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8 вересня виїзний прийом мешканців Рожева здійс-
нили заступники селищного голови Лариса Омель-
ченко та Анатолій Карбовський.

Мешканці звернулися з питаннями:
– порядку приватизації земельної ділянки, на якій 
розташовані жилий будинок та господарські спору-
ди, що мають декілька власників;
– незадовільної якості електричної енергії;
– порушення строків відновлення електропостачан-
ня в селі;
– систематичних перерв в електропостачанні протя-
гом цього року;
– порядку отримання компенсацій та пільг грома-
дянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи; 
– відлову, вакцинаціі, стерилізації безпритульних со-
бак; 
– видалення аварійних дерев тощо.

Під час виїзного прийому було надано вичерпні від-
повіді на запитання. Для вирішення інших питань 
– надані доручення керівникам відповідних вико-
навчих органів Макарівської селищної ради. 

ЗУСТРІЧ З ЕНЕРГЕТИКАМИ
Останнім часом цілий ряд населених пунктів нашої 
громади включно із частиною селища Макарів по-
терпають від частих аварійних відключень електро-
енергії.
У зв’язку з цим мною була ініційована зустріч з 
директором акціонерного приватного товариства 
«ДТЕК Київські регіональні електромережі» Віталієм 
Шайдою.

Під час зустрічі було досягнуто домовленості про по-
чаток реконструкції лінії електропередач потужніс-
тю 10 кВ, що проходять територією нашої громади з 
жовтня. Це повинно суттєво вплинути на періодич-
ність аварійних відключень у позитивний бік.
Під час розмови йшлося  про неналежне обслугову-
вання трансформаторних підстанцій та ліній елек-
тропередач з боку енергокомпанії.

Ще з однією складністю – зеленими насадженнями, 
які заважають обслуговуванню ліній електропере-
дач, вирішили займатися по можливості спільними 
зусиллями. Наша громада зацікавлена у безперебій-
ній подачі електроенергії.
І надалі працюватимемо для влаштування і підтри-
мання комфортного проживання мешканців грома-
ди.

НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ 
ДОПОМОГИ

10 вересня відбулося засідання Комісії з розгляду 
питань надання матеріальної допомоги мешканцям 
Макарівської селищної територіальної громади під 
головуванням заступника селищного голови Богда-
на Живаги.
У рамках реалізації Комплексної програми «Турбота» 
на 2021 рік комісією розглянуто 34 заяви громадян 
щодо надання допомоги. 
Розмір соціальної матеріальної допомоги встанов-
лено диференційовано, в індивідуальному порядку, 
залежно від тяжкості хвороб заявників. 
Загальна сума виплат склала 298 000 гривень.

ВАКЦИНУВАННЯ ОСВІТЯН
У закладах загальної середньої освіти Макарівської 
громади 713 працівників, з них вакциновані 1 до-
зою 180, двома дозами – 366. 

У закладах дошкільної освіти 236 працівників, з них 
вакцинованих 1 дозою 61, двома дозами – 84. 
Станом на 14 вересня 80% поріг вакцинованих пра-
цівників перетнули 14 закладів загальної середньої 
освіти і 5 закладів дошкільної освіти.

ЗАПОВІДНЕ УРОЧИЩЕ
На Київщині створено 8 нових об’єктів природно-за-
повідного фонду.
Київська обласна рада підтримала рішення про 
створення в Київській області восьми нових об’єктів 
природно-заповідного фонду.
Заповідний статус отримали:
– заповідне урочище «Зелениця», Макарівський 
лісгосп.
– заповідне урочище «Гуртове», Тетерівський лісгосп.
– ботанічний заказник «Бурковиці», Білоцерківський 
лісгосп.
– ботанічний заказник «Ліщиновий гай», Білоцерків-

ський лісгосп. 
– ботанічний заказник «Нове життя», Білоцерків-
ський лісгосп.
– парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Орхі-
дейні яри», Київська ЛНДС.
– ландшафтний заказник «Степовий вал» у села За-
річчя Обухівського району.
– ботанічна пам’ятка місцевого значення «Урочище 
Ярове» в Бучанському районі.

Заповідники створені з метою охорони різноманіт-
них червонокнижних рослин.

РІЧНИЦЯ
14 вересня виповнюється рік як світовий лідер у 
сфері управління ресурсами компанія «Veolia» спіль-
но з компанією «Nestle» в Україні розпочали в Мака-
рові проєкту роздільного збору відходів. 

Метою проєкту є розвиток інфраструктури збору та 
переробки відходів і загальне підвищення рівня збо-
ру вторинної сировини. 

На сьогодні на території Макарова, в рамках проєк-
ту, встановлено 110 сміттєвих контейнерів. Ці ко-
нейнери для збору скла, пластику та металу.
Як сортувати та де знаходяться контейнери читайте 
за посиланням nes.tl/wastesortingUA
Дякуємо партнерам проєкту за його реалізацію на 
території нашої громади. 

За матеріалами Макарівської селищної ради.
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НОВИНИ НАШОЇ ГРОМАДИ
КОПИЛІВ

8 вересня працівники КП «Колонщина-сервіс» по-
чали встановлювати лавки для відпочинку у парко-
вій зоні. Найближчим часом планується закупити та 
встановити додаткові лавки вздовж алеї у парку.

АНДРІЇВКА
Згідно Указу Президента України розпочалася реа-
лізація екологічної ініціативи «Масштабне залісення 
України».
Проєкт має на меті звернути увагу українців до еко-
логічних проблем, сформувати дбайливе ставлення 
до навколишнього природного середовища, підви-
щити рівень екологічної свідомості, наголосити на 
важливості збереження природної спадщини Укра-
їни.
Ми маємо гарний приклад побачити на практиці ре-
алізацію цієї ініціативи. 

Так, першокласники Андріївського НВО «ЗОШ І-ІІ 
ступенів – дитячий садок» за підтримки батьків за-
початкували соціальну екологічну акцію «Зростаємо 
разом» та висадили дерева на території школи.
Пропонуємо кожному підприємству, кожній органі-
зації та кожному мешканцю долучитися до масш-
табного залісення України та додати зеленого кольо-
ру нашій планеті.

