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КИЇВЩИНИ
Голова Київської облдержадміністрації Василь Воло-
дін пояснив, як працюватимуть навчальні заклади 
регіону в разі посилення карантинних норм.
На цій темі він зупинився сьогодні, 7 вересня, під 
час брифінгу.

«В умовах «жовтої» чи «помаранчевої» зони епідне-
безпеки дозволено буде працювати тільки тим за-
кладам освіти, де вакциновано 80% працівників. 
Саме тому зараз ми формуємо графік вакцинації 
наших педагогів. Ключове завдання – досягнути 
80% щеплених освітян у всіх навчальних закладах 
регіону. Якщо цього не буде зроблено, нам доведеть-
ся приймати рішення про переведення тих шкіл, де 
відсоток менший, на дистанційну форму навчання. 
Тож закликаю наших освітян: вакцинуйтесь. Так ви 
зможете не лише забезпечувати роботу шкіл у нашій 
області, а й найголовніше – вберегти себе та своїх 
рідних від ризику інфікуватись», – зауважив Василь 
Володін.
Він деталізував, що серед освітян Київщини прове-
ли 55 733 щеплення. Дві дози отримали вже 25 023 
людей.
А загалом у Київській області функціонують 1179 
закладів освіти. Із цієї кількості поки що лише 201 
заклад досяг показника у 80% працівників, які про-
йшли повний курс вакцинації.

УХВАЛЕНО ЗАКОН
7 вересня депутатами Верховної Ради України ух-
валено Закон «Про внесення змін до статті 7 Закону 
України «Про автомобільний транспорт» щодо орга-
нізації пасажирських перевезень»
Закон передбачає закріплення повноваження щодо 
організації пасажирських перевезень на міських, 
приміських і міжміських маршрутах, що не вихо-
дять за межі території однієї територіальної громади 
за виконавчим органом ради, що представляє інте-
реси відповідної територіальної громади.

Згідно із Законом забезпечення організації паса-
жирських перевезень покладається:
- на міжміських і приміських автобусних маршрутах 
загального користування, що проходять територією 
двох або більше територіальних громад та не вихо-
дять за межі території Автономної Республіки Крим 

чи області, – на Раду міністрів Автономної Республі-
ки Крим або обласні державні адміністрації;
- на міжміських і приміських автобусних маршрутах 
загального користування, що виходять за межі тери-
торії області (міжобласні маршрути), і міжнародних 
автобусних маршрутах загального користування – 
на центральний орган виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізує державну політику у 
сфері транспорту;
- на автобусному маршруті загального користування 
прямого сполучення місто Київ – міжнародний ае-
ропорт “Бориспіль” – на Київську міську державну 
адміністрацію”.
Закон не покладає контроль за дотриманням зако-
нодавства у сфері автомобільного транспорту на 
відповідній території та формування мережі авто-
бусних маршрутів, а також затвердження мережі і 
паспортів відповідних автобусних маршрутів на ці 
виконавчі органи рад.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ГРОМАДИ!
З початком осені ми знову зіткнулися з проблемою 
спалювання сухої рослинності та сміття на прибу-
динкових ділянках, у полях та лісосмугах, а також 
на території населених пунктів.

Вкотре наголошуємо, що при спалюванні сухостою 
гинуть живі організми, що зазвичай беруть участь у 
важливих біологічних процесах. Земляний родючий 
покрив, на якому спалюють траву, відновлюється 
лише через 5–6 років. Окрім того, в процесі горіння 
виділяються шкідливі речовини, що негативно впли-
вають на органи дихання та завдають значущої 
шкоди як людям, так і довкіллю.
Спалювання сухої рослинності є правопорушенням, 
за яке передбачена адміністративна та кримінальна 
відповідальність.
Звертаємося до мешканців Макарівської громади з 
проханням дотримуватись правил пожежної безпе-
ки в умовах природного довкілля та не вчиняти про-
типравних дій, котрі можуть завдати чимало шкоди 
людям та навколишньому середовищу.

ДО УВАГИ РЕЗЕРВІСТІВ!
У Макарівській громаді триває підготовка до зборів 
з територіальної оборони військовозобов’язаних та 
резервістів, які відбудуться з 22 вересня по 1 жовт-
ня з метою навчань: тактичної, медичної, інженер-
ної та вогневої підготовок. 
До участі у зборах запрошуються усі бажаючи від 18 
до 55 років.
Умови перебування на зборах:
- безкоштовне 3-разове харчування;
- компенсація працюючим середньої заробітної пла-
ти за рахунок Міністерства оборони України за пе-
ріод перебування на зборах;
- гарантоване грошове забезпечення кожному ре-
зервісту для непрацюючих.
За більш детальною інформацією звертатися до ста-
рост неселених пунктів та до 3-го відділу Бучансько-
го РТЦК та СП (колишній військкомат).
Наші резервісти – це патріотизм та незламний дух 
української нації. Чекаємо на вас та дякуємо за від-

дачу Україні та її народові!

ПОКРАЩУЄМО СТАДІОН

Співпраця Макарівської селищної ради, СК «Юніор» 
й дорожнього підприємства дає можливість покра-
щувати інфраструктуру Центрального стадіону ім. 
М.Х. Бруквенка!

ДІТИ БУДУТЬ ЗДОРОВИМИ!
Не дарма говорять, що здоров’я - дорожче за золото!
Згодні з цим висловлювом у КЗ МЦ «Промінь Надіїі» 
і, тому, активно продовжують працювати із своїми 
партнерами «TulSun Foundation» разом та зі спеціа-
лістами «Універсум Клінік Universum Clinic».
Для кожної дитини з «Промінь Надії» Макарівської 
селищної ради було створено індивідуальний графік 
щеплень на декілька років вперед.
Починаючи з червня 2020 р. підопічні «Променя 
Надіїі» отримали щеплення від: гепатиту В; тубер-
кульозу; корі/епідемічного паротиту/; краснухи; 
дифтерії/правця; кашлюка; поліомієліту; хіб-інфек-
ції; грипу.

3 вересня 9 діток Центру пройшли педіатричний ог-
ляд, здали аналізи та отримали необхідні щеплення.
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НОВИНИ НАШОЇ ГРОМАДИ
НА COVID-19 ЗАХВОРІЛО 15 МЕШ-

КАНЦІВ МАКАРІВСЬКОЇ ТГ 
За даними Фастівського лабораторного центру, за 
тиждень коронавірусну хворобу виявлено у  15 меш-
канців Макарівської громади. Водночас зареєстро-
вано 2 одужання
5 нових випадків COVID-19 діагностували в Мака-
рові, 4 – в Небелиці, 2 – в Гавронщині, а також по 1 – 
в Липівці, Мар’янівці, Северинівці та Наливайківці.
Одужання було зафіксоване в Копилові й Ніжилови-
чах (по 1).
Загалом на території Макарівської ТГ з березня 2020 
р. підтвердилося 2586 випадків коронавірусної хво-
роби, видужало 2517 жителів та померло 46 меш-
канців.

КОПИЛІВ
2 вересня у Копилові працівники КП «Колонщи-
на-сервіс» ліквідували стихійне сміттєзвалище на 
вул. Жовтнева.

Наразі, вже розпочата робота по підписанню дого-
ворів з мешканцями багатоповерхового будинку на 
цій вулиці. Жителі вже 39 з 80 квартир заключили 
договір на вивезення сміття. 
Також планується встановлення додаткових контей-
нерів для змішаного сміття. 
Ці заходи мають повпливати на подальше накопи-
чення сміття за межами будинку та завадити утво-
ренню нового сміттєзвалища.

ГАВРОНЩИНА

1 вересня проведено часткову заміну ламп та ліхта-
рів вуличного  освітлення на трьох вулицях, а також 
покошено стадіон.

МАКАРІВСЬКА ГІМНАЗІЯ БЕРЕ 
УЧАСТЬ У АКЦІЇ «МОНЕТКИ ДІТЯМ»
Національний банк України спільно з БФ «Таблеточ-
ки» розпочали благодійну акцію «Монетки дітям», 
яка передбачає збір по всій країні монет номіналом 
25 копійок, які будуть використані для допомоги он-
кохворим дітям.
Мета акції – зібрати монети номіналом у 25 копійок 
та перетворити їх на потужну допомогу для сотень 
дітей, що борються з раком. Акція триватиме з 1 по 
30 вересня 2021 року.
«Українці досі тримають у себе 1,5 мільярда монет 

номіналом 25 копійок. Це близько 400 млн гривень. 
Цими монетами вже неможливо скористатися. Вони 
можуть роками лежати в скарбничках, кишенях і на 
полицях, а можуть вже зараз рятувати життя дітям. 
Давайте разом зберемо ці монети на лікування он-
кохворих дітей», – закликає голова Нацбанку Кирило 
Шевченко.
Монети номіналом у 25 копійок вийшли з обігу рік 
тому. Ними неможливо розрахуватись, їх можна 
лише обміняти в банку. Багатьом з нас незручно йти 
в банк, щоб здати жменю монет, сума яких – кіль-
ка гривень. Тому ці копійки й досі лежать у скарб-
ничках без діла. Але кожна така забута копійка – це 
крок до одужання для онкохворих дітей. Кожен бла-
годійний внесок важливий, адже разом з сотнями 
інших він перетворюється на потужну допомогу для 
дітей, які борються з раком.
Контейнери для монеток знаходяться в приміщенні 
Макарівської гімназії, на 1-му поверсі в холі на під-
віконні.

«ЮНІОР» ПОСТАЧАЛЬНИК 
ФУТБОЛЬНИХ ТАЛАНТІВ

19-річний гравець макарівського «Юніора» Олек-
сандр Смітюх підписав пройесійний контракт з рів-
ненським «Вересом».
Обдарований футболіст свого часу пройшов повний 
підготовчий курс у київській «Зірці», а змагальної 
практики на юнацькому рівні він набував у столич-
ній ДЮСШ-26.
Аматором Олександр став лише цьогорічного літа в 
«Юніорі» і встиг дебютувати в чемпіонаті Київщи-
ни. Його перший тренер – Сергій Дем’янець, а на 
Київщині Смітюх брав уроки народної гри у Віталія 
Білоконя. На прем’єрліговому рівні перспективний 
виконавець почне з юніорської команди «Вереса».
А от макарівський «Юніор», попри відносно недов-
гу історію, вже називають постачальником талантів 
для вітчизняного професійного футболу. Лише цього 
року згуртований Олександром Богдюком колектив 
делегував до професійної вищої ліги України Павла 
Карякіна, Дмитра Сахна і Олександра Смітюха.

