х/ф “Перевiзник 
3”
16:50 Х/ф “Перевiзник: 
Спадщина”
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф “Праведник”
21:45 Х/ф “Праведник 
2”
0:05 Х/ф “Оселя зла 4: 
Життя пiсля смертi”
3:00 Секретний фронт

КАНАЛ “УКРАЇНА”
7:00,15:00,19:00 
Сьогоднi
7:25,3:40 Реальна 
мiстика
7:40 Т/с “Люся. Iнтерн”
9:50 Т/с “Здрастуй, 
сестра”
14:15 Т/с “Розмiнна 
монета”, 1 i 2 с
15:20 Т/с “Розмiнна 
монета”
20:00 Головна тема
21:00 Спiвають все!
23:10 Т/с “Дружина з 
того свiту”, 1 i 2 с
1:30 Телемагазин
2:00 Т/с “Дружина з 
того свiту”

НТН
5:00 Top Shop
6:00 Легенди 
бандитської Одеси
6:55 Х/ф “Самотня 
жiнка бажає 
познайомитись”
8:35 Х/ф “Гнiздо 
горлицi”
10:30 Легенди карного 
розшуку
12:20 Випадковий 
свiдок. Навколо свiту
13:40 Т/с “Смерть у 
раю 10”
18:05 Крутi 90-тi
19:00,2:20 Свiдок
19:30 Х/ф “Чорний 
орел”
21:20 Х/ф “Крутi 
стволи”
23:25 Х/ф “Заклятi 
вороги”
1:05 Таємницi 
кримiнального свiту
2:55 Випадковий 
свiдок
4:10 Речовий доказ

КАНАЛ “1+1”
7:00 Життя вiдомих 
людей
8:00 Снiданок. Вихiд-
ний
10:00 Свiт навиворiт 
12. Пакистан
11:00 Свiт навиворiт
18:30 Свiтське життя
19:30,5:00 ТСН-Тиж-
день
21:00 Танцi з зiрками
0:00 Драма “Парфумер: 
iсторiя одного вбивцi”
2:45 Бойовик “Карти, 
грошi, два стволи”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Помста природи
7:55,0:00 Загублений 
свiт
11:55 Х/ф “Мiцний 

горiшок”
14:40 Х/ф “Мiцний 
горiшок 2”
17:00 Х/ф “Мiцний 
горiшок 3”
19:40 Х/ф “Мiцний 
горiшок 4”
22:05 Х/ф “Мiцний 
горiшок: Гарний день, 
аби померти”
2:00 Вiдеобiмба 2
4:50 Найкраще
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф “Дев`ять”
12:00 М/ф “Пташинi 
пригоди”
13:30 Х/ф “Аватар”
16:30 Х/ф “Дивергент”

19:15 Х/ф “Дивергент 
2: Iнсургент”
21:25 Х/ф “Дивергент 
3: Вiддана”
23:35 Х/ф “До зустрiчi 
з тобою”
1:35,4:55 Панянка-се-
лянка
3:55 Вечiрка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:25 Х/ф “Iгри дорос-
лих дiвчаток”
6:35 Х/ф “Собор Па-
ризької Богоматерi”
9:00 Готуємо разом
10:00,11:00,11:50,
12:50 Iнше життя
13:40 Речдок. Виперед-
жаючи час. Ушаков
18:10 Х/ф “Пiдозри 
мiстера Уїчера: Що 
зв`язують узи”
20:00 Подробицi тижня
22:00 Х/ф “В бiй йдуть 
однi “старi”
23:55 Х/ф “Мерседес” 

тiкає вiд переслiдуван-
ня”
1:30 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Т/с “Зачароване 
королiвство”
11:00 Х/ф “Вiллоу”
13:40 Х/ф “Вiрус”
15:30 Х/ф “2012”
18:40 Х/ф “Гренландiя”
21:00 Х/ф “Перл Гар-
бор”
0:50 Х/ф “Здобич”
2:20 Вар`яти

СТБ
4:35 Т/с “Гордiсть та 
упередження”
10:45 МастерШеф
14:25 Супербабуся
19:00 Слiдство ведуть 
екстрасенси
21:00 Один за всiх
22:15 Таємницi ДНК