НА COVID-19 ЗАХВОРІЛО 43 МЕШ-
КАНЦІ МАКАРІВСЬКОЇ ТГ

За даними Фастівського лабораторного центру, за 
тиждень коронавірусну хворобу виявлено у  43 
мешканців Макарівської громади. Водночас зареє-
стровано 7 одужань.
9 нових випадків COVID-19 діагностували в Мака-
рові, 10 – в Карашині, 3 – в Комарівці й Забуянні, 2 – 
в Колонщині, Борівці, Мар’янівці, Королівці, Рожеві 
й Липівці, а також по 1 – в Северинівці, Наливайків-
ці, Ч. Слободі, Небелиці, Маковищі й Юрові.
Одужання було зафіксоване в Макарові (3), а також 
Рожеві, Королівці, Копилові й Северинівці (по 1).
Загалом на території Макарівської ТГ з березня 2020 
р. підтвердилося 2629 випадків коронавірусної хво-
роби, видужало 2524 жителів та померло 46 меш-
канців.

КОПИЛІВ
13 вересня працівниками ГФ «Макарівська муніци-
пальна інспекція» було здійснено контроль за дотри-

манням мешканцями громади правил благоустрою. 
Інспектори разом із працівниками КП «Колонщи-
на-сервіс» провели перевірку контейнерів для роз-
дільного сміття, а саме – вміст підкинутих поряд 
пакетів. 
Зараз триває процес виявлення порушників, яких 
згодом буде притягнуто до адміністративної відпо-
відальності.
Раніше ми вже писали, що проблем з вивезенням 
сміття у Копилові немає, проте є проблема з умис-
ним підкиданням несортованого сміття до контей-
нерів для сортування. Це значною мірою впливає на 
швидкість заповнення контейнерів, до того ж, псує 
їхній естетичний вигляд. Будьте свідомими та дбай-
те про чистоту у своєму населеному пункті!

ДНІ СІЛ
18 вересня у Макарівській громаді потрійне свято, 
адже День села святкуватимуть одразу Комарівка, 
Мар’янівка та Плахтянка.
Учасників святкування очікують футбольні матчі, 
розваги, виставки, концертні програми. Це чудова 
можливість з користю провести вихідні та насолоди-
тися незабутньою атмосферою свята.

НІЖИЛОВИЧІ
У 2021 р., на пошану святого Архангела Михаїла, 
в Ніжиловичах місцеві жителі побудували капличку, 
де встановили скульптуру святого Архангела Миха-
їла.

На жаль, знайшлись ті, що не поважають ні чужу 
працю, ні звичаї. Вони рябиновими ягодами, розма-
лювали очі святого.
Прикро і соромно за такий вчинок.

СПРАВИ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

У рамках проєкту Президента України Володимира 
Зеленського «Зелена країна» та акції «Зростаємо ра-
зом» кожний першокласник Макарівської гімназії 
долучився до висадження дерев на території на-
вчального закладу.

ОЛІМПІЙСЬКІЙ ТИЖДЕНЬ
Традиційно на початку нового навчального року в 
Макарівському ліцеї проходить «Олімпійський тиж-
день», у рамках якого організовано чимало цікавих 
заходів, які мають на меті пропагувати серед дітей 
та учнівської молоді здоровий спосіб життя, сприяти 
залученню їх до активних занять спортом.
До проведення «Олімпійського тижня» долучилися 
як учні, так і вчителі, зокрема  В’ячеслав Чуб  і Олек-
сандр Маруніч. 

Родзинкою «Олімпійського тижня» стало проведення 
спортивної естафети «Швидке. Вище. Сильніше» між 
командами «Олімп» і «Олімпійці». Переможцями, з 
рахунком 6:4, стала команда «Олімп».
Веселими і задоволеними залишилися всі учасники 
змагань. Ми ще раз переконались, що в нашому лі-
цеї працюють і навчаються сильні, спритні й сміливі 
люди.
Тож бажаємо всім спортсменам тільки перемог – як 
на спортивних майданчиках, так і за їхніми межа-
ми!

МУЗЕЙНІ СПРАВИ
У дні чергової річниці закінчення Другої світової 
війни, на екскурсію до Макарівського історико-кра-
єзнавчого музею завітали діти війни з Макарова.

Відвідувачі залишилися під враженням від розпові-
ді екскурсовода, про що свідчить запис в «Книзі від-
гуків».

КОДРА
11 вересня свій День народження відсвяткувала 
Кодра. Свято було насиченим емоціями і хвилюван-
ням, адже для працівників культури і старостату 
цей захід був першим «бойовим хрещенням» у тако-
го масштабу заходах, а також  приємними хвили-
нами спілкування один з одним, з гостями – а це і 
не дивно, адже гостинність кодрянців відома далеке 
за межами селища, і звичайно ж радості. Радості за 
те, що свято вдалося, що українці ніколи не зітруть 
свого таємного генетичного коду вміти веселитися, 
любити життя і землю, на якій народилися, любити 
один одного.
Хочеться подякувати старості селища Ігору Ткачен-
ку та діловоду Ілоні Ласкаржевській працівникам 
КЗ «Центр культури і дозвілля» Юлії Чуницькій, Дарії 
Маценко, учасникам-аматорам, які дарували свої 
таланти громаді, особливо ансамблю «Кодряночка» 
та Юрію Усу, народному колективу «Берегиня», Люд-
милі Колос та Людмилі Мирошкиній за їх чудовий 
голос і підтримку, а також всім людям, які стали 
частиною цього дійства. 
Окрема подяка Матвію Євсеєнку за підтримку і лю-
бов до свого селища.

Інф. «МВ».

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ЛІСУ ГРОМАДИ!
Вітаю Вас з  професійним святом – Днем працівників лісу. 
Примножуючи своєю невтомною і наполегливою працею лісовий фонд 
України, лісівники забезпечують надійний захист земельних угідь, поліп-
шують екологічний стан довкілля, нарощують випуск продукції лісового 
господарства.
Переконаний, що ви й надалі робитимете гідний внесок в економічний 
розвиток нашої держави та збереження її природних багатств.
Бажаю вам міцного здоров’я, невичерпної енергії та успіхів на благо 
України.