КОДРА
11 вересня селище святкуватиме своє 253 День на-
родження.

ЛОЗОВИК
Правоохоронці Бучанського районного управління 
поліції виявили у жителя села Лозовик наркозілля.
Поліцейські під час патрулювання в селищі Лозовик 
помітили та зупинили чоловіка, який ніс у руках 
рослини коноплі.
На місце події прибула слідчо-оперативна група від-
ділення поліції №3 (смт Макарів) Бучанського ра-
йонного управління поліції. Правоохоронці вилучи-
ли рослини наркозілля.
50-річний місцевий житель пояснив, що ніс росли-
ни коноплі до місця свого проживання для власного 
вжитку.
За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне 
провадження за ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення 
чи пересилання наркотичних засобів, психотроп-
них речовин або їх аналогів без мети збуту). Санк-
ція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
виправні роботи на строк до двох років, або арешт 
на строк до шести місяців, або обмеження волі на 
строк до трьох років, або позбавлення волі на той 
самий строк.

ЗДОБУТКИ ГІМНАСТОК СК «ЮНІОР»
Гімнастки «Юніора» взяли участь у турнірі «Perfection 
Cup», що проходив в Києві.
Організатором турніру виступила Оксана Бугайова. 
У змаганнях брали участь діти 2007–2014 р.н.
Результати вихвоанців СК «Юніор»:
Вероніка Шута – 2 місце;
Діана Стернюк – 2 місце;
Анастасія Ковальчук – 2 місце;
Ангеліна Сміян – 1 місце;

Марія Лещенко – 1 місце;
Поліна Кармашова – 1 місце;
Єлизавета Здановська – 1 місце;
Варвара Мельниченко – 1 місце;
Катерина Токар – 1 місце.

Громада вітає гімнасток та бажає і надалі яскравих 
виступів й призових місць.

ПЛАХТЯНКА
6 вересня о 12.25 на пункт зв’язку 32-ї Державної 
пожежно-рятувальної частини смт Макарів надійш-
ло повідомлення про виявлення вибухонебезпечного 
предмету часів Другої світової війни за адресою: Бу-
чанський район, с. Плахтянка, вул. Коцюбинського, 
Макарівської ОТГ.
Рятувальниками після ідентифікації було встанов-
лено, що вибухонебезпечним предметом виявилася 
мінометна міна 37 мм часів Другої світової війни.
Після чого подано заявку на виклик групи піротех-
нічних робіт  для подальшого знищення небезпечної 
знахідки.

ПАШКІВКА

За сприяння депутата Макарівської селищної ради 
Юрія Загоруя, та за фінансування ТОВ «Агрофірма 
Київська» на пішохідному переході, в районі школи, 
встановлено два об’єкти так званих «Антивандаль-
них хлопчиків». Об’єкти встановлені за для безпеки 
наших дітей й мешканців села.

БОРІВКА
У клубі продовжується реконструкція козирка над 
входом до приміщення.

Інф. «МВ».
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ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ 
МАКАРІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!

11 ВЕРЕСНЯ
СИТНЯКИ: вул. Миру, Лугова (8.00–20.00).
ЛИПІВКА: вул. Київська, Миру, Коцюбинського, 
Шевченка (8.00–20.00).

12 ВЕРЕСНЯ
ЛИПІВКА: вул. Київська, Миру, Коцюбинського, 
Шевченка (8.00–20.00).

13 ВЕРЕСНЯ
МАР’ЯНІВКА: вул. Шкільна, Садова, Миру, Меге-
дівська, Михайлівська, Калинова, Червоноград, 
Вишнева, Львівська, Дрогобицька, Роздільна, За-
лізнична, Агробудівельна, Бродівська (8.00–20.00).
ЗАВАЛІВКА: вул. 1 Травня, Сонячна, Солов’їна, 
Шевченка (8.00–17.00).
ЗУРІВКА: вул. Горького, Дачна (8.00–17.00).
КАЛИНІВКА: вул. Київська (8.00–17.00).

14 ВЕРЕСНЯ
ФАСОВА: вул. Довга, Франка, Жовтнева, Хуторна, 
Колгоспна, Шевченка, Садова, Довга, Набережна 
(8.00–18.00).
ЛЮДВИНІВКА: вул. Механізаторів, Польова, Цен-
тральна, Калинівська (8.00–18.00).

17 ВЕРЕСНЯ
КОЛОНЩИНА: вул. Набережна (9.00–17.00).
ПАШКІВКА: вул. Поліська, Вінницька, Зоряна, Пів-
нічна, Центральна, Київська, Південна, Польова, 
Жовтнева, Щастя, Шевченка, Вітрівська, Горького, 
Першотравнева, Садова, Перемоги, Пугачова, Ка-
линова, Набережна, Франка, Зарічна (9.00–17.00).
ФАСОВА: вул. Шевченка (9.00–17.00).

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

Інф. «МВ».

За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК 
Київські регіональні електромережі» з 11 по 

17 вересня будуть проводитися планові 
технічні роботи на електромережах 

Макарівської громади:

ПОШТОВА СТАНЦІЯ В КАЛИНІВЦІ
Сьогодні наша розповідь про будівлю, яка і досі є є пам’ятком архітектури національного зна-

чення. Проте вона перебуває у приватній власності і використовується 
не за прямим призначенням.

У 1827 р. Росія організувала поштово-диліжансне 
сполучення за маршрутом Київ – Житомир – Радзи-
вилів, до тодішнього кордону з Австро-Угорщиною. 
Невдовзі, із суто імперських стратегічних мірку-
вань, було розпочато спорудження потужних муро-
ваних фортець від Балтійського моря (Кронштадт 
на острові Котлін) до Чорного моря (Севастополь). 
У цій оборонній системі відповідальне положення 
займали фортеці в Києві та Брест-Литовську. Вод-
ночас почалось будівництво також нового стратегіч-
ного шляху Київ – Житомир – Звягель (нині Ново-
град-Волинський) – Корець – Рівне – Луцьк – Ковель: 
звідси шлях розгалужувався на Люблін – Варшаву 
(там теж була цитадель) та на Брест-Литовськ, де, 
крім відомої фортеці, розмістився цілий комплекс із 
поштово-казначейських споруд. Прокладали шосе 
російські інженери шляхів сполучення Сергій Бо-
брищев-Пушкін та Павло Четвериков.

По всій цій трасі, названій Києво-Брест-Литовським 
шосе, в 1840-х рр. було побудовано нові, муровані 
поштові станції. Відстань між ними становила, в се-
редньому, 25 км, з певним урахуванням топографії 
та можливостей разового кінного переходу. Назва 
прив’язувалася до найближчого населеного пункту. 
Після прокладання спрямленого шляху, що існує й 
нині як магістраль під кодовою назвою Е 40 (М-06), 
відстань від Києва до Житомира скоротилася на 35 
км і нині становить 131 км.
Новий поштовий шлях отримав назву «тракт» – від 
латинського tractus – волочіння, протяжність. Але 
назва ця в Україні не прижилася, так само, як ро-
сійський «трактир» (з латини – tractо – пригощаю).
Більшість будівель поштових станцій збереглася до 
наих днів. Проте найдовше свої прямі, поштові, 
функції виконувала станція в с. Калинівка на Ма-
карівщині.
Поштові станції будувалися з цегли за типовим 
проектом видання 1843 р, призначені спершу для 
тракту Санкт-Петербург – Київ. Стилістично то був 
час розпаду російської класичної архітектурної шко-
ли та звернення до історизму. Тому симетричні, на 
п’ять та сім осей, фасади поштових станцій було 
оздоблено в дусі казенної неоготики, застосовуваної 
в миколаївській Росії для фортець (Київ, Брест-Ли-
товськ), а потім – і для залізничних вокзалів (Київ) та 
приватних будинків.

Кінно-поштові, станції планувалися однаково за 
усталеною схемою: прямокутний двір, по центру – 
фасадом до тракту – будинок самої станції, право-
руч нього – в’їздні ворота, ліворуч – виїзні. Муровану 

огорожу так само було декоровано в дусі неоготики. 
По периметру просторого подвір’я розташовувалися 

одноповерхові ямщицька, каретна, стайня, комора, 
фуражна, готель, а посеред двору – криниця, облад-
нана водопоєм для коней. Станції поділялися на роз-
ряди. У Калинівці була станція ІІ розряду. 
Керував усім закладом станційний наглядач, який 
мешкав тут-таки, на казенній квартирі. На по-
штовій станції обов’язково було все, що треба саме 
для поштової справи: папір, чорнило, пера, марки, 
штемпелі, поштова скринька, освітлення (свічки, 
потім – гасові лампи). Для подорожніх завжди гото-
вим був самовар і все, що потрібно для чаювання. 
Але не варто ідеалізувати минуле – нагадаймо, як 
Микола Гоголь у «Мертвих душах» описав тодішній 
трактир, де героя поеми пригощали (мовою оригіна-
лу) «слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для 
проезжающих в течение нескольких неделей».
Сама будівля станції в Калинівці цікава тим, що над 
входом частково збереглося вітражоване заповне-
ння стрільчастої фрамуги. Воно виконано в готич-
ному стилі, з хрестоцвітом у колі та парою трилисни-
ків під ним. Навіть збереглось тонко профільоване 
обрамування вікон і дверей. На фасаді цієї пошто-
вої станції встановлено меморіальну дошку, яка на-
гадує, що восени 1943 року «в будинках місцевих 
жителів села Калинівка перебував 515-й медсанбат 
127-ї стрілецької дивізії». Тоді війська 1-го Україн-
ського фронту вели жорстокі бої за визволення Жи-
томира.

Роки Другої світової війни, це напевно єдиний пе-
ріод в історії поштової станції, коил туту не функці-
онувала пошта. Адже гітлерівці теж спочатку в ній 
воаштували штабне приміщення. І навіть збереглася 
фотографія 1941 р.

Інформація підготовлена 
на основі досліджень 

краєзнавця Євгена Малакова.