ICTV
4:25 Скарб нацiї
4:40 Факти
5:05,6:50 Громадян-

ська оборона
5:50 Секретний фронт
7:50,13:00 Т/с “Дiль-
ничний з ДВРЗ”
12:45 Факти. День
16:30 Т/с “Пес”
18:45 Факти тижня
21:15 Х/ф “Три iкси: 
Реактивiзацiя”
23:30 Х/ф “Згадати 
все”
1:40 Х/ф “Оселя зла 5: 
Вiдплата”
3:05 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
5:50 Сьогоднi
6:50,4:45 Реальна мiс-
тика
8:50 Т/с “Клятва лiка-
ря”
16:30 Т/с “Дитина з га-
рантiєю”, 1 i 2 с
19:00 Сьогоднi. Пiдсум-
ки з Олегом Панютою
21:00 Т/с “Дитина з га-
рантiєю”
22:30 30 рокiв Нацiо-

нальному Олiмпiйсько-
му Комiтету
23:30,2:00 Т/с “Здра-
стуй, сестра”
1:30 Телемагазин
4:15 Гучна справа

НТН
5:00 Top Shop
5:30 Х/ф “Останнiй 
гейм”
7:00 Слово Предстоя-
теля
7:05 Випадковий свi-
док. Навколо свiту
9:40 Т/с “Смерть у раю 
10”
14:05 Х/ф “Чорний 
орел”
15:55 Х/ф “Крутi ство-
ли”
18:00 Легенди карного 
розшуку
22:15 Х/ф “Незапереч-
ний 3”
0:05 Х/ф “Заклятi во-
роги”
1:50 Речовий доказ

ЧИТАЙТЕ 
ОПЕРАТИВНІ 
НОВИНИ НА:

– на сайті makariv.
media
– у facebook https://
www.facebook.com/
makariv.media
– у telegram-каналі 
t.me/makariv_media
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З ЖИТТЯ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
Н А Л И В А Й К І В К А

1 вересня до Дня Знань у селі відбулося відкриття спортивного майданчика. 
Спонсором виступило ТОВ «Осиково. ІО» – підприємство з вирощування равли-
ків. 

На відкритті була присутня родина Івана Осюка, працівники підприємства та 
місцевої школи, а також місцеві мешканці. 

Керівник товариства  Іван Осюк – ініціатор побудови майданчика – під час від-
криття сказав: «Я отримую задоволення від того, що роблю щось для інших , це 
інвестиції в емоції, приємно бачити людей, які цьому раді». 
Заступник макарівського селищного голови Анатолій Карбовський виразив сло-
ва подяки Івану Осюку за допомогу в розвитку інфраструктури Наливайківки. 
А також побажав щоб, уже найближчим цей майданчик став основою для спор-
тивних досягеннь місцевих дітхалів.
Начальник відділу освіти Ірина Волощенко привітала всіх присутніх з початком 
нового навчального року і побажала, щоб він приносив постійно такі приємні 
сюрпризи, які відкриття йього майданчика.
Під час заходу були проведені спортивні естафети для школярів. А дві футбольні 
команди зіграли показовий матч. 

По завершенню заходу всі діти отримали подарунки від ТОВ «Осиково. ІО».
Інф. «МВ».

Колектив «Родина» Наливайківського Будинку культури висловлює слова по-
дяки Макарівському селищному голові Вадиму Токарю, депутатському 
корпусу Макарівської селищної ради, начальнику відділу культури й ту-
ризму Макарівської селищної ради Наталії Завалішиній за подарунок до 
30-ї річниці Незалежності України – нові костюми!

Процвітання нашій Україні та громаді!
Інф. «МВ».
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З ЖИТТЯ ГРОМАДИ
29 серпня в Макарові відбувся захід приурочений Дню пам‘яті захисників 
України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України. 

У заході взяли участь Макарівський селищний голова Вадим Токар, заступники 
селищного голови Лариса Омельченко та Богдан Живага, керівник ГО «Спілка 
учасників бойових дій Макарівщини» Оксана Герасименко, начальник відділу 
культури і туризму Макарівської селищної ради Наталія Завалішина, працівни-
ки Центру культури і дозвілля Макарівської селищної ради, представники 
управління соцзахисту, родичі загиблих та небайдужі мешканці громади.

Присутні вшанували пам’ять загиблих захисників України хвилиною мовчання, 
представники духовенства провели молебень за загиблими. Завершився захід 
покладанням квітів до стенду пам’яті учасників АТО/ООС, Героям Небесної сот-
ні. Квіти поклали також до могил захисників, які загинули в боротьбі за Неза-
лежність України.
Відважні українські воїни стали символом гідності, кожен з них вчинив подвиг, 
повставши проти насилля та несправедливості, віддавши життя за нову, відро-
джену Україну.