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

20 ВЕРЕСНЯ
МОТИЖИН: вул. Довгича, Топольова, ваТуТіна, Шевченка, горького, СлобоДа, 
Довга, СТарий Шлях, наДія (8.00–20.00).
ЛЮДВИНІВКА: вул. ліСна, лановецька, Дружби, гуСяТинСька, чапаєва, київ-
Ська, МолоДіжна, ТернопільСька, калинівСький, польова, Дружби (8.00–20.00).
БОРІВКА: вул. ценТральна (8.00–20.00).
МАКАРІВ: вул. б. хМельницького (8.00–20.00).
КОПИЛІВ: ТранСфорМаТорна піДСТанція в полі (8.00–20.00).
НЕБЕЛИЦЯ: вул. Миру, Шевченка, МолоДіжна (8.00–20.00).
ПАШКІВКА: вул. поліСька, вінницька, Зоряна, північна, ценТральна, київСька, 
півДенна, польова, жовТнева, ЩаСТя, Шевченка, віТрівСька, горького, пер-
ШоТравнева, СаДова, переМоги, пугачова, калинова, набережна, франка, Зарічна 
(8.00–20.00).
ФАСОВА: вул. Довга, франка, жовТнева, хуТорна (10.00–18.00).

21 ВЕРЕСНЯ
КОДРА: вул. ключова, леСі українки, ковпака, ценТральна, Шевченка, варШав-
Ська, північна, Дружби, парТиЗанСька, краСноарМійСька, польова, франка, Миру, 
СаДова, ліСова (8.00–17.00).
ЛЮДВИНІВКА: вул. МоТижинСька, кагаТна, ценТральна, МеханіЗаТорів, польо-
ва (9.00–18.00).
ПАШКІВКА: вул. поліСька, вінницька, Зоряна, північна, ценТральна, київСька, 
півДенна, польова, жовТнева, ЩаСТя, Шевченка, віТрівСька, горького, пер-
ШоТравнева, СаДова, переМоги, пугачова, калинова, набережна, франка, Зарічна 
(9.00–18.00).

22 ВЕРЕСНЯ
ЗАВАЛІВКА: вул. 1 Травня, Сонячна, Солов’їна, Шевченка (8.00–20.00).
КОПИЛІВ: вул. ЗавоДСька, київСька, білоцерківСька, жовТнева, Шевченка, Ма-
карівСька (8.00–20.00).
МАКАРІВ: вул. проекТна, ваТуТіна, Довга, СТуСа, СаДова, Миру, виШнева, про-
греС, пуШкіна, Дружби, гагаріна, коМарова, Довженка, піонерСька, МаяковСько-
го, ДиМиТрія роСТовСького, ЩаСлива, ТолСТого, бонДаренка, паркова, правДи, 
МоСковСька, жиТня, чкалова, ковпака, апТечна, короленка, черняховСького, 
ШляхеТСька, Шевченка, яроСлава МуДрого, нова, Дорожна, героїв круТ, оЗерна, 
ольгинСька, кочубея, гончара, ТупТала, череШньових, пеТриченка, героїв чор-
нобиля, б. хМельницького, абрикоСова, перШоТравнева, 8 береЗня, ЗавоДСька, 
банківСька, жовТнева, леСі українки, волоЩенка, неЗалежноСТі, СвобоДи, набе-
режна, лоЗівСька, МеханіЗаТорів (8.00–19.00).
ГАВРОНЩИНА: вул. київСька (8.00–19.00).
ЗАБУЯННЯ: вул. новоШепелицька (8.00–19.00).
КАРАШИН: вул. ровенСька (8.00–19.00).
ФАСІВОЧКА: вул. хуТірСька (8.00–19.00).

23 ВЕРЕСНЯ
ЗАВАЛІВКА: вул. 1 Травня, Сонячна, Солов’їна, Шевченка (8.00–20.00).
КОПИЛІВ: вул. ЗавоДСька, київСька, білоцерківСька, жовТнева, Шевченка, Ма-
карівСька, Миру (8.00–20.00).
КАРАШИН: вул. ровенСька (8.00–17.00).
КОЛОНЩИНА: вул. ТаврійСька, Марянівка, 1 Травня, Шевченка, каховСька, 
херСонСька, гагаріна, роСохівСька, набережна, ТиШури, київСька, СлобіДСька, ко-
Марова, ТранСфорМаТорна піДСТанція в полі, МолоДіжна, СаДова, архіТекТора До-
ценка, анТрациТівСька, СофіївСька, новоМар`янівСька, виШеграДСька, СпаСівСька, 
наДії, райДужна, СвяТиТеля ДиМиТрія, Троїцька, воСкреСенСька (8.00–19.00).
МАКОВИЩЕ: вул. польова, Шевченка, 40 років переМоги, ценТральна, кора-
бельна, набережна, жовТнева, гагаріна, ваТуТіна, винограДна (8.00–19.00).
МАКАРІВ: вул. ваТуТіна (8.00–19.00).
ВИШЕГРАД: вул. київСька (8.00–19.00).
МОТИЖИН: вул. СлобоДа (8.00–19.00).
ЛЮДВИНІВКА: вул. калинівСька (8.00–19.00).
ЛИПІВКА: вул. Шевченка (8.00–19.00).
МАР’ЯНІВКА: вул. пальТонівка (8.00–19.00).
ГАВРОНЩИНА: вул. польова (8.00–19.00).
БЕРЕЗІВКА: ТранСфорМаТорна піДСТанція в полі (8.00–19.00).
ПЛАХТЯНКА: вул. коцюбинСького (8.00–19.00).