МАНДРУЄМО МАКАРІВЩИНОЮ

В МОЗ ПОВІДОМИЛИ УМОВИ 
ПЕРЕХОДУ ШКІЛ НА 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
У Міністерстві охорони здоров’я України 
пояснили, за яких умов школи зможуть 

перейти на дистанційне навчання. 
Навчальний процес може проходити за одним з 

трьох можливих сценаріїв.
«Зелений» рівень епідеміч-
ної небезпеки (низький рі-
вень захворюваності) пе-
редбачає, що відвідування 
навчальних закладів дозво-
лено в звичайному режимі. 
У той же час повинні дотри-
муватися протиепідемічні 

заходи, затверджені постановами головного держав-
ного санітарного лікаря України для дошкільних 
установ і навчальних закладів.
Для безпечного відвідування навчальних закладів 
обов’язкове:
- вимірювання температури;вимірювання темпера-
тури;
- використання засобів індивідуального захисту;
- дотримання дистанції;
- дезінфекція приміщень.
«Жовтий» і «помаранчевий» рівень епідемічної не-
безпеки (середній рівень захворюваності) передба-
чають, що відвідувати навчальний заклад можна за 
умови, якщо в ньому вакциновано не менше 80% 
персоналу. Процес навчання забезпечується кілько-
ма способами: як дистанційно, так і безпосередньо в 
навчальному закладі з дотриманням правил дистан-
ціювання і протиепідемічних вимог. В цьому випад-
ку, рішення про організацію освітнього процесу при-
ймає педагогічна рада навчального закладу в рамках 
чинного законодавства.
«Червоний» рівень епідемічної небезпеки (високий рі-
вень захворюваності) передбачає, що освітні заклади 
можуть відвідувати тільки вихованці садів, спеціаль-
них навчальних закладів та учні 1-4 класів шкіл за 
умови, якщо в закладі вакциновано не менше 80% 
персоналу. Решта будуть навчатися дистанційно.

Інф. «МВ».
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Схід Сонця 06.34       Захід Сонця 19.19
Тривалість дня 12.24

ПОНЕДІЛОК, 13 вересня

ВІВТОРОК, 14 вересня
Схід Сонця 06.35 Захід Сонця 19.16

Тривалість дня 12.41

СЕРЕДА,  15 вересня
Схід Сонця 06.37 Захід Сонця 19.14

Тривалість дня 12.37

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.

14 ВЕРЕСНЯ – СВЯТО ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА СТОВПНИКА І 
МАТЕРІ ЙОГО МАРФИ (ДЕНЬ СЕМЕНА)

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 Т/с «Родичi»
23:50 Танцi з зiрками
2:50 Х/ф «Полтергейст»

КАНАЛ «2+2»
6:00,18:50 ДжеДАI
6:30 Т/с «Опер за ви-
кликом 4»
10:25 Х/ф «Розплата»
12:25 Х/ф «Повiтряна 

в`язниця»
14:50,16:55 Загублений 
свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
19:30 Грошi
20:25 Т/с «Плут»
21:35 Т/с «Козирне мiс-
це»
22:20,0:35 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
0:10 Дубинiзми
2:25 Т/с «Зустрiчна 
смуга»
3:10 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:15 Х/ф «До зустрiчi з 
тобою»
11:15 Х/ф «Дивергент»
14:00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок

15:00,2:15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:55 Панянка-се-
лянка
17:00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,21:00 Од-
ного разу пiд Полтавою
19:30,20:30 Танька i 
Володька
22:00 Т/с «Ромео i Джу-
льєтта з Черкас»
23:00 Сiмейка У
0:00,1:45 Країна У 2.1
1:00 Країна У 2.0
3:05 Вечiрка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:35 Орел i решка. На 
краю свiту
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
10:05,18:00,19:00,3:20 
Стосується кожного
12:25 Х/ф «Нянька за 
викликом»

14:20 Х/ф «Французь-
кий жиголо»
16:05 Чекай на мене. 
Україна
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни»
0:50 Х/ф «Бункер»
2:30 Т/с «СБУ. Спецо-
перацiя»

НОВИЙ КАНАЛ
3:00 Зона ночi
4:55 Абзац!
5:55,7:40 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:45 Орел i решка
10:00 Т/с «Надприрод-
не»
11:45 Х/ф «Годзiлла»
14:35 Х/ф «Гренландiя»
16:55 Хто зверху? (12+)
19:00 Пекельна кухня
21:20 Х/ф «Знайомство 
з батьками»
23:40 Х/ф «Знайомство 
з Факерами»
2:00 Вар`яти
2:50 Служба розшуку 
дiтей

СТБ
3:00 Найкраще на ТБ
4:45 Т/с «Комiсар Рекс»
8:50 МастерШеф

12:05,14:50,18:05 Т/с 
«Слiд»
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с «Колiр 
пристрастi»
0:10 Т/с «Червонi бра-
слети»

ICTV
4:50 Скарб нацiї
5:00 Еврика!
5:05 Служба розшуку 
дiтей
5:10 Громадянська обо-
рона
6:00 Факти тижня
8:45 Факти. Ранок
9:10,19:25 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10 На трьох
11:25,13:15 Х/ф «Оселя 
зла 6: Фiнальна битва»
12:45,15:45 Факти. 
День
14:05,16:15 Т/с «Роз-
тин покаже 2»
18:45,21:05 Факти. 
20:20,2:50 Прихована 
небезпека
21:30 Т/с «Пес»
22:45 Свобода слова
0:00 Х/ф «Закатати в 

асфальт»
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»
14:30,15:30 Iсторiя од-
ного злочину
16:00 Т/с «Хiд проку-
рора»
20:10 Говорить Україна
21:00 Т/с «Справа рук 
потопаючих»
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
6:00 Таємницi 
кримiнального свiту
7:20,17:00,3:30 Випад-
ковий свiдок
10:45,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
12:30,16:30,19:00,3:00 
Свiдок
14:45,23:00 Т/с «Слiпа 
зона»
18:20 Свiдок. Агенти
0:45 Х/ф «Незапереч-
ний 3»
2:35,3:45 Речовий до-
каз
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,
14:00,16:45,19:30,4:1
0 ТСН
9:25,10:20,5:30 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 Т/с “Родичi”
23:50 Комедiя “Мiстер 
Бiн”
1:40 Детектив “Дев`ята 
брама”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Х/ф “Облога”
8:15 Х/ф “Мiцний 
горiшок”
11:00 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”
12:55,16:55 Загублений 
свiт
17:55 Секретнi 
матерiали
18:15,2:50 Спецкор
18:50,19:30,3:20 
ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
20:30,21:35 Т/с 
“Козирне мiсце”
22:40,0:15 Т/с “CSI: 
Мiсце злочину”
2:05 Т/с “Зустрiчна 
смуга”
3:50 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники

5:45 Телемагазини
ТЕТ

6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Побачення у 
Вегасi”
10:45 Х/ф “Дивергент 
2: Iнсургент”
13:00 4 весiлля
14:00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок
15:00,2:15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:55 Панянка-
селянка
17:00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,21:00 
Одного разу пiд 
Полтавою
19:30,20:30 Танька i 
Володька
22:00 Т/с “Ромео i 
Джульєтта з Черкас”
23:00 Сiмейка У
0:00 Країна У 2.1
3:05 Вечiрка
3:30 Вечiрка 2
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:55 Телемагазин
5:25,23:00 “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 Х/ф “Ас з асiв”
14:35,15:35 Речдок
16:30 Речдок. 
Особливий випадок
18:00,19:00,3:15 
Стосується кожного
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Сiмнадцять 
миттєвостей весни”
0:50 Х/ф “Iдеальна 
пастка”
2:30 Т/с “СБУ. 
Спецоперацiя”

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

9:20 Т/с 
“Надприродне”
11:55 Любов на 
виживання
13:55 Х/ф “Самотнiй 
рейнджер”
17:00 Хто зверху? (12+)
19:00 Екси
20:55 Х/ф “Знайомство 
з Факерами 2”
22:55 Х/ф “Норбiт”
1:00 Вар`яти

СТБ
4:55 Т/с “Комiсар Рекс”
8:55 МастерШеф
13:05,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 
Вiкна-Новини
15:40,18:05 Т/с “Слiд”
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с “Колiр 
пристрастi”
0:05 Т/с “Червонi 
браслети”

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Факти
4:45,20:20,1:45 
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 
“Чорна дiра”
12:45,15:45 Факти. 
День
13:55,17:45 Т/с 
“Дiльничний з ДВРЗ”
14:55,16:15 Т/с “Пес”
18:45,21:05 Факти. 
Вечiр
21:30 Т/с “Дiльничний 
з ДВРЗ 2”
23:35 Х/ф “Вбити 
Бiлла”
2:50 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30,18:00 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 “Справа рук 
потопаючих”
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
6:15 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
1:45 Правда життя
3:20 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,
14:00,16:45,19:30,4:1
0 ТСН
9:25,10:20,3:40,5:30 
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 Т/с «Родичi»
23:50 Комедiя «Джоннi 
Iнглiш: Перезапуск»
1:50 Х/ф «Пандорум»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Х/ф «Мiцний горi-
шок 2»

8:20 Х/ф «Мiцний горi-
шок 3»
11:00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
12:55,16:55,19:30 Загу-
блений свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15 Спецкор
18:50 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
20:25,21:30 Т/с «Ко-
зирне мiсце»
22:30,0:05 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
1:55 Т/с «Зустрiчна 
смуга»
2:45 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:20 Х/ф «Як все за-
плутано»

11:40 Х/ф «Дивергент 
3: Вiддана»
14:00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок
15:00,2:15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:55 Панянка-се-
лянка
17:00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,21:00 Од-
ного разу пiд Полтавою
19:30,20:30 Танька i 
Володька
22:00 Т/с «Ромео i 
Джульєтта з Черкас»
23:00 Сiмейка У
0:00 Країна У 2.1
3:05 Вечiрка 2
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:55 Телемагазин
5:25,23:05 «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 про-
грама
12:25 Х/ф «Один шанс 
на двох»
14:35,15:35 Речдок
16:30 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00,19:00,3:15 Стосу-
ється кожного
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни»
0:55 Х/ф «Замерзлi»
2:30 Т/с «СБУ. Спецо-
перацiя»

НОВИЙ КАНАЛ
3:00 Зона ночi
4:50 Абзац!
5:55,7:10 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:15 Орел i решка
9:15 Т/с «Надприрод-
не»
11:00 Любов на вижи-
вання
13:00 Х/ф «Перл Гар-
бор»
16:50 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф «Нiчнi iгри»
23:00 Х/ф «Встигнути 

до»
1:00 Вар`яти
2:45 Служба розшуку 
дiтей

СТБ
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»
5:40 Т/с «Комiсар Рекс»
9:30 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 «Колiр 
пристрастi»
0:05 Т/с «Червонi бра-
слети»

ICTV
4:05 Скарб нацiї
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку 
дiтей
4:25 Факти
4:45 Громадянська 
оборона
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 «Зга-
дати все!»
12:45,15:45 Факти. 
День
14:00,17:45 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ»
14:55,16:15,22:25 Т/с 
«Пес»
18:45,21:10 Факти. 
Вечiр
20:20,2:10 Секретний 
фронт
21:30 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ 2»
23:45 Х/ф «Вбити 
Бiлла 2»
2:50 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30,18:00 Т/с «Люся. 
Iнтерн»
11:30 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка»
12:30 Т/с «Виходьте 

без дзвiнка 2»
14:30,15:30 Iсторiя 
одного злочину
16:00 Т/с «Хiд проку-
рора»
20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Т/с «Справа рук 
потопаючих»
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
6:25 Будьте здоровi
7:55,9:00,17:00,2:50 
Випадковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,
2:20 Свiдок
10:45,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
14:50,23:00 Т/с «Слiпа 
зона»
18:20 Вартiсть життя
0:50 Легенди бандит-
ського Києва
1:45 Правда життя
3:20 Речовий доказ

14 вересня (1 вересня за старим стилем) православні та греко-католики вшановують пам’ять відомого аскета преподобного 
Симеона Стовпника.