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ, ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!

ВШАНУВАЛИ ГЕРОЇВ

ВІДКРИЛИ МАЙДАНЧИК
29 серпня у Макарові відбулося офіційне відкриття штучного спортивного май-
данчика. проце у своєму телеграм-каналі повідомив Макарівський селищний 
голова Вадим ТОКАР.

Зокрема він написав «Дорого коштують щасливі очі наших юнаків! 
Щиро радію, що сьогодні на відкриття штучного спортивного майданчика в Ма-
карові зібралося чотири баскетбольні команди. Адже ці юнаки надають пере-
вагу активному спорту на свіжому повітрі, а не гаджетам! Тепер у них є ще 
одне місце в Макарові, де можна класно проводити час, спілкуючись із друзями.

Звертаюся до батьків! До цього часу майданчик працював в тестовому режимі. 
Найближчими днями буде напрацьовано розклад, за яким працюватиме май-
данчик. Але пам’ятайте і нагадуйте дітям, що ми маємо дотримуватися пра-
вил експлуатації штучного покриття. З правилами можна ознайомитися без-
посередньо на майданчику. 
Також дякую усім, хто долучився до реалізації цього проєкту».

Як нам повідомили у пресслужбі СК «Юніор» у фіналі змагань, в день відкриття 
майданчика, зустрілись дві команди з СК «ЮНІОР» молодь та ветерани. Матч з 
перших хвилин був в край рівним і до останніх хвилин рахунок був 31:31, та на 
прикінці матчу молоді вдалось провести декілька швидких атак і довести гру до 
перемоги з рахунком 39:31.
У підсумку срібним призером турніру стали СК «ЮНІОР» ветерани, а золото ви-
бороли молоді таланти СК «ЮНІОР».

Інф. «МВ».
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МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
VІІІ СКЛИКАННЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

«17» серпня 2021 року                                                       смт Макарів     № 135

Про встановлення тарифів на послуги 
з поводження з побутовими відходами 

в с Андріївка, с. Червона Гірка 
Макарівської селищної ради Київської області, 

що надаються ТОВ «ЕКОСЕРВІС ГРУП»
Розглянувши заяву ТОВ «ЕКОСЕРВІС ГРУП» від 30.06.2021 про встановлення тарифів 
на надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих, велико-
габаритних, ремонтних побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових від-
ходів), беручи до уваги рішення виконавчого комітету Макарівської селищної ради від 
17.06.2021 № 092 «Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів в 
с. Андріївка, с. Червона Гірка Макарівської селищної ради Київської області», відповідно 
до пункту 2 частини 3 статті 4, статтями 10, 25 Закону України «Про житлово-комуналь-
ні послуги», Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими від-
ходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010, 
Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги 
з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 
130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2018 за № 753/32205, вра-
ховуючи відсутність зауважень та пропозицій від споживачів за результатами розгляду 
повідомлення ТОВ «ЕКОСЕРВІС ГРУП» щодо необхідності встановлення тарифів на надан-
ня послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих, великогабаритних, 
ремонтних побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), розмі-
щеного в газеті «Макарівські вісті» (№ 23 від 18.07.2021), керуючись підпунктом 2 пункту 
«а» частини 1 статті 28, статтями 51, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконавчий комітет селищної ради вирішив:
1. Встановити тарифи на послуги з вивезення 1 м3 твердих побутових відходів в с. Ан-
дріївка, с. Червона Гірка Макарівської селищної ради Київської області, що надаються 
Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКОСЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 32379428), 
на рівні:
1.1. для населення, бюджетних установ, садових товариств та громадських організацій 
201,18 грн (з урахуванням ПДВ) згідно зі структурою, що наведена у Додатку 1 до цього 
рішення;
1.2. для комерційних організацій 266,50 грн (з урахуванням ПДВ) згідно зі структурою, 
що наведена у Додатку 2 до цього рішення.
2. Встановити тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів в с. Андріївка, с. 
Червона Гірка Макарівської селищної ради Київської області, що надаються Товариством 
з обмеженою відповідальністю «ЕКОСЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 32379428), за одну люди-
ну в місяць для приватного сектору 38,50 грн (з урахуванням ПДВ) згідно зі структурою, 
що наведена у Додатку 3 до цього рішення.
3. Встановити тариф на послуги з вивезення 1 м3 великогабаритних побутових відходів 
в с. Андріївка, с. Червона Гірка Макарівської селищної ради Київської області, що на-
даються Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКОСЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 
32379428), для всіх категорій споживачів у розмірі 320,00 грн (з урахуванням ПДВ) згідно 
зі структурою, що наведена у Додатку 4 до цього рішення.
4. Встановити тариф на послуги з вивезення 1 м3 ремонтних побутових відходів в с. Ан-
дріївка, с. Червона Гірка Макарівської селищної ради Київської області, що надаються 
Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКОСЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 32379428), 
для всіх категорій споживачів у розмірі 320,00 грн (з урахуванням ПДВ) згідно зі структу-
рою, що наведена у Додатку 5 до цього рішення.
5. Тарифи, встановлені в пунктах 1–4 цього рішення, ввести в дію з 1 вересня 2021 року.
6. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Макарівської селищної ради 
Бурнашевій Н.Л. забезпечити оприлюднення цього рішення у п’ятиденний термін з дня 
його прийняття на сайті Макарівської селищної ради (makrada.org.ua) та в газеті «Мака-
рівський вісник».
7. ТОВ «ЕКОСЕРВІС ГРУП» забезпечити повідомлення споживачів про встановлення тари-
фів на послуги з вивезення твердих побутових відходів в      с. Андріївка, с. Червона Гірка 
Макарівської селищної ради Київської області у п’ятнадцятиденний термін з дня введення 
їх у дію (з посиланням на це рішення).
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Живагу Б.В.