24 ВЕРЕСНЯ
КОЛОНЩИНА: вул. воровСького, Солов’їна, віДДіл Зв’яЗку, СаДова, Шевченка, 
Соборна, Мар’янівка, 1 Травня, ТаврійСька, ТранСфорМаТорна піДСТанція в полі, 
єруСалиМСька, річкова, набережна (8.00–20.00).
МИКОЛАЇВКА: вул. МиколаївСька, перСикова, головна, виШнева, ТранСфорМа-
Торна піДСТанція в полі, СТ «ліСова», СТ «нарциС», СТ «Мрія» (8.00–20.00).
БЕРЕЗІВКА: вул. жиТоМирСька, пеТропавлівСька (8.00–20.00).
Макарів: вул. ДиМиТрія роСТовСького, перШоТравнева (8.00–20.00).
СЕВЕРИНІВКА: ТранСфорМаТорна піДСТанція в полі (8.00–20.00).
МОТИЖИН: вул. Довгича (8.00–20.00).
КАЛИНІВКА: вул. київСька, калинівСька, ліСова, благоДаТна (8.00–20.00).
КОПИЛІВ: вул. МакарівСька, ліСова, Зелена, Сонячна (8.00–20.00).
НЕБЕЛИЦЯ: вул. СТарий Шлях, МолоДіжна, Шевченка, Дружби, 1 Травня, Миру 
(8.00–19.00).
КОДРА: вул. варШавСька (8.00–19.00).
БОРІВКА: вул. ценТральна, 1 Травня, МолоДіжна, ліСова, Зоряна, клиМенка, 
ЗакарпаТСька (8.00–19.00).
САДКИ-СТРОЇВКА: вул. пеТровСького (8.00–19.00).
СИТНЯКИ: вул. Миру (8.00–19.00).
РОЖІВ: вул. ценТральна, МолоДіжна (8.00–19.00).
НІЖИЛОВИЧІ: вул. перШоТравнева (8.00–19.00).

у цей періоД МОЖЛИВЕ віДключення елекТроенергії на вулицях ЗаЗначених на-
Селених пункТів!

Інф. «МВ».

За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК 
Київські регіональні електромережі» з 20 по 24 вересня будут 

проводитися планові технічні роботи на електромережах 
Макарівської громади:

ЦЕРКВА В ЛИПІВЦІ
Сьогодні наша розповідь про липівську архітектурно-зменшену копію храму 

Ая-Софії, що розташований в Стамбулі.
У Липівці на місці Покровської церкви, 
зруйнованої за радянських часів, спору-
джено новий храм з таким самим посвя-
ченням — Покрові Пресвятої Богородиці. 
В архітектурному рішенні нової церкви 
закладені принципи традиційного візан-
тійського однокупольного храму. Таким є 
задум мецената, Богдана Батруха, котрий 
її збудував.
Поставлена нова церква Покрова в Липів-
ці практично впритул до будівлі, де доне-
давна ще правили службу. Божим домом 
багато років слугувала невелика хатина 
колишнього сільпо – сільської крамниці. 
Тепер біля новозбудованої церкви на-
сипаний пагорб, з якого, вдихнувши на 
повні груди повітря Київщини, можна 
роззирнутися довкола, побачити небесну 
височінь і простори української землі.
Новий храм зведений у класичних про-
порціях – 1:3, тобто висота тричі вміщує 
довжину. Дякуючи такому рішенню, він 
виглядає легко й піднесено – немов до 
неба рветься космічний корабель. Здале-
ку, з дороги, церква справляє враження 
невеликої, камерної. Наближаючись, за-
значаєш її компактність і вдалу співмір-
ність людині, фізичним властивостям її 
окоміру і в цьому зчитуєш повагу до осо-
бистості вірянина.

Центральна частина будови в плані має 
трохи видовжений із заходу на схід чоти-
рикутник, утворений трьома нефами. Се-
редній з них – широкий, бокові – вужчі. 
Широкий неф завершується на сході ок-
руглою апсидою, а в його центрі – тран-
септ, що, перетинаючи центральний неф, 
утворює чотирикупність – квадратний в 
основі з чотирма легкими колонами по ку-
тах квадрату підкупольний простір. На ці 
колони спираються підпружні арки, що 
утворюють вітрила, на яких стоїть бара-
бан, перекритий куполом.
Так будували ще візантійські зодчі: верх-
ні частини стін мають дугоподібну фор-
му, і баня тримається, як у Софійському 
храмі в Стамбулі або Софійському храмі 
у Києві – на верхівках чотирьох дуг, зв’я-
заних з нижньою частиною споруди так 
званими вітрилами. Вітрила – сферичні 
трикутні поверхні, що є елементом скле-
піння трикутної форми. Вони дозволяють 
здійснити перехід від прямокутної основи 
до купольного перекриття.
Високий, видовжений за пропорціями 
барабан (або підбанник) – горішня кон-
структивна частина церкви – прорізана 
видовженої форми вузькими високими 
вікнами. Хори – відкрита верхня гале-
рея всередині православної церкви – тут 

розташовані довкола підкупольного про-
стору, навпроти вівтарної стіни (тобто на 
західній стороні), нависаючи над входом і 
третиною південної та північної стін.
Це місце для півчих. Капітелі колон, що 
утримують хори, мають просту геоме-
тричну форму плаского чотирикутника. 
Купол має у діаметрі сім метрів, а його 
вершина відстоїть від землі на 26 метрів.
Тож план церкви ґрунтується на традиці-
ях ранніх християнських базилік, де цен-
тральний неф завершується апсидою. До 
нього в церкві Покрова Пресвятої Богоро-
диці в Липівці примикають ще два мен-
ших нефи, що завершуються скромно, без 
апсид. У південній стороні – притулені до 
стіни сходи вниз. Там розташована ка-
мерна нижня церква. Правити службу в 
ній почали задовго до завершення оздо-
блення основного простору храму.
Сам храм відлитий з бетону. Зовнішні 
стіни лаконічно і стримано тиньковані 
без оздоблення. Дах критий черепицею. 
На фасадах з трьох сторін світу у верхній 
частині стін розташовані вікна у вигляді 
хрестів. Двометровий хрест, що вінчає 
невисоку баню, відлитий з міді й прикра-
шений позолоченими деталями.
Богдан Батрух, українець, народжений в 
Польщі, котрий не лише не належить до 