Святий Симеон Стовпник походив з Кілікії (сучас-
на провінція Адана в Туреччині) близько 390 року, 
виховувався в християнській родині та з дитинства 
був схильний до аскетичних подвигів. Ще юнаком 
він пішов до монастиря, але його потяг до жорсткої 
аскези змусив звернутися до більш відлюдницького 
життя. Симеон провів певний час у спорожнілому 
колодязі, потім усамітнився в келії, де протягом Ве-
ликого посту не вживав ані їжі, ані води. В 423 році 
він усамітнився на невеликому майданчику нагорі 
кам’яного стовпа та проводив час у молитві й про-
повідях. Приклад святого Симеона дав початок ціло-
му руху християнської аскези – стовпництву, а сам 
він став дуже відомим у візантійському суспільстві, 
попри те, що його богословські погляди не зовсім 
співпадали з візантійською ортодоксією. Провівши 
37 років на стовпі, преподобний Симеон помер 2 ве-
ресня 459 року та був похований неподалік від місця 

свого аскетичного подвигу. Одразу після смерті його 
почали вшановувати віруючі, згодом культ святого 
поширився в усьому християнському світі, зокрема, 
перейшов і до середньовічної Русі. 

В українському на-
родному календарі 
свято Семена знаме-
нувало початок осені. 
Традиційно в цей 
день відбувалася по-
свята в парубоцтво, 
коли молодих хлопців 
офіційно приймали 
до парубоцької вата-
ги. Крім того, малень-
ких хлопчаків саджа-
ли вперше на коней, 
а також вперше 

стригли як дорослих. Ці обряди знаменували перехід 
в інший віковий стан. Також у селах з цього дня мо-
лодь починала готувалися до вечорниць – винаймала 
хату та музик на гуляння.
На Семенів День у Києві на базарах відбувалось 
масштабне свято – «весілля свічки», яке було своє-
рідним карнавал вогнів. Суть звичаю полягала в 
тому, що на базар приносили товсту воскову свічку 
та ляльку з людською подобою. Серед великого на-
товпу були і «дружки», «свати», «батько» й «мати» та 
інші персонажі. Це все нагадувало традиційне укра-
їнське весілля. А саме дійство символізувало вшану-
вання обрядового вогню. На території Полісся в цей 
день кожен майстер при запаленій свічці намагався 
«засидіти вечір» – розпочати якусь роботу, щоб і на-
далі таланило.

Наталія ФІТЬ,
Київ.
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Схід Сонця 06.43            Захід Сонця 19.05
Тривалість дня 12.22

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 06.38 Захід Сонця 19.12
Тривалість дня 12.34

ЧЕТВЕР, 16 вересня

Схід Сонця 06.40        Захід Сонця 19.10  
Тривалість дня 12.30

П’ЯТНИЦЯ, 17 вересня

СУБОТА, 18 вересня
Схід Сонця 06.41 Захід Сонця 19.05

Тривалість дня 12.27

НЕДІЛЯ,  19 вересня

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 Снi-
данок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,1
4:00,16:45,19:30,4:15 
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»
20:36 ПроCпорт
20:38 Чистоnews
20:45 Т/с «Моя улюбле-
на Страшко»
21:45 Право на владу
0:45 Комедiя «Шлюб - 
це тимчасово»
2:50 Бойовик 
«Сек`юрiтi»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Х/ф «Брама во-
їнiв»

8:05 Х/ф «Баал, бог 
грози»
9:55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
12:50,16:55,19:30 Загу-
блений свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15,1:50 Спецкор
18:50,2:20 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
20:25,21:25 Т/с «Козир-
не мiсце»
22:25,0:00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
2:50 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:25 М/ф «Замбезiя»
11:10 Х/ф «Аватар»
14:00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок
15:00,2:15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд

16:00,3:55 Панянка-се-
лянка
17:00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,21:00 Од-
ного разу пiд Полтавою
19:30,20:30 Танька i 
Володька
22:00 Т/с «Ромео i Джу-
льєтта з Черкас»
23:00 Сiмейка У
0:00 Країна У 2.1
3:05 Вечiрка 2
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:55 Телемагазин
5:25,23:05 «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 Х/ф «Прекрас-
ний»
14:35,15:25 Речдок
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00,19:00,3:20 Стосу-
ється кожного

20:00 Подробицi
21:00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни»
0:55 Х/ф «Трикутник»
2:35 Т/с «СБУ. Спецо-
перацiя»

НОВИЙ КАНАЛ
3:00 Зона ночi
4:55 Абзац!
5:55,7:10 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:15 Орел i решка
9:20 Т/с «Надприродне»
12:50 Любов на вижи-
вання
14:45 Х/ф «Знайомство 
з батьками»
17:00,19:00 Хто звер-
ху? (12+)
21:00 Х/ф «Училка»
22:55 Х/ф «Тупий i ще 
тупiший 2»
1:05 Вар`яти
2:50 Служба розшуку 
дiтей

СТБ
5:30 Т/с «Коли ми вдо-
ма»
6:15 Т/с «Комiсар Рекс»
10:10 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 «Колiр 
пристрастi»
0:05 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
11:20,13:15 Х/ф «Ге-
рой-одинак»
12:45,15:45 Факти. 
День
14:00,17:45 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ»
14:55,16:15,22:25 Т/с 
«Пес»
18:45,21:05 Факти. 
Вечiр
20:20,1:55 Анти-зомбi
21:30 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ 2»
23:45 Х/ф «Чорна дiра»
3:05 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 2»
14:30,15:30 Iсторiя од-
ного злочину
16:00 Т/с «Хiд проку-
рора»
20:10 Говорить Україна
21:00 Т/с «Справа рук 
потопаючих»
23:10 По слiдах
23:50,2:00 Т/с «Вiкно 
життя 2»
1:30 Телемагазин

3:15 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
3:05 Речовий доказ
3:55 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
4:00,16:45,19:30,5:05 
ТСН
9:25,10:20,4:15,6:05 
Життя вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження на-
ослiп
17:10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана»
20:13 ПроCпорт
20:15 Чистоnews
20:20 Одруження на-
ослiп 7
22:20 Комедiя «Управ-
лiння гнiвом»
0:25 Комедiя «Кара не-
бесна»
2:30 Бойовик «Карти, 

грошi, два стволи»
КАНАЛ «2+2»

6:00,18:50,3:30 ДжеДАI
6:15 Х/ф «Мiцний горi-
шок 4»
8:55 Х/ф «Мiцний горi-
шок: Гарний день, аби 
померти»
10:50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
12:45 Загублений свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15,3:00 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
19:30 Х/ф «Kingsman: 
Таємна служба»
22:00 Х/ф «Kingsman: 
Золоте кiльце»
0:50 Х/ф «Мiцний горi-
шок 3»
4:00 Цiлком таєм-
но-2017

4:25 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Х/ф «Продюсер»
11:15 М/ф «Мада-
гаскар 2»
13:00 4 весiлля
14:00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок
15:00,2:15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:05 Панянка-се-
лянка
17:00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,21:00 Од-
ного разу пiд Полтавою
19:30,20:30 Танька i 
Володька
22:00 Т/с «Ромео i Джу-
льєтта з Черкас»
23:00 Сiмейка У
0:00 Країна У 2.1
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
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 Корисна програ-
ма
12:25 Х/ф «Невиправ-
ний»
14:35,15:35,1:20,2:45 
Речдок
16:30 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00 Стосується кож-
ного
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф «Граф Монте 
Крiсто»
3:25 Орел i решка. 
Шопiнг

НОВИЙ КАНАЛ
3:00 Зона ночi
4:55 Абзац!
5:55,7:10 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:15 Орел i решка
9:20 Екси

11:40 Аферисти в ме-
режах
12:40 Пекельна кухня
14:55 Х/ф «Знайомство 
з Факерами»
17:15 Х/ф «Знайомство 
з Факерами 2»
19:15 Х/ф «Стажист»
21:55 Х/ф «Областi 
темряви»
0:00 Х/ф «Лiки вiд ща-
стя»
2:50 Служба розшуку 
дiтей

СТБ
5:25 Врятуйте нашу 
сiм`ю
11:15,14:50,18:05 Т/с 
«Слiпа»
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
19:00,22:50 Холостячка 
Злата Огнєвiч
1:30 Як вийти замiж

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

4:25,1:25 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
10:10,20:10 Дизель-шоу
11:45,23:00,1:50,13:15 
На трьох
12:45,15:45 Факти. 
День
13:55,17:45 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ»
14:50,16:15 Т/с «Пес»
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
10:30,18:00 Т/с «Люся. 
Iнтерн»
11:30 Х/ф «Блискуча 
кар`єра»
13:35 Т/с «Дитина з га-

рантiєю», 1 i 2 с
15:30 Т/с «Дитина з га-
рантiєю»
20:10 Говорить Україна
21:00 Свобода слова 
Савiка Шустера
0:00,2:00 Т/с «Вiкно 
життя 2»
1:30 Телемагазин
3:15 Гучна справа
4:00 Реальна мiстика