Селищний голова                                                                          В.Я. Токар

Додаток № 1 до рішення виконавчого 
комітету Макарівської селищної ради

від 17.08.2021 № 135
СТРУКТУРА

тарифу на послуги з вивезення 1 м3 твердих побутових відходів 
в с. Андріївка, с. Червона Гірка

Макарівської селищної ради Київської області, 
що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю 

«ЕКОСЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 32379428) для населення, бюджетних 
установ, садових товариств та громадських організацій

в грн. за 1 м3

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету     Н.Л. Бурнашева

Додаток № 2 до рішення  виконавчого 
комітету Макарівської селищної ради

від 17.08.2021 № 135
СТРУКТУРА

тарифу на послуги з вивезення 1 м3 твердих побутових відходів 
в с. Андріївка, с. Червона Гірка

Макарівської селищної ради Київської області, 
що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю 

«ЕКОСЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 32379428) для комерційних організацій

в грн. за 1 м3

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                 Н.Л. Бурнашева
                                    
 

Додаток № 3 до рішення 
виконавчого комітету Макарівської селищної ради

від 17.08.2021 № 135
СТРУКТУРА

тарифу на послуги з вивезення 1 м3 твердих побутових відходів 
в с. Андріївка, с. Червона Гірка

Макарівської селищної ради Київської області, 
що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю 

«ЕКОСЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 32379428) за одну людину в місяць для 
приватного сектору 

в грн за 1 людину на місяць

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                   Н.Л. Бурнашева

  Додаток № 4 до рішення 
виконавчого комітету Макарівської селищної ради

від 17.08.2021 № 135
СТРУКТУРА

тарифу на послуги з вивезення 1 м3 великогабаритних побутових відхо-
дів в с.Андріївка, с. Червона Гірка 

Макарівського району Київської області, що надаються  Товариством з 
обмеженою відповідальністю «ЕКОСЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 32379428) 

для всіх категорій споживачів

в грн. за 1 м3

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                   Н.Л. Бурнашева 

:::::  РЕКЛАМА   ТА   ОГОЛОШЕННЯ  :::::
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 Додаток № 5 до рішення 

виконавчого комітету Макарівської селищної ради
від 17.08.2021 № 135

СТРУКТУРА
тарифу на послуги з вивезення 1 м3 ремонтних побутових відходів 

в с. Андріївка, с. Червона Гірка 
Макарівської селищної ради Київської області, що надаються 

Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКОСЕРВІС ГРУП» (код 
ЄДРПОУ 32379428) для всіх категорій споживачів

в грн. за 1 м3

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                   Н.Л. Бурнашева