православної громади села 
Липівка, а є греко-католи-
ком за віросповіданням, 
твердо вирішив, що відбу-
дує, а точніше – побудує в 
селі Липівка православну 
Покровську церкву. І зробив 
це, всупереч звичному раці-
ональному мисленню, навіть 
реальній затребуваності та-
кого храму в цьому місці й 
позірної нібито недоречно-
сті таких великих фінансо-
вих витрат.
Для розписів православ-
ного храму Богдан Батрух 
запросив найвідомішого 
із сучасних, надзвичайно 
потужного та своєрідного 
українського живописця – 
Анатолія Криволапа. Це був 
сміливий, прогресивний 
крок: у церковні розписи на 
релігійні сюжети безогляд-
ним буревієм влився чистий 
активний колір, сповнений 
енергії та емоцій.
Феномен розписів церкви 
Покрова Пресвятої Богоро-
диці в Липівці полягає ще 
й в особливій злагодженій 
співтворчості художників. 
Один з митців, власне Ігор 
Ступаченко, обрав подвиж-
ництво аскета й трударя на 

багато років, придумуючи нові технології, 
створюючи канонічні композиції, готую-
чи сценічний ряд для візуального запо-
внення храму. Інший художник, Анатолій 
Криволап, узяв на себе відповідальність 
за емоційне наповнення кольором і висо-
ту звучання барвних рішень, за сучасний 
погляд і реакцію на старі заповіти у хра-
мі, збудованому в ХХІ столітті.
Анатолій Криволап у розписах цієї цер-
кви сконцентрував і зосередив творчий 
набуток усього свого життєвого шляху, в 
якому приборкав і приручив пристрасну 
гостроту власного світовідчуття. Маючи 
вибуховий темперамент, він втілює його 
у кольорових викидах, згустках і плямах, 
що світяться й сяють, а іноді ріжуть очі. 
Його цікавить колір задля можливості 
відтворити глибокі й силь ні почуття. В 
храмові розписи він вливає абстрактний 
колір, щоб звучав як позбавлена сюже-
ту чиста музика, стаючи рушійною си-
лою в емоційно-піднесеному прочитанні 
сакральних композицій.
Впевненні, коли ця церква буде готова, 
вона стане однією із найзнаменитіших 
українських скарбів.

Інформація підготовлена 
на основі матеріалів  

Олесі АВРАМЕНКО.

МАНДРУЄМО МАКАРІВЩИНОЮ
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Цими днями виповнилося 
рік, як на посаду керівника 
Державного підприємства 
«Макарівське лісове госпо-
дарство» було призначено 
Віталія СМОЛІНА. Напередо-
дні Дня працівників лісу, ми 
поспілкувалися з керівни-
ком Лісгоспу. Наша розмова 
вийшла своєрідним звітом 
Віталій Олександровича 
щодо проробленої за рік ро-
боти.

НАШЕ ІНТЕРВ’Ю
Віталій СМОЛІН: ««…МИ СПЛАЧУЄМО ПОДАТКИ В ГРОМАДУ, 

А ГРОМАДА ЇХ РЕАЛІЗОВУЄ НА МІСЦЯХ У ВИГЛЯДІ 
ПОЗИТИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ…»»

– Пане Віталію, звідки ви родом? Яку ма-
єте освіту?
– Народився в селі Базар Народницького 
району Житомирської області. Освіта вища. 
Закінчував Поліський національний універ-
ситет та Державну академію управління при 
Президенті України. Зараз є аспірантом На-
ціонального університету біоресурсів та при-
родокористування.
– 2 липня ви звільнились з ДП «Київське 
лісове господарство» і були призначені 
на посаду в.о. директора державного під-
приємства «Макарівське лісове господар-
ство» у зв’язку з ситуацію, яка тут скла-
лась. Що це за ситуація?
– На той момент у Макарівському лісовому 
господарстві склалась тяжка фінансова си-
туація: були проблеми з виплатою заробітної 
плати, податків та обов’язкових платежів. Як резуль-
тат почався кадровий відтік.
Підприємство перейшло на чотирьох годинний ро-
бочий день. А потрібно пам’ятати, що Макарівське 
господарство завжди було в трійці найкращих в об-
ласті. 
Я працював керівником Київського лісового госпо-
дарства, тому звільнення, як і призначення в Ма-
карівське лісове господарство, для мене було цілко-
витою несподіванкою. Це все трапилося протягом 
години часу. В мене був звичайний робочий день, 
отримав дзвінок прибути в Агентство лісових ресур-
сів, де мене повідомили про ситуацію, яка склалась, 
і те що є бачення щодо звільнення з посади директо-
ра Київського лісгоспу та призначення виконуючим 
обов’язки керівника Макарівського лісгоспу. 
У четвер я був звільнений, а в п’ятницю, 3 липня 
2020 року, мене представили виконуючий обов’язки 
Макарівського лісового господарства. 
Одним з перших моїх наказів була відміна чотирьох 
годинного робочого дня і введення повноцінного 
восьми годинного робочого дня. Заступники і гловні 
спеціалісти, які працювали на той час, мене пере-
конували, що цього робити не потрібно, бо коштів 
немає і т.п., але я бачив проблему в іншому. 
– За рік Вашого перебування на посаді уже по-
гашенні всі борги перед державою. Двічі на під-
приємстві піднімали заробітну плату. І Макарів-
ський лісгосп є одним з найбільших платників 
податків у бюджет. На чому сьогодні заробляє 
підприємство?
– Щодо підняття заробітних плат, я хочу висловити 
вдячність всьому колективу Макарівського лісгоспу, 
що мені повірив та видав кредит довіри. І ми з пер-
шого дня почали працювати як бачив я, керівник 
підприємства, усвідомлюючи при цьому всю відпо-
відальність. І в нас все вийшло.