НТН
5:00,4:45 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
3:05 Речовий доказ
3:45 Правда життя. 
Професiйнi байки

КАНАЛ “1+1”
7:00,6:00 Життя 
вiдомих людей
8:00 Снiданок. 
Вихiдний
10:00 Свiт навиворiт
18:30 Свiт навиворiт 
12. Пакистан
19:30,4:50 ТСН
20:13 ПроCпорт
20:15 Чистоnews
20:20 Маскарад
22:20 Жiночий квартал
0:00 Свiтське життя
1:00 Комедiя 
“Зоонаглядач”
2:55 Х/ф “Дзеркала”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Шаленi перегони
6:55 Загублений свiт
10:55 Т/с “Перевiзник”
13:55 Х/ф “Гарячi 
голови”

15:40 Х/ф “Гарячi 
голови 2”
17:30 Х/ф “Вцiлiла”
19:25 8 тур ЧУ з 
футболу. “Динамо” - 
“Олександрiя”
21:25 Х/ф “Шакал”
0:00 Х/ф “Мiцний 
горiшок 4”
2:25 Вiдеобiмба 2
4:05 Цiлком 
таємно-2017
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф 
“Мадагаскар 3”
12:45,14:15,15:45,23
:20,0:20,1:15 Одного 
разу пiд Полтавою
13:45,0:50 Сiмейка У
15:15,23:50,2:00 
Танька i Володька
16:45 Х/ф “Святий 

Вiнсент”
18:50 Х/ф “Упiймай 
шахрайку, якщо 
зможеш”
21:00 Х/ф “Шпигунка”
2:30 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:00 Телемагазин
5:30,3:10 М/ф
5:55 Орел i решка. На 
краю свiту
6:55 Слово 
Предстоятеля
7:05 Х/ф “Прекрасний”
9:00 Готуємо разом. 
Домашня кухня
10:00 Корисна 
програма
11:00 Позаочi
12:00 Х/ф “Солодка 
жiнка”
14:00 Х/ф “Самотнiм 
надається гуртожиток”
15:50 Х/ф “За 
сiмейними 
обставинами”
18:30,20:30 Х/ф 
“Шерлок Холмс i 
доктор Ватсон: 

Знайомство”
20:00 Подробицi
22:00 Ювiлейне 
шоу В. Леонтьєва “Я 
повернуся...”
0:25 Х/ф “Любов на 
асфальтi”
2:25 Прокляття 
Скiфських курганiв
3:30 Х/ф “Артист з 
Коханiвки”
4:40 Х/ф “Солом`яний 
капелюшок”

НОВИЙ КАНАЛ
3:00,2:35 Зона ночi
5:50,0:50 Вар`яти
6:00 Хто проти 
блондинок? (12+)
7:55,9:55 Kids` Time
8:00 М/ф “Велика 
втеча”
10:00 Орел i решка. 
Земляни
11:00 Орел i решка. 
Чудеса свiту
12:10 Орел i решка
12:50 Хто зверху? (12+)
14:50 Х/ф “Стажист”
17:15 Х/ф “Будинок з 
приколами”

19:00 Х/ф “Люди в 
чорному”
21:00 Х/ф “Люди в 
чорному 2”
22:50 Х/ф “Нiчнi iгри”

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми 
вдома”
5:35,10:55 Т/с “Колiр 
пристрастi”
7:55 Неймовiрна 
правда про зiрок
16:40,23:00 Звана 
вечеря
19:00 МастерШеф

ICTV
4:15 Скарб нацiї
4:25 Еврика!
4:30 Факти
4:55 Анти-зомбi
5:40 Громадянська 
оборона
6:35 Прихована 
небезпека
7:35 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ”
11:30,13:00 Х/ф “Три 
iкси: Реактивiзацiя”
12:45 Факти. День
13:45 Х/ф “Праведник”

16:10 Х/ф “Праведник 
2”
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф “Гладiатор”
22:10 Х/ф “Робiн Гуд”
1:00 Х/ф “Герой-
одинак”
2:45 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
7:00,15:00,19:00 
Сьогоднi
7:30 Т/с “Ти тiльки 
мiй”
11:10 Т/с “Слабка 
ланка”, 1 i 2 с
15:20 Т/с “Слабка 
ланка”
16:00 Т/с 
“Материнське серце”, 
1-3 с
20:00 Т/с 
“Материнське серце”
21:00 Спiвають все!
23:30,2:15 Українська 
пiсня року
1:45 Телемагазин
2:50 Х/ф “Блискуча 
кар`єра”
4:30 Реальна мiстика

НТН
5:45 Легенди 
бандитської Одеси
6:35 Х/ф “Весь свiт в 
очах твоїх...”
7:50 Х/ф “Ярослав 
Мудрий”
10:40 Легенди карного 
розшуку
12:25 Випадковий 
свiдок. Навколо свiту
13:40 Т/с “Смерть у 
раю 10”
18:05 Крутi 90-тi
19:00,2:30 Свiдок
19:30 Х/ф “Новi 
амазонки”
22:00 Х/ф “Iграшки 
для дорослих”
23:50 Х/ф “Кров 
спокути”
1:25 Таємницi 
кримiнального свiту
3:00 Випадковий 
свiдок
3:15 Речовий доказ
3:35 Правда життя. 
Професiйнi байки
4:45 Top Shop

КАНАЛ «1+1»
7:00 Життя вiдомих 
людей
8:00 Снiданок. Вихiд-
ний
10:00 Свiт навиворiт 
12. Пакистан
11:00,2:35 Свiт нави-
ворiт
18:30 Свiтське життя
19:30,5:00 ТСН-Тиж-
день
21:00 Танцi з зiрками
0:10 Х/ф «Форма води»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Шаленi перегони
7:00 ДжеДАI
7:55 Загублений свiт
13:00 Х/ф «Kingsman: 
Таємна служба»
15:25 Х/ф «Kingsman: 
Золоте кiльце»

18:15 Х/ф «Лiтак пре-
зидента»
20:50 Х/ф «Багрянi 
рiки»
22:55 Х/ф «Ронiн»
1:30 Вiдеобiмба 2
4:50 Найкраще
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф «Замбезiя»
12:30,14:00,15:30,17:0
0,0:40,1:40 Одного разу 
пiд Полтавою
13:30,16:30 Сiмейка У
15:00,1:10 Танька i Во-
лодька
18:00 М/ф «Рапунцель: 
Заплутана iсторiя»
20:00 Х/ф «Красуня i 
Чудовисько»

22:30 Х/ф «Кохання та 
iншi лiки»
2:25,4:10 Панянка-се-
лянка
3:15 Вечiрка 2
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
6:55 Х/ф «Невиправ-
ний»
9:00 Готуємо разом
10:00,11:00,12:00 Iнше 
життя
12:50 Речдок. Виперед-
жаючи час
17:30 Х/ф «Граф Монте 
Крiсто»
20:00 Подробицi тижня
22:00 Х/ф «Шерлок Хо-
лмс i доктор Ватсон: 
Знайомство»
0:50 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
3:00 Зона ночi
5:45 Вар`яти
7:35,9:30 Kids` Time
7:40 М/ф «Том i Джерi: 
Повернення в країну 
Оз»

9:35 Х/ф «Кошлатий 
тато»
11:35 Х/ф «101 далма-
тинець»
13:35 Х/ф «Будинок з 
приколами»
15:10 Х/ф «Люди в чор-
ному»
17:10 Х/ф «Люди в чор-
ному 2»
18:55 Х/ф «Люди в чор-
ному 3»
21:00 Х/ф «Люди в чор-
ному: Iнтернешнл»
23:30 Improv Live Show

СТБ
5:20 Т/с «Колiр при-
страстi»
10:10 МастерШеф
14:25 Супербабуся
19:00 Слiдство ведуть 
екстрасенси
21:00 Один за всiх
22:15 Таємницi ДНК

ICTV
4:30 Скарб нацiї
4:40 Еврика!
4:45 Факти

5:10 Прихована небез-
пека
5:55 Анти-зомбi
6:55 Секретний фронт
7:55 Громадянська обо-
рона
8:55 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Пес»
18:45 Факти тижня
21:15 Х/ф «Король Ар-
тур: Легенда меча»
23:50 Х/ф «Закатати в 
асфальт»
2:45 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
5:50 Сьогоднi
6:50,4:00 Реальна мiс-
тика
9:00 Т/с «Справа рук 
потопаючих»
17:00 Т/с «Сашка», 1 i 
2 с
19:00 Сьогоднi. Пiдсум-
ки з Олегом Панютою
21:00 Т/с «Сашка»
23:00,2:00 Т/с «Ти тiль-

ки мiй»
1:30 Телемагазин
3:15 Гучна справа
4:45 Т/с «Хiд прокуро-
ра»

НТН
5:15 Х/ф «Iз житiя 
Остапа Вишнi»
6:40 Слово Предстоя-
теля
6:50 Випадковий свi-
док. Навколо свiту
9:25 Т/с «Смерть у раю 
10»
13:45 Х/ф «Новi ама-
зонки»
16:10 Х/ф «Iграшки 
для дорослих»
18:00 Легенди карного 
розшуку
22:10 Х/ф «Новий апо-
калiпсис: Блискавка 
долi»
0:05 Х/ф «Кров споку-
ти»
1:40 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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СТОРІНКАМИ МИНУЛОГО
М И Х А Й Л О  Г Р У Ш Е В С Ь К И Й  У 

С И Т Н Я К А Х . 
Д О К У М Е Н Т А Л Ь Н І  С В І Д Ч Е Н Н Я

Завдяки нещодавно оприлюдненим спогадам стала відома ще донедавна не відома сторінка в історії Макарівщини. Зі спогадів Олександра 
Жуковського ми дізналися про проживання у с. Ситняки голови Центральної Ради Михайла Грушевського.

7 лютого 1918 р. товариш (заступник) військового 
міністра полковник Олександр Жуковський допо-

вів голові уряду Всеволоду Голубовичу про загрозли-
ву ситуацію, що склалася на вулицях Києва у зв’язку 
з наступом більшовиків. Єдиним виходом був від-
ступ, збереження життя вояків, які мали скласти 
основу для формування нової армії вже за межа-
ми міста. В будівлі військового міністерства (нині 
там розташований Національний музей літератури 
України) було проведено засідання Ради народних 
міністрів, на якому прийняли рішення про початок 
евакуації з Києва урядових інституцій в напрямку 
Житомира.