ОГОЛОШЕННЯ
Відділом освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради 
оголошується конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти:
Колонщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,  місцезнаходження: Київ-
ська область, с. Колонщина, вулиця 1-го Травня, 1.
Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постано-
ви КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єди-
ної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 
26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем 
тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та науко-
вих установ», інших нормативних документів.
Директором закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадя-
нином України, має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра,  стаж педа-
гогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, високі моральні 
якості, а також фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню 
професійних обов’язків.
Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі: 
- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копія паспорта громадянина України;
- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) 
не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педаго-
гічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання 
(крім приватних та корпоративних закладів освіти);
- довідка про відсутність судимості;
- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або мо-
ральні якості.
Документи, які зазначені в переліку подаються особисто (або подає уповнова-
жена згідно з довіреністю особа). 
Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з 
дня публікації оголошення Відділом освіти, молоді, фізичної культури і спорту 
Макарівської селищної ради за адресою: Київська область, смт Макарів, вулиця 
Піонерська, 15.
Дата і місце проведення конкурсного відбору учасникам конкурсу будуть пові-
домлені додатково.
Конкурс складається з таких етапів:
1) прийняття рішення про проведення конкурсу;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) затвердження складу конкурсної комісії;
4) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
5) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодав-
ством вимогам;
6) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
7) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та 
представниками батьківського самоврядування закладу;
8) проведення конкурсного відбору;
9) визначення переможця конкурсу;
10) оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір кандидата конкурсу здійснюється за результатами:
- письмового іспиту на знання перевірки законодавства у сфері загальної серед-
ньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового 
вирішення ситуаційного завдання;
- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану 
розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на 
запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати до-
кументи для участі у конкурсі – Тимошенко С.А. (тел. 0457851548), елек-
тронна пошта osvitamakariv@ukr.net.

МАНДРУЄМО МАКАРІВЩИНОЮ

До революції 1917 р. серед віковічних лісів північної Київщини зберіга-
лось близько двох десятків народних храмів поліської архітектурної 
школи XVII–XVIIІ ст. та приблизно 80 дерев’яних церков XІХ – початку 
ХХ століття. Антирелігійний вандалізм часів СРСР пережили тільки 
11 храмів! Церква в Гавронщині була перебудована під громадську спо-

руду і дуже спотворена. 
Перші кроки в бізнесі Євген і Ната-
лі Церква Різдва Богородиці (раніше 
– Іоана Златоуста) у Гавронщині на-
лежить до народної архітектури. Це 
– храм-мандрівник, з дуже цікавою 
історією. Первісно – це була церква 
Миколи Притиска, збудована на київ-
ському Подолі у 1631 р. У 1690-х рр. 
на її місці звели цегляну церкву Ми-
коли Притиска, а старий дерев’яний 
храм перенесли у Верхній Київ, в ра-
йон сучасної садиби по вул. Велика 
Житомирська, 9. На новому місці цер-
кву освятили як Іоано-Златоустівську. 

Збереглися якісні зображення будівлі. 
Це був тридільний, триверхий, струн-
кий храм наддніпрянської архітектур-
ної школи. Наприкінці 1860-х рр. Зла-
тоустівську парафію перенесли в р-н 
сучасної пл. Перемоги, де будувалась 
нова Залізна (Златоустівська) церква. 

Стара церква залишилась заштатною. 
У 1875 р. князь Петро Трубецький пе-
реніс її у свій маєток у Гавронщині. 
Церкву переосвятили у Різдво-Богоро-
дичну. 

На початку ХХ ст. храм перебудували 
за проектом Євгена Єрмакова – звели 
шатрову дзвіницю, нові верхи, трапез-
ну. У радянський період церкву при-
стосували під громадське приміщення 
– розібрали верхи і дах, добудували 
нові приміщення і обклали цеглою. 
Звісно, за 450 років існування та пере-
несень багато елементів старої будівлі 
було замінено на нові, але нижні яруси 
давньої церкви збереглися.
Зараз богослужіння відновлені. Цер-
ква має унікальну історію і потребує 
реставрації.

Інф. «МВ».