Перші збори, коли мене представляли як керівника, 
були морально тяжкі – я бачив в залі прекрасних лю-
дей, хороших спеціалістів, в яких не було вогню в 
очах і віри в майбутнє. І на це було неприємно диви-
тися. Настрій був такий, що підприємство банкрот і 
буде ліквідоване, і саме для цього мене призначили. 
Я сказав, як я бачу свою роботу, і до якого результа-
ту ми прийдемо якщо всі разом почнемо працювати, 
відкинувши емоції і спекуляції на ситуації.
Адже керівник без колективу, а колектив без належ-

ного рівня ставлення до роботи – ніхто. Це шлях в 
нікуди! Керівник може бути ініціативним, досвідче-
ним, він може мати чітке бачення, бажання і пере-
бувати на роботі цілодобово, але він нічого не зро-
бить, не досягне результату, коли немає колективу, 
єдиного колективу, який працюватиме як живий 
організм. Не має бути роботи з під палки, не має 
бути роботи в ручному режимі, всі повинні не більше 
і не менше виконувати покладені на них обов’язки! 
Щодо підвищення заробітної плати моя позиція 
така. Колектив в свою чергу, якщо не буде бачити 
конкретний результат своєї роботи, не буде достат-
ньо мотивований до роботи, в тому числі втрачає 
мотивацію фінансову , і, як результат, продуктив-
ність праці! Результат не заставив себе довго чекати. 
На сьогодні ми маємо зріст продуктивності праці у 
301 відсоток.
Я щиро вдячний керівнику обласного управління 
Олександру Бойку, за те що було підтримано під-
няття заробітних плат на підприємстві, хоча ми ще 
мали борги і до підприємства було багато питань. 
Нам повірили і ми не підвели.
З першого місяця ми почали виплачувати поточну 
заробітну плату, та активно погашати існуючу за-
боргованість по заробітній платі. Також випрацюва-
ли алгоритм погашення всіх інших заборгованостей.
Уже в листопаді 2020 р. була повністю виплачена 
заборгованість по заробітній платі, яка тягнулася з 
листопада 2019 року. 
На момент мого призначення, середня заробітна 
плата працюючих становила 11 159 грн, на сьогодні 
середня заробітна плата становить 26 046 грн. Вона 
стала більшою на 233 відсотки. 
Всі зобов’язання, які я взяв на себе як новопризна-
чений керівник перед колективом, виконані! Як 
результат, відтік кадрів припинився, тепер до нас 
хочуть іти працювати, а це найкращий індикатор 
результату.
Щодо найбільшого платника податків. Ми раді, що є 
одними з найбільших платниками податків в грома-
ді. Як зазначав Макарівський селищний голова Ва-
дим Токар, не за нарахованими, а за реально спла-
ченими коштами.
За перше півріччя 2020 року Макарівським 
лісгоспом сплачено податків до бюджетів всіх рівнів 
на суму 8604 тис. грн, у тому числі до Державного 
бюджету – 4525 тис. грн, до місцевого 874 тис. грн, 
ЄСВ – 3205 тис. грн.
У першому півріччі 2021 року до бюджетів всіх рів-
нів сплачено 29535 тис. грн, що на 343 відсотки 
більше ні за аналогічний період минулого року. До 
державного бюджету сплачено 16368 тис. грн, а до 
місцевого – 8980 тис. грн, ЄСВ – 4129 тис. грн.
Моя позиція проста і відверта. Ми сплачуємо подат-
ки в громаду, а громада їх реалізовує на місцях у 
вигляді позитивних перетворень. У тому числі і для 
лісового господарства.
– Ви прийшли на підприємство у 2020 році і на-
разі встигли попрацювати на переламі адміні-
стративного поділу в процесі децентралізації. 
Чи відчули ви зміну у тональності спілкування 
з місцевою владою та, власне, громадою? 
– По керівництву району. Через короткий термін 
після мого призначення в Макарів, тут було пред-
ставлено нового керівника РДА Олексія Болілого. У 
нас з ним склалися дуже конструктивні стосунки. 
Якраз це був тільки початок карантинного періоду, 
нас просили про допомогу і ми знаходили можли-
вість. У мене тільки самі позитивні враження про 
його як людину і як організатора.
Щодо виконуючої обов’язки голови райдержадміні-
страції Ірини Багінської, я вдячний їй за підтримку. 
Ми не були знайомі, але вона підписала подання на 
моє призначення. 

Щодо керівництва Макарівської громади. З 
Вадимом Яковичем ми познайомились по моїй 
ініціативи. Я прийшов до нього, представився. 
Під час знайомства розповів якою бачу нашу 
співпрацю, селищний голова сказав про своє 
бачення. Вадиму Токарю сподобалася моя від-
крита й відверта позиція, мені його. За рік ро-
боти в стосунках з владою нічого не змінилося, 
вони як були так і є позитивними. Впевнений 
попереду в нас багато добрих справ.
– Скільки людей сьогодні працюють у ДП 
«Макарівське лісове господарство» і яку те-
риторію вони обслуговують?
– Працює на нашому підприємстві 197 чоло-
вік. Наша територія становить 26 535 гектар. 
Маємо 6 лісництв. Лісове господарство не змі-
нило свою територію зі зміною районів, адже 
господарство ведеться на підставі актів на по-

стійне користування і його території знаходяться в 
межах кількох нових громад. 
– Відомо, що шлях сировинного постачальни-
ка значно звужує можливості підприємства у 
фінансовому плані та обмежує кількість квалі-
фікованих робочих місць. Який відсоток про-
дукції ДП «Макарівське лісове господарство» є 
продуктом переробки? Чи є ліс кругляк і досі 
основним продуктом для реалізації?
– Макарівське лісове господарство одне з небагатьох 
лісових господарств, якщо навіть взяти в межах 
України, яке має власні цехи переробки і займаєть-
ся поглибленою переробкою деревини. У нас близько 
40 відсотків лісу пішло на реалізацію круглякам, це 
разом з дровами. І близько 60 відсотків ми переро-
били на власних цехах. 