Представники політичного проводу УНР по дорозі 
до Житомира зупинилися в селі Ситняки на Мака-
рівщині. Туди під ранок 8 лютого (26 січня) прибув 
товариш військового міністра полковник О. Жуков-
ський. Тут же перебував голова Центральної Ради 
Михайло Грушевський з родиною, прем’єр міністр 
Всеволод Голубович, міністри Микола Порш, Михай-
ло Ткаченко, Павло Христюк, Григорій Сидоренко.
11 лютого (29 січня) в с. Ситняки було проведено 
спільне засідання уряду, на якому О. Жуковського 
призначили виконувачем обов’язки військового мі-
ністра УНР. Він запропонував програму реорганіза-
ції армії та формування нових боєздатних частин. 
Один із головних акцентів доповіді стосувався за-
провадження суворої дисципліни та субординації у 
військах. Скасовувалися солдатські комітети у вій-
ськових частинах, гарнізонах та штабах. Основою 
для розбудови нової армії виступив Окремий Запо-
різький загін. Згідно зазначеної програми створи-
ли центральне бюро, що проводило набір для нової 
української армії. Весь той непевний елемент, що 
зібрався у війську, за словами нового військового 
міністра потрібно було «просто ганебно викинути». 
Розроблені статутні документи та запроваджена 
платня за військову службу. У зв’язку з тим, що в під-
порядкуванні О.Жуковського перебувало приблизно 
20 працівників військового відомства (з колишніх 
400), то фактично доводилось розпочинати все з 
«чистого аркуша». Крім того, він перебирає посаду 
головнокомандувача військ УНР замість підполков-
ника Олександра Сливинського й зосереджує в своїх 
руках керівництво військовими діями. Формується 
та розпочинає роботу Похідний штаб, Генеральний 
штаб, створюється управління постачання армії.
І саме зі спогадів Олександра Жуковського, ми має-
мо змогу дізнатися більш детально про перебування 
Михайла Грушевського в Ситняках.
«…Вже насовується морозний вечір, як ми вийшли 
за м. Київ. Пробирались ми не дорогою, а полем та 
ярами. До Святошина було верст 15. Іти далеко. На 
Лук’янівці зайшли до Транспортного відділа, де я 
назвав своє прізвище завідуючому транспортом, і 

наказав зготовити дві підводи. Підводи були готові, 
але ми не могли їми скористатися, бо воли виїхали 
і направлялись до Казарм літунів, то там була чут-
на стрілянина і нам сказали встрічні полонені ав-
стрійці, що там орудують вже большевики. Віддали 
коні назад, ми пішли долинами, горами, городами, 
лісами в напрямку до Святошина. З обережністю 
приходилось нам пробиратись, бо тут попадались 
заводи з мешканцями робітниками, які були май-
же всі большевиками. Вже добре стемніло, коли ми 
проходили через город якогось заможного хазяїна. 
Собаки напали на нас – на непрошених гостей, а ми, 
як ті злодії, пробирались повз заборів та садків. Тут 
ми розгубились – десь відстав один козак, а з ним і 
мій значковий Малик. Звідсіль ми попали на шосе 
і тут почав збирати своїх. На одному місці спинила 
нас варта, від якої ми узнали, що збираються всі на 
вокзалі. Направився я на вокзал. Боже мій, що тут 
робилось! Ніхто нічого не знав, ніхто не був орієнто-
ваний в обстановці. Всякі чутки невероятного змі-
сту розповсюджувались, чим тільки збільшувалась 
непевність та розчарованість. Насилу мені вдалось 
узнати, де міститься штаб січових стрільців. Ми на-
правились туди. Безладдя було й тут. Знаменитий і 
хоробрий лицар наш відомий Полковник Капкан з 
рештою кінноти, із своєї дивізії, вже був тут. Вино 
лилось рікою, бахвальству та молодечеству не було 
кінця. Мій прихід – це було коло 12 год. ночі, визвав 
серед них крик радости, бо всі думали, що я, мабуть, 
загинув. Розвідавши, куди направили гроші і куди 
поїхали караульні з ними, при допомозі і любезності 
Січових Стрільців, які взяли мене на самоход, я на-
правився далі в путь.

Дорога уявляла свою звичайну картину відходу 
розбитої армії. Покидали невеличкі відділи ко-

манд, одинокі козаки, розбиті обози транспорти і 
все це сунулось по Житомирському шосе на м. Жи-
томир. Удосвіта я вже був за 30 верст від Київа у с. 
Ситниках. Незважаючи на велику втому, на велике 
моральне зворушення – спати я не міг. Жидівка-ха-
зяйка зготовила нам постелі, підмостивши пуховик, 
але до сну не клонило. Важко було на душі, начебто 
саме дороге, саме цінне відірвали від твого серця.
Чуть тілько розвиднилось – треба було рушати далі 
в дорогу. Але виявилось, що на другому кінці села в 
будинкові панотця зупинились Грушевські, моя дру-
жина, міністри і деякі члени Центр. Ради. Я напра-
вився до них. Там теж вже не спали – були на ногах.
Хвилювались за судьбу багатьох діячів, позаяк не-
відомо було, де, хто із них находиться, чи є в до-
розі, чи зостався в Київі на волю робітника. Поба-
чивши мене, зраділи, стали розпитувати, що я знаю, 
як діла, але не міг я нічого докладно їм росказати. 
Рішили зараз утворити засідання і врішити багато 
деяких пекучих питань. Із міністрів тут були Голов[а] 
Кабінету [міністрів] Голубович, М[іністр] Внутр[іш-
ніх] Справ Христюк, Фінансів – Ткаченко, пошти і 
телеграфу – Сідоренко, труда виконував обов’язки 
Порш і я як товариш Військового Міністра. Чекали 
Немоловського, але його не було, він поїхав в друге 
місце. Він, як потім виявилось, дезертирував. Перш 
всього були розподілені міністерські портфелі. Як 
мені не хотілось брати портфеля, тільки виконуючо-
го обов’язки, але примушен був. Обставини диктува-
ли, я не мав ніякого морального права відказатись. 
В такий мент святий обов’язок кожного, кого кли-
чуть, братись за діло. Коли гине ідея, гине страна, 
гине все те, за що боролись, за що стільки жертв було 
покладено – кидати справу із якихось принципових 
питань – приступно і не гідно вірному сину батьків-
щини. Я це сознавав, я це почував своєю душею і 
мусив взяти на себе цей хрест, цей тягар, який при-
йшлось і досі нести на собі. Хто його зна, коли я від 
нього визволюся? Але це так повинно бути, а тому 
повна покірливість волі судьби.
На весь вік мого життя не забуду того ранку в с. 
Ситниках. На ніч випав сніжок. Всі поля, ліса та 
хатки вкрились наче білим покривалом. Яким спо-
коєм, якою тишею віяло звідусіль тут. Навіть димки 
із коминів спокійно і рівно підіймались до гори. Ні 
шуму, ні гаму не чутно було. Тихо й поважно вихо-
дять хазяйки із своїх хаток, виходять на шосе. Лі-
ниво, спокійно розпитують, що там чути в Київі, і 
так же поважно ідуть до своїх домів. Начебто нічого 
не зробилось такого надзвичайного, начебто все в 
порядку речей. Втома і бажання спокою, бажання 
нарешті жити і працювати спокійно стала запано-
вувати серед селян. Бадужість до всього віщувала, 
що зробився великий перелом на селі. Треба багато 

зусилля витратити та надзвичайні способи приміни-
ти, щоб розбурхати їх, щоб визвати їх до активності, 
бо така реакція нічого доброго не віщувала.
Невеличкі активні елементи, чи крайнього лівого 
максималізму, чи правого радикалізму зможуть те-
пер селом керувати, вплинуть і держать в своїх ру-
ках. Великого національного зворушення не було 
видно. То що Уряд вивтікує із столиці від чужинців, 
гнобителів, від тих, які держали нас в кайданах віка-
ми і що цей уряд скинувши ці пута, боронючи волю і 
добробут своєї країни, тепер без притулку, пустився 
на блукання, для населення було наче звичайна річ.
Нічуть не видно було, щоб це зробило на нього від-
повідне вражіння.

Навпаки, доносились голоси і ворожого до нас від-
ношення. Не берусь, бо не маю права, обобщати 

таке відношення, але я пишу тільки про те, що я ба-
чив в с. Ситниках. Недалеко від будинка панотця 
була школа. Там розмістились караул – гроші, шо-
фер і невеличка частина січових стрільців. Учителя 
не було, а тому в школі навчання не проводилось. 
Багато по селам школ виглядали пусткою. Грошей 
вчителям не платили, до них відношення населен-
ня як до “буржуїв”, гнало їх до города, примушувало 
собі місця шукати, щоб заробити той кусник хліба 
на согодняшній день.
Сам панотець ходив не веселим. Анархія загальна 
та безладдя, відсутність нормальних відношень, во-
рожнеча миж батюшкою та населенням за ріжні по-
бори релігійні, обряди не могли сприять і тут добрим 
взаємовідношенням. Майже скрізь на селах утвори-
лось два ворожих лагеря – сільська інтелігенція – па-
нотець, учитель – з одної сторони, і з другої – селяни. 
Це одна типова картина серед всіх верств суспіль-
ства бувшої Російської держави. В цьому була вина 
історична. Солдат ворогував з офіцером, робочий 
з фабрикантом, загал з купцями, селяни з попами, 
панами та підпанками і, нарешті, все вмісці взяте 
суспільство – простий люд ненавидів інтелігента.

В цьому й була трагедія великої революції. Поки 
валили царя і трон, були всі вмісці, всі вмісці бо-

ролись за діло, але далі, коли почали будувати нові 
форми життя, провадити на нових принципах со-
ціально-економічні взаємовідносини, тут і вилилась 
ворожнеча вся, весь той віковий потік простої чу-
марки або рубашки до піджака, тут і почалось те 
страшне руйництво, яке розвалило вщент державну 
господарку. Бруд, темнота, скотяче життя, вікове 
пригнічення та шукання у пана ласки, низькопо-
клонництво перед простим писарчуком з білим ко-
мірцем, хабарництво – все це десь глибоко-глибоко в 
душі складувалось у пригніченого і темство за всі ці 
моральні і фізичні муки чекало хвилі вирваттись на-
ружу та помститись, помститись взбунтовавшийся 
раб. Такий час помсти і настав. Чого тільки не випо-
минали, наприклад, селяни своєму панотцю, з яким 
миж іншим жили до революції в добрих взаємовід-
ношеннях...»