ЦЕРКВА РІЗДВА БОГОРОДИЦІ 
У ГАВРОНЩИНІ
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ГОРОСКОП на  6–12 ВЕРЕСНЯ

ПОГОДА
4 вересня  +5; +15

5 вересня +3; +16

6 вересня  +5; +15

8 вересня  +8; +17

9 вересня +8; +19

10 вересня +9; +20

7 вересня  +7; +16

А Н Е К Д О Т И

ПРАВИЛО ТИЖНЯ

РОЗУМОВА ГІМНАСТИКА № 8 ВІДПОВІДІ НА № 6–7

 

ОВЕН (21.03–20.04)
Не виключена конфлiктна ситуацiя, яка 
може мати непередбачуванi наслiдки. 
Сприятливi контакти з чиновниками, 
дiловi зустрiчi, оформлення документiв, 
звернення у вищi iнстанцiї. У першiй 
половинi тижня вiрогiднi дрiбнi непоро-
зумiння, що виникли через необачнi ви-
словлювання або обiцянки, якi помилко-
во розтлумачили.
Сприятливi днi: 6; несприятливi: 11.

ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Тиждень сприятливий для активного 
вiдпочинку, прогулянки по парку. Про 
роботу не може бути i мови. Невпе-
вненiсть в собi, сумнiви, песимiзм, на-
копиченi за минулий перiод, зашкодять 
Тiльцям впоратися з проблемами, що 
накопичилися. Буде важко зробити не-
обхiдний вибiр, навiть придбати потрiб-
ну рiч.

Сприятливi днi: 11, 12; 
несприятливi: 8.

БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
Тиждень пов’язаний з перетвореннями 
космiчних енергiй. Вiрогiднi млявiсть, 
напади роздратування i ослаблення за-
хисних сил органiзму. Дипломатiя i гу-
мор допоможуть Близнюкам вийти з 
честю з важких ситуацiй. Бурхливi емо-
цiї можуть привести до нестриманостi, 
сварки. Зiрки застерiгають Близнюкiв 
вiд активних фiзичних навантажень i 
колективних дiй.

Сприятливi днi: 7, 12; 
несприятливi: 9.

РАК (22.06–22.07)
Тиждень несе суперечностi, вiдсутнiсть 
взаєморозумiння. Можливий конфлiкт у 
вiдносинах зi старшими в сiм’ї. Багато 
Ракiв виявляться незговiрливими, але 
люди, якi їх оточують, не мають намiру 
йти на поступки. До кiнця тижня мож-
ливе нервове перенапруження. Тиждень 
змiн, смути, тривог. Життя зажадає вiд 
Ракiв мужностi, максимальної витрим-
ки. Можливе погiршення самопочуття у 
лiтнiх людей i дiтей, у хворих, ослабле-
них хронiчними захворюваннями. Крiм 
того, вiрогiдний душевний дискомфорт. 
Запланованi зустрiчi не будуть плiдни-
ми.

Сприятливi днi: 10; несприятливi: 6.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Цей тиждень самопiзнання, проник-
нення в суть речей сприяє оновленню. 
Перiод сприятливий для духовного про-
зрiння, подолання сумнiвiв, перемоги 
над недругами i грiхами. Рекоменду-
ються вiдвiдування храму, читання свя-
щенних книг, молитви, медитацiя. Тиж-
день обiцяє трохи змiнити ваше життя 
на краще. Проте багатьом Левам буде 
важко зберегти свою незалежнiсть.
Сприятливi днi: 11; несприятливi: 9.

ДIВА (24.08–23.09)
Домашнiй клопiт поєднуватиметься з 
романтичним настроєм i очiкуванням 
змiн. Велика вiрогiднiсть зустрiчi зi ста-
рим другом. Тиждень несе рiвновагу i 
гармонiю. Не рекомендується ризикува-
ти або займатися дорогими покупками. 
Спiлкування з новими партнерами ви-
явиться невдалим, проте родичi можуть 
дати цiнну пораду.

Сприятливi днi: 11, 12; 
несприятливi: 6.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Критичний тиждень. У особистому жит-
тi i сiм’ях Терезiв вiрогiдна нестабiль-
нiсть. Ваша присутнiсть в суспiльствi 
може сприяти нервозностi i конфлiк-
там. Тиждень припускає подолання 
сумнiвiв, змiни, новi зустрiчi, отриман-
ня iнформацiї. Можлива пропозицiя про 
вигiднiшу роботу. Швидше за все на вас 
чекає романтичне побачення або зу-
стрiч з давньою симпатiєю.
Сприятливi днi: 10; несприятливi: 7.