Хочу зауважити, що весь кругляк і деревина прода-
ється виключно через аукціон. Про це був один із 
моїх перших наказів, коли я прийшов в Макарів. 
Все продається на аукціоних торгах. І це дає свою 
тенденцію у ціновій політиці. Адже у такому випад-
ку забирається повністю людський фактор, не ке-
рівник, не інженер, не майстер лісу, не впливає на 
ціноутворення, немає і не може бути ніякої домовле-
ності. 
Весь наш наявний ресурс виставляється в Інтернеті 
на відкритому майданчику Української енергетич-
ної біржі. Кожен з ним ознайомлюється. Ми навіть 
не знаємо до закінчення торгів хто торгується. Зав-
дяки таким торгам ми забрали всі спекуляції, якісь 
там зловживання чи будь яку узурпацію у своїх ру-
ках ресурсу. Весь круглий ліс виставляється на аук-
ціонні торги і виключно там реалізовується. Тому ге-
ографія наших покупців сама велика, від місцевих 
до самих далеких областей Рівненської, Волинської, 
Львівської і Івано-Франківської. 
– В які саме країни ви експортуєте ліс? І які тен-
денції у попиті лісу в цих країнах складаються 
на найближчий рік – два?
– Ліс кругляк ми не експортуємо. Ми експортуємо 
продукцію первинної переробки та пиломатеріал до 
Польщі, Прибалтики, Туреччини, Китаю та Кореї.
– Чи розглядаєте ви можливість розширення 
ринку реалізації деревини у найближчі роки і чи 
дозволить збільшення об’ємів реалізації зберіга-
ти баланс між доходами і збереженням екосис-
теми? Адже сьогодні в інформаційній площині 
часто говорять про надто великі вирубки?
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– Необроблена деревина реалізовується виключно на 
внутрішньому ринку. На мою думку проблема лісо-
вого господарства, майстрів лісу –дуже мало в свій 
час проводили роз’яснювальних робіт і суспільство 
не знайоме з основними правилами роботи лісового 
господарства. 
Доводилося чути спекуляції, що в лісгоспі за мого 
керівництва справи пішли краще, бо стали більше 
рубати лісу. Поясню, лісове господарство не може 
рубати не більше, не менше. Рубають лише норму 
визначену Проєктом організації розвитку лісового 
господарства, прийнятим у 2014 році. Будь яке лі-
сове господарство в Україні працює згідно Проєкту 
організації лісового господарства. Він розробляєть-
ся один раз на десять років. Після чого затверджу-
ється відповідним наказом Міністерства екології та 
Державного агентства лісових ресурсів. Після цього 
Міністерством екології видається наказ на розра-
хункову лісосіку. Змінити її не може не директор, 
ні начальних обласного управління, ні голова Дер-
жавного управління лісових ресурсів. А тому ніхто 
не може прийняти рішення рубати більше, або мен-
ше. Рішення приймається виключно на підставі про 
розрахункову лісосіку. І тому Макарівське лісове 
господарство як мало однакову розрахункову лі-
сосіку як до мене так і під час мого керівництва. 
Чергове лісовпорядкування у нас буде проводитися 
в 2024 році. Хочу зауважити Макарівський лісгосп 
за останній рік зменшив суцільні зруби, я про це ін-
формував на одній з нарад в Макарівській селищній 
раді. Ми зараз пішли в санітарно-вибіркову рубку, 
забираємо лише сухостійні дерева, щоб не чіпати 
живі і здорові дерева. Тому суцільні зруби за мого 
керівництва зменшилися.
Баланс з природою точно витриманий, тому що ми 
ведемо свою роботу згідно Проєкту організації роз-
витку лісового господарства. В якому чітко описане 
все, квартал, відділ і де проводити рубки. Всі роботи 
відмічаються на картографії. Це все чітко сплано-
вано.
– 18 грудня 2017 року, введено в дію Закон 
України «Про оцінку впливу на довкілля», при-
йнятий Верховною Радою України 23 травня 
2017. Закон впроваджує європейську модель 
процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) за-
мість екологічної експертизи, передбаченої За-
коном «Про екологічну експертизу», що в свою 
чергу втратила чинність. У процедурі ОВД бе-
руть участь замовник, виконавець робіт з оцін-
ки впливу і громадськість, тобто журналісти, 
активісти і звичайні члени громади. Процедура 
ОВД застосовується до поступових рубок голов-
ного користування площею понад 1 гектар або 
до суцільних санітарних рубок площею понад 1 
гектар. Проте, за останній час ми не знайшли 
у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля жодної справи, що стосувалась би ДП «Мака-
рівське лісове господарство». Ви не вирубували 
більше 1 гектара чи не можете знайти спільну 
мову з громадськістю?
– Дійсно на момент мого призначення ми не лише 
пройшли ОВД, ми ще підтвердили сертифікат FSC 
– це міжнародна сертифікація лісів. По цим напрям-
кам у Макарівського лісгоспу також були заборго-
ваності. Відповідно сертифікат FSC був на межі 
зриву. А документ для лісового господарства дуже 
важливий, адже він на міжнародному рівні підтвер-
джує повний етап походження продукції та показує 
що ми дотримуємося умов екологічно-спрямовано-
го, соціального, збалансованого введення лісового 
господарства. 