Закінчення у наступному номері.



7№ 9  9 вересня 2021 р.

    

Засновник і вида-
вець
ТОВ «Інформаційне 
агентство МКВ»
Адреса редакції
Україна, 08001, 
Київська обл., смт 
Макарів, 
вул. Богдана 
Хмельницького, 9.

Газета розповсюджується
по Макарівській громаді
День виходу – четвер.
Тираж 1000 примірників.
Ціна договірна.
Реєстраційне свідоцтво
№ 1815, серії КІ від 22.06.2021 
р.

Відповідальність за достовірність реклами та 
приватних оголошень несуть автори і рекла-
модавці.
Редакція не завжди поділяє погляд автора. 
Редакція залишає за собою право редагува-
ти та скорочувати надіслані матеріали. У разі 
передруку посилання на «Макарівський віс-
ник» або сайт makariv.media обов’язкове.
          
Р/ПР – на правах реклами/політ. реклами

Директор
ТОВ «Інформаційне 
агентство МКВ»
Віталій ГЕДЗ

Верстальник
Віталій ГЕДЗ.
Відділ реклами
makvisnik@gmail.com
+38(067)956-58-18 

Відруковано

ТОВ «Прес 
Корпорейшн Лімітед» 
21034, м. Вінниця, 
вул. А. Чехова, 12-А 

Замовлення № 
2136308.

НАШІ  ПОРАДИ
Р О Б О Т И  В  С А Д У  І  Н А  Г О Р О Д І 

У  В Е Р Е С Н І
Ну ось, нарешті  – прохолода і вересень… Але клімат змінюється, і вдень ще зовсім по-літньому спекотно – до + 30°С, хоча ночами температура 
вже опускається до +12… +15°С. Але, як не крути, а осінь потихеньку вступає в свої права, і вже починає жовтіти листя. Вересень – дуже наси-
чений час для садівників і городників. До приходу справжніх холодів ще далеко, але і роботи, яку треба встигнути до цього зробити, теж нема-

ло. Наш календар садівника-городника на вересень допоможе нічого не забути.

Посадка нових саджанців
Листя, яке починає жовтіти на деревах – це знак 
для садівників, що можна починати посадку дерев 
і кущів з відкритою кореневою системою. Якщо ви 
придбали саджанці, на яких ще є листя, його потріб-
но акуратно видалити. Це зменшить випаровування 
вологи і збільшить шанси рослини прижитися. До 
речі, ви пам’ятаєте, що посадкову яму треба готу-
вати заздалегідь? Бажано, хоча б за 1 місяць до по-
садки.
Звичайно, найкращий варіант, який гарантує 100% 
приживання, це покупка саджанців із закритою 
кореневою системою. Особливо, коли мова йде про 
саджанці хвойних рослин. Не піддавайтеся спокусі 
купити дешево на стихійному ринку – витратите і 
гроші і час.

Зупинка росту молодих пагонів
Якщо у вересні у ваших плодових дерев продов-
жують рости пагони, то їх варто прищипнути. Це 
дозволить їм визріти і нормально приготуватися до 
зими. Під час сильних морозів вони не постражда-
ють.

Перевірка літніх щеплень

На початку вересня саме час перевірити прижила-
ся брунька чи ні. Для цього легенько пальцем пока-
чайте залишений черешок, якщо він легко відпав, а 
брунька – зелена і пружна, то все вийшло. Якщо ж 
черешок тримається міцно, а брунька – зморщена і 
чорна, то, швидше за все, щось пішло не так. Не за-
смучуйтеся, в принципі, на початку вересня можна 
спробувати зробити таке щеплення ще раз, шанси є.

Розмноження ягідних і 
декоративних кущів

У вересні, як і раніше, можна заготовлювати вже 
здерев’янілі живці ягідних (смородина і агрус) і де-
коративних (барбарис, спірея, дерен, бузок і ін.) ча-
гарників і намагатися їх вкорінювати. Робити це не 
складно.
Головна умова успішного вкорінення – постійна во-
логість грунту і зменшення випаровування вологи 
самими живцями.
Деякі садівники розмножують культури ще прості-
шим способом – навесні прикопують горизонтальні 
пагони. За вегетаційний період на них розвивається 
гарне коріння. І саме у вересні такі, вже самостійні, 
рослини потрібно відсікати від материнського куща 
і висаджувати на постійне місце або в контейнер.
У вересні можна використовувати і ще один спосіб 
розмноження кущів – поділом рослин, які дуже роз-
рослися.

Підживлення мінеральними 
добривами

На початку осені можна підживити рослини міне-
ральними добривами. Але пам’ятайте основне пра-
вило: з другої половини літа в добривах не повинно 
бути азоту, тільки калій, фосфор і мікроелементи. 
Звичайно, не варто сприймати цю фразу занадто 

буквально. По-перше, багато що залежить від регіо-
ну. Так, в південних областях України вегетаційний 
період довший, і морози наступають тільки після 
Нового року. Тому і азот в добривах можна дава-
ти до кінця літа і навіть в першій декаді вересня. У 
рослин є ще достатньо часу, щоб підготуватися до 
зими. Хоча погода зараз дуже непередбачувана, і 
певний ризик в цьому є. По-друге, хочемо ми чи ні, 
але більшість фосфорно-калійних добрив азот також 
містять. Не варто цього лякатися, його вміст неве-
ликий і не зможе спровокувати пізній ріст пагонів.

Полив
Останні роки вересень відрізняється сухою і спе-
котною погодою. Не забувайте регулярно поливати 
ваші рослини, причому не тільки овочеві, а й дерева 
і кущі.

Догляд за виноградом
Зовсім інша справа – виноград. На винограднику 
йде збір врожаю, багато початківців садівників ро-
блять помилку, поливаючи в цей період плодоносні 
лози. Робити цього не варто. Через занадто швид-
кий «набір» води ягоди можуть полопатися. Ще одна 
помилка – це рання обрізка винограду. Не поспі-

шайте, чим довше листя 
затримається на кущах, 
тим краще буде врожай 
наступного року. А ось ті 
кущі, з яких зібрали вро-
жай, вже можна оброби-
ти від хвороб і шкідників.
Розмноження по-

луниці
У перший місяць осені 
добре висаджувати або 
вкорінені вуса, або куп-
лену розсаду полуниці. 
Це дозволить вже навесні 
наступного року отрима-
ти нехай невеликий, але 
такий приємний урожай 
смачних і ароматних ягід. 
При посадці варто пам’я-
тати, що попередниками 

суниці садової не повинні бути пасльонові культу-
ри: помідори, перець, баклажани, картопля, а також 
цибуля. А ось салат, редиска і кріп, як попередники, 
підійдуть навіть дуже.

Дезинфекція підвалів і погребів
На грядках повним ходом йде збір врожаю, і бага-
то його закладається на зберігання. Так ось, підвали 
перед цим зовсім не зайве продезінфікувати, побі-
лити вапном, а ящики помити гарячим розчином 
соди і просушити. Адже для багатьох шкідників і 
хвороб умови наших підвалів просто курортні.
Що посіяти в вересні на грядках?

Після зібраних культур залишаються порожні гряд-
ки? Не дайте їм простоювати. Кінець літа, початок 
осені – це відмінний час, щоб посіяти багато вітамін-
них культур і отримати другий, осінній урожай: 
кріп, салат, шпинат, редиска. Якщо ж хочете відно-
вити родючість грядок, то посійте сидерати.

Однорічники в контейнерах – 
в компост!

На квітниках теж справ багато. Якщо ви любите ви-
рощувати однорічники в ящиках і підвісних горщи-
ках, то вже у вересні з ними, швидше за все, дове-
деться розпрощатися. Найкраще місце для них – це 
компостна купа, землю з контейнерів відправляйте 
туди ж. Самі контейнери помийте хоча б з милом, а 
краще з фунгіцидом, просушіть і закладіть на збе-
рігання.

Посадка весняних цибулинних
Як правило, у вересні починають посадку більшості 
цибулинних рослин: нарцисів, гіацинтів, крокусів та 
ін. Дуже хороший варіант використовувати для по-
садки спеціальні кошики або ящики, особливо для 
рідкісних і сортових цибулин.
І вже в кінці вересня в багатьох регіонах можна ви-
копувати бульбоцибулини гладіолусів, хоча можна 
цю роботу залишити і на жовтень.

Поділ багаторічників
Добре в цю пору ділити кущі багаторічників: астиль-
бу, флокси, айстри, примули, очитки, обрієту і ін.

Догляд за півоніями
А півонії в вересні закладають квіткові бруньки 
майбутнього року, тож потрібно їм створити макси-
мально сприятливі умови для цього – рясні і регу-
лярні поливи (до 2-х разів на тиждень) і підгодівля 
фосфорно-калійним добривом, скажімо деревним 
попелом. 1 склянку попелу розсипте навколо росли-
ни і злегка закладіть в грунт, гарненько полийте.
Повертаємо кімнатні рослини в бу-

динки і квартири
Напевно у вас є і кімнатні рослини, які на літо ви 
розмістили в своєму саду. Дуже уважно стежте за 
прогнозом погоди, адже у вересні ночами темпера-
тура може опускатися нижче +15 градусів. Для ба-
гатьох такий «холод» може бути згубний. Проґавите 
одну ніч і позбудетеся свого вазону, який вирощува-
ли роками. Не хотілося б… Краще перестрахуватися.
Але перед тим, як вносити рослини в будинок уваж-
но огляньте їх на наявність хвороб і шкідників і, 
якщо потрібно, обробіть відповідними препаратами. 
Обробки всередині житлових приміщень – це завж-
ди загроза вашому здоров’ю.

Закладаємо нову компостну купу
Вересень – багатий на врожай, але, на жаль, уро-
жай насіння дають і бур`яни. Не опускайте рук і не 
здавайтеся. Вчасно, до цвітіння, викошуйте бур’ян 

і відправляйте в компост, от-
римаєте відмінне органічне 
добриво. До речі, саме у ве-
ресні, коли з’являється багато 
рослинних відходів і варто за-
класти нову компостну купу.
Непогано заготовлювати уро-
жай начебто непотрібних пло-
дів: глід, горобина, калина, 
декоративний соняшник, де-
коративні яблука. Для чого? 
Це чудова їжа для наших дру-
зів – птахів. Взимку ви їм до-
поможете, а навесні і влітку 
вони вам життя полегшать. 
До речі, з цією метою мож-
на вирощувати багато деко-
ративних культур, що дають 
плоди. Взимку вони прикра-
шають сад і служать кормом 
для птахів.