СКОРПIОН (24.10–22.11)
Тиждень припускає обмани, iлюзiї, спо-
куси. В усiх вiдношеннях слiд дотриму-
ватися обережностi. Вiзит Скорпiонiв до 
лiкаря може виявитися малоприємним. 
Тиждень подолання сумнiвiв, визначен-
ня свого призначення. Творчий порив, 
реалiзований зараз, може в коренi змi-
нити життя Скорпiонiв, пiднести їх на 
ранiше недосяжнi висоти.

Сприятливi днi: 9, 11; 
несприятливi: 10.

СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)

Суперечливий тиждень. Буйна фан-
тазiя, приправлена пихою i жагою легкої 
наживи, може стати причиною нищiв-
ної невдачi або, навпаки, тимчасово-
го приголомшливого успiху Стрiльцiв. 
Ймовiрно, емоцiї Стрiльцiв-жiнок пере-
важатимуть над розумом. Вони стануть 
здатнi на вiдчайдушну хоробрiсть, са-
мовiдданi вчинки. Вiрогiднi важкi ви-
пробування, якi все ж таки не зможуть 
зломити волю Стрiльцiв.
Сприятливi днi: 10; несприятливi: 6.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
Козерогам обiцяє задоволення заняття 
улюбленою справою або захопленням. 
Багатьох з них чекає зустрiч з цiка-
вою людиною. Можливо, старий друг 
проявить себе з несподiваної сторони. 
Жiнки будуть радi показати себе в не-
знайомому товариствi. Цей тиждень 
пов’язаний з перетвореннями космiчної 
енергiї. Вiн може виявитися важким 
для молодих людей i привести до неба-
жаних наслiдкiв через небажання Козе-
рогiв прислухатися до думки досвiдче-
них людей.
Сприятливi днi: 8; несприятливi: 11.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
Тиждень пасивний, важкий. Можливi 
млявiсть, загострення хронiчних захво-
рювань. У партнерствi вiрогiднi склад-
нощi через ревнощi i нездiйсненнi надiї. 
Сприятливий початок нової справи, 
контактiв, подолання сумнiвiв, накопи-
чення iнформацiї. Водолiям будуть влас-
тивi самовпевненiсть i амбiцiї, прагнен-
ня командувати iншими, повчати. Вони 
будуть здатнi виконати великий об’єм 
роботи.

Сприятливi днi: 10, 11.

РИБИ (20.02–20.03)
Тиждень характеризується неспокоєм, 
неврiвноваженiстю i дисгармонiєю. Не 
дивлячись на можливi неприємностi, 
багато Риб зможуть налагодити i укрiпи-
ти вiдносини з оточуючими, полiпшити 
своє матерiальне становище. Задово-
лення вiд добре виконаної роботи ком-
пенсує їм всi неприємностi. Вихiднi 
сприятливi для планування важливих 
справ або тривалого вiдпочинку.
Сприятливi днi: 6; несприятливi: 10.

Міністерство закордонних справ 
Росії привітало партію Талібан із 
чесною перемогою на виборах в 
Афганістані.

***
Я вважаю: все, що можна об-
говорити без келиха просеко, 
має бути електронною пош-
тою.

***
Те, що нас не вбиває, не робить 
нас сильнішими, а мутує й нама-
гається вбити ще раз.

***
Сперечаються троє інженерів.
Перший каже:
— Бог мав бути інженером-ме-
ханіком. Досить поглянути на 
суглоби в тілі людини.
Другий каже:
— Ні. Бог точно інженер-елек-
трик. Лиш погляньте на нерво-
ву систему людини.
А третій: — Бог — інженер-бу-
дівельник. Хто б іще міг про-
класти трубопровід з вида-
лення відходів через ідеальну 
зону відпочинку?

***
Близькосхідний шейх, подорожу-
ючи Європою, вирішив піти на 
балетну виставу. По закінченні 
він захоплено запитав директора 
театру:
 — Скажіть, будь ласка, а хто чо-
ловік цього балету?

***
Вчителька питає:
- Вовочка, а що таке вiдповi-
дальнiсть?
- У мене на штанях один гу-
дзик.
- Причому тут гудзик?
- Так от на ньому i лежить вся 
вiдповiдальнiсть!

***
- Вовочка, ти знайшов, чому рiв-
нi iкс та iгрек?
- Нi. Уявiть собi, Марiванна, вони 
побажали залишитися невiдоми-
ми.

***
- Я все кинув! I пити, i палити, 
i дружину!..
- A дружину навiщо?
- A не заслужила вона такого 
щастя!