За матеріалами 
zelenasadyba.com.ua
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ГОРОСКОП на  13–19 ВЕРЕСНЯ

ПОГОДА
11 вересня  +11;+24

12 вересня +14;+25

13 вересня  +11;+24

15 вересня  +7;+19

16 вересня +8;+19

17 вересня +7;+18

14 вересня  +9;+22

А Н Е К Д О Т И

ПРАВИЛО ТИЖНЯ

РОЗУМОВА ГІМНАСТИКА № 9 ВІДПОВІДІ НА № 8

 

ОВЕН (21.03–20.04)
Бiльше розсудливостi i рiшучостi – i у вас 
з’являться хорошi можливостi для змiни i по-
лiпшення своїх особистих якостей. Життя 
вируватиме, тому багато планiв доведеться 
в коренi переглянути. Намагайтеся не кида-
ти слiв на вiтер: пiдкрiплюйте їх справами, 
iнакше ризикуєте пiдiрвати свiй авторитет. 
У вiвторок будуть вдалими поїздки. На сере-
ду бажано не планувати серйозних зустрiчей i 
переговорiв. У четвер не лiзьте на рожен - кра-
ще приймiть пропозицiю начальства.

Сприятливi днi: 17, 19; 
несприятливi: 14.

ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05) 
Ви можете зiткнутися на цьому тижнi з тер-
мiновими справами. З’явиться додаткове на-
вантаження, а зосередитися стане важче. Не 
соромтеся попросити допомоги. Найкращим 
виходом було б взагалi делегувати всю вiдповi-
дальнiсть кому-небудь дiяльному, а вам – при-
святити цей тиждень вiдпочинку. Якщо це 
всього лише мрiї, спробуйте хоч би бiльше спа-
ти. Домашнi i сiмейнi справи можуть вийти на 
перший план. У четвер ви можете одержати 
важливу iнформацiю. У суботу не проявляйте 
надмiрно самовпевненостi: це може призве-
сти до ускладнення вiдносин оточуючими.

Сприятливi днi: 17, 18; 
несприятливi: 15.

БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
У життi є багато дрiбних радощiв, якими грiх 
не подiлитися. Особливо зараз – таким чином 
ви зможете перетворити знайомих на вiрних 
друзiв. У середу ви, швидше за все, вiдчуєте 
прилив енергiї i повиннi правильно нею роз-
порядитися: витратити всю без залишку на 
досягнення Головної Мети. У суботу, перш нiж 
кардинально мiняти життя своїх домашнiх, 
повiдомте їх про це. Враховуючи всi запере-
чення i зауваження, ви досягнете значно бiль-
шого. Свiт i гармонiя в сiм’ї –це ваша заслуга, 
але не треба нагадувати про це щомитi.

Сприятливi днi: 19; несприятливi: 13.

РАК (22.06–22.07)
Ви могли побудувати грандiознi плани. Мож-
ливо, краще скоротити їх до реального об’єму? 
Спiлкування з начальством по можливостi 
скоротiть до мiнiмуму, iнакше вашi понад мiру 
дотепнi вислови можуть спровокувати виник-
нення конфлiкту. У п’ятницю до вас можуть 
прийти несподiванi гостi. Проведiть вихiднi з 
близькими людьми. У суботу, вирiшуючи важ-
ливi питання, прислухайтеся до порад родичiв 
i не вiдкидайте їхню допомогу.

Сприятливi днi: 17; несприятливi: 19.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Настає сприятливий час для кар’єрних досяг-
нень. Але для цього вам доведеться пiдвищити 
свiй професiйний рiвень. У вiвторок проявiть 
рiшучiсть i активнiсть. Якщо виникнуть якiсь 
неточностi, то найближче майбутнє розста-
вить все по своїх мiсцях. Не вiдмовляйтеся 
вiд допомоги навколишнiх для вирiшення за-
вдань. У п’ятницю краще не планувати дiло-
вих зустрiчей i переговорiв з партнерами. 
Цього дня вас навряд чи пiдтримає началь-
ство.

Сприятливi днi: 15, 18; 
несприятливi: 16.

ДIВА (24.08–23.09)
Цього тижня добре не тiльки будувати пла-
ни на майбутнє, але потихеньку починати їх 
реалiзовувати. У вiвторок не змiнюйте сво-
єї точки зору, щоб комусь догодити, оскiль-
ки цим ви можете пiдiрвати свiй авторитет. 
Продумайте важливi проєкти i в кiнцi тижня 
обговорiть їх з однодумцями i тими, вiд кого 
залежить втiлення їх у життя. Переговори на 
цьому тижнi будуть недоречнi.

Сприятливi днi: 18; несприятливi: 14.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Цього тижня з’явиться можливiсть вивчити 
потенцiйнi можливостi своїх партнерiв. Вiд 
цього можуть залежати вашi власнi можли-
востi в найближчому майбутньому. Життя 
обiцяє бути цiкавим i насиченим. Вам дове-
деться занурюватися з головою практично в 
кожне нагальне робоче питання, тому часу на 
особисте життя практично не залишиться. У 
вихiднi днi з ним теж буде важко – на вас мо-
жуть навалитися домашнi турботи i проблеми.

Сприятливi днi: 13, 19; 
несприятливi: 16.

СКОРПIОН (24.10–22.11)
Спокiй i цiлеспрямованiсть – озброївшись 
цими якостями, ви обов’язково досягнете ба-
жаного успiху. Зiрки будуть на вашому боцi. 
Вам треба бути уважнiшим пiд час роботи з 
дiловими паперами, документами або ма-
терiальними цiнностями. Завоюйте довiру 
вашого начальства, доведiть йому свою надiй-
нiсть – i перед вами вiдкриються новi можли-
востi. На четвер сприятливо планувати укла-
дення договорiв i операцiй. Не забувайте про 
домашнi справи, що накопичилися.

Сприятливi днi: 17, 18.

СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)

Пошукайте можливiсть провести максимум 
часу в спокiйнiй обстановцi. У вiвторок, перш 
нiж вирiшувати проблему, розгляньте її уваж-
нiше: можливо, ваше сприйняття ситуацiї змi-
ниться, i рiшення зажадає абсолютно iншого 
пiдходу. У середу доведеться вiдстоювати свої 
iдеї. У вас буде можливiсть укрiпити свiй ав-
торитет, може з’явитися шанс зайняти вище 
становище. Можливi розбiжностi з дiтьми, 
проте їх легко улагодити, висунувши своєчас-
ну конструктивну пропозицiю.

Сприятливi днi: 14, 18; 
несприятливi: 15.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
Час зайнятися оновленням iмiджу або хоч би 
приведенням себе до ладу з косметичної точ-
ки зору. Цього тижня вам доведеться ухвалю-
вати важливi рiшення i збирати їхнi плоди. 
Спiвпраця з партнерами з iнших мiст поступо-
во налагоджується. У вiвторок ваше заповiтне 
бажання збудеться, тiльки не заважайте долi. 
У п’ятницю будьте особливо уважнi до дiтей i 
рiдних, стримуйте напади дратiвливостi. У не-
дiлю дозвольте собi маленькi слабкостi.

Сприятливi днi: 16, 19; 
несприятливi: 13.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
Тиждень в цiлому сприятливий, без особли-
вих хвилювань i тривог. Проте вам доведеться 
контролювати свої емоцiї –хвилювання будуть 
настiльки дрiб’язковими, що не заслуговують 
вашої уваги. У понедiлок ви можете вирiши-
ти практично всi проблеми. Рiшучiсть, з якою 
ви долаєте перешкоди, розсудливiсть, що не 
дозволяє вам пуститися в такi цiкавi з першо-
го погляду авантюри, можуть служити при-
кладом для наслiдування. Особливо вдалим в 
цьому вiдношеннi буде четвер. Бiльш важли-
вi проблеми будуть вирiшенi завдяки вашiй 
зiбраностi i вiдповiдальностi.

Сприятливi днi: 17; несприятливi: 19.

РИБИ (20.02–20.03)
Цього тижня побережiть сили – надайте ото-
чуючим можливiсть самим вирiшити свої 
проблеми. Можливi змiни планiв у дiлових 
партнерiв в сприятливу для вас сторону, про-
те це додасть вам додаткового клопоту. Старi 
проєкти почнуть поступово розвиватися. У су-
боту в справах вас супроводжуватиме успiх, 
а всi зусилля принесуть результати. У недiлю 
можливi конфлiкти на побутовому грунтi. На-
магайтеся не виплiскувати емоцiї, тримайте їх 
пiд контролем.
Сприятливi днi: 15, 18; несприятливi: 17.

Навіть п’ятниця 13 те звучить не 
так фатально, як 31 серпня.

***
Оголошення.
Фірма шукає нового бухгалте-
ра. І старого також.

***
– Коли алкоголь почнуть продава-
ти тільки за наявності сертифіка-
та про повну вакцинацію, от тоді 
всі й кинуться на щеплення. Лю-
дей треба мотивувати.

***
Девід Копперфілд заявив, 
що те, як Талібан змусив 300 
тисячну армію Афганістану 
зникнути всього за один тиж-
день, – найбільш вражаючий 
трюк, який він бачив у своєму 
житті.

***
— І як вам новий зять?
— Гарний хлопець! Із вакцинова-
ної сім’ї!

***
— Таке враження, ніби амери-
канські мільярдери перейма-
ються не порятунком планети, 
а відчайдушними спробами 
створити ілюзію, що з цієї пла-
нети можна кудись втекти.

***
— Проблема більшості людей у 
тому, що при довгостроковому 
плануванні вони занадто покла-
даються на апокаліпсис.

***
Комарi в лiсi кусають тебе не 
заради їжi, вони вiдносять 
кров на аналiз зозулi, щоб вона 
могла дати бiльш обгрунтова-
ний прогноз тривалостi твого 
життя.

***
Прапорщик на заняттях:
— Ось йдете ви в чистому полi, i 
раптом з-за рогу несподiвано ви-
їжджає танк. Вашi дiї?

***
— Привiт, розумний будинок. 
Закип’яти менi вiдерко поми-
тися.