Тому ми дійсно, одне з тих підприємств, і нам за це 
приємно, яке має підтвердження ОВД та сертифікат 
FSC. До речі, у цьому велика заслуга головного ліс-
ничого, нового начальника відділу лісового госпо-
дарства і всієї команди Макарівського лісгоспу. На 
сьогодні ми всю свою діяльність проводимо відпо-
відно до вимог ОВД і FSC. У нас постійно здійсню-
ється моніторинг та аудит. Ми відкрито здійснюємо 
свою діяльність, керуючись діючим законодавством 
і тому судові та інші справи щодо порушень відсут-
ні.
– Нещодавно закінчився «сезон тиші» у лісі. «Се-
зон тиші» – це природоохоронний захід, запро-
ваджений до виконання в Україні на законодав-
чому рівні у 2015 році. У цей період заборонено 
будь-які заходи, що є джерелом підвищеного 
шуму та неспокою (стрілянина, проведення ви-
бухових робіт, феєрверки, санітарні рубки лісу і 
т.д.). Як пройшов цей період для Макарівського 
лісгоспу і чи багато зафіксовано порушень?
– Макарівський лісгосп може похвалитися тим, що в 
межах Київської області і всієї України, в нас не було 
зафіксовано жодного порушення природоохоронно-
го законодавства в «сезон тиші».
Порушення «сезону тиші» тягне за собою тяжкі на-
слідки, на кшталт втрати сертифікату FSC. Адже 
відповідні природоохоронні органи чітко моніторять 
всі порушення у «сезон тиші». 
– Чи працював в повну силу в «сезон тиші» Ма-
карівський лісгосп? Чи була обмеженою рубка в 
цей період?
– В «сезон тиші» не дозволяється проведення рубок 
в місцях масового розмноження диких тварин, а та-
кож проведення вибіркових та суцільних санітарних 
рубок.
«Сезон тиші» чітко регламентує, що заборонено, а що 
дозволено. Тому ми не зупиняєм лісогосподарську 
діяльність, а просто виконуємо умови чинного при-
родоохоронного законодавства.
– Зараз безліч людей справедливо занепокоєні 
екологічною ситуацією у лісі і боляче сприй-
мають втрату кожного дерева чи погіршення 
екосистеми у лісі. Які заходи провадяться під-
приємством для збереження лісу і чи намагає-
тесь ви долучити до якихось процесів громад-
ськість?
– Для збереження лісів у нас проводиться цілий ряд 
заходів від виховання лісу до віку стиглості, який 
ми зараз бачимо. Сюди входить догляд за лісовими 
культурами, рубки догляду за лісом. Ми у лісгоспі 
проводимо повний план заходів який передбачаєть-
ся чинним природоохоронним законодавством. Чи 
залучаємо громадськість? Да ми на весняно-осінню 
лісову культурну компанію завжди запрошуємо під-
приємства та організації. Проводимо посадку дерев 
з представниками приватного бізнесу, а також з 
певними відділами Макарівської селищної громади. 
Також залучаємо до заходів школи і шкільні лісни-
цтва. На сьогодні плануємо запрошувати на осінню 
посадку молодих насаджень представників органі-
зацій та підприємств територіальних громад.
– На телеканалі «Погляд» нещодавно вийшов сю-
жет про те, як працівники Макарівського лісгос-
пу висадили у Ніжиловичах понад 7000 саджан-
ців сосен, до події долучилось багато членів 
громади. Розкажіть хто був ініціатором такого 
чудового заходу і які ще цікаві заходи плану-
ються до реалізації разом з громадою?
– Це була висадка не семи тисяч, а була акція «Міль-
йон дерев», а сім тисяч сіянців ми висадили лише на 

тій ділянці, в Ніжиловичах. А взагалі їх у нас дерев 
висаджується дуже багато. За цю весну ми посадили 
майже 130 гектарів лісу, що в перерахунку на кіль-
кість становить понад 1 млн сіянців та саджанців 
лісотвірних порід. Скажу більше, у нас весною не 
залишилось лісокультурних ділянок лісу для всіх ба-
жаючих. 
До нас їхало багато бажаючих, переважна більшість 
яких не до кінця усвідомлюють як ліс взагалі росте, 
з чого все розпочинається. Тому коли люди бачать 
зруби, то вони думають, що ми зрубали і покинули 
ділянку без подальшого заліснення. 
Під час посадки лісу ми показуємо з як все розви-
вається від заготівлі насіння до зростання багато-
вікових насаджень. А сам захід висадки сіянців та 
саджанців це тема окремої розмови. 

– Ліс суттєво подорожчав. Розкажіть про тен-
денції ринку, особливо в контексті ціни на дро-
ва для пересічних громадян.
– На сьогодні реалізація лісопродукції це абсолютно 
вільний ринок і ціну на цю продукцію регулює лише 
попит. Щодо опалення, то дрова також виросли в 
ціні. Проте задля забезпечення мешканців територі-
альних громад Макарівським лісгоспом встановлено 
фіксовану прайсову ціну, яка є істотно нижчою за 
ціни аукціонних торгів.. 
– Дякую за відверту розмову.
– Дякую Вам за приділений час.

Спілкувався Віталій ГЕДЗ.
P.S. Редакція газети «Макарівський вісник», користу-
ючись нагодою, вітаємо всіх працівників Державного 
підприємства «Макарівське лісове господарство» з 
професійним святом. 
Бажаємо лише позитивних вражень від роботи.
А також сподіваємося на подальшу плідну інформа-
ційну співпрацю.
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Схід Сонця 06.44       Захід Сонця 19.03
Тривалість дня 12.19

ПОНЕДІЛОК, 20 вересня

ВІВТОРОК, 21 вересня
Схід Сонця 06.46 Захід Сонця 19.01

Тривалість дня 12.15

СЕРЕДА,  22 вересня
Схід Сонця 06.47 Захід Сонця 18.59

Тривалість дня 12.12

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.

21 ВЕРЕСНЯ – РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ 
БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ (ДРУГА ПРЕЧИСТА)

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 7
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 Комедiя «Мiстер 
Бiн»
1:40 Танцi з зiрками

КАНАЛ «2+2»
6:00 Т/с «Опер за ви-
кликом 4»
9:50 Х/ф «Втрачений 
скарб»

11:25 Х/ф «Лiтак пре-
зидента»
14:00,16:55 Загублений 
свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15 Спецкор
18:50 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
19:30 Грошi
20:25,21:25 Т/с «Козир-
не мiсце»
22:25,0:25 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
0:00 Дубинiзми
2:15 Т/с «Зустрiчна 
смуга»
3:00 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30,22:00 Т/с «Ромео i 
Джульєтта з Черкас»
10:30 Х/ф «Упiймай 
шахрайку, якщо змо-

жеш»
12:40 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Екстремаль-
ний сезон
15:00,2:15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:55 Панянка-се-
лянка
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,21:00 Од-
ного разу пiд Полтавою
19:30,20:30 Танька i 
Володька
23:00 Сiмейка У
0:00 Країна У 2.1
3:05 Вечiрка 2
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:00 Орел i решка. На 
краю свiту
4:55 Телемагазин
5:25,23:10 «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 «Ласкаво 
просимо на борт»

14:20 Х/ф «Синок»
16:05 Чекай на мене. 
Україна
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни»
1:00 Х/ф «Немислиме»
2:35 Т/с «СБУ. Спецо-
перацiя»

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:10 Kids` Time
6:00 Том i Джерi
7:15 Орел i решка
9:20 Т/с «Надприрод-
не»
12:55 Х/ф «Тупий i ще 
тупiший 2»
15:05 Х/ф «Училка»
17:00 Хто зверху? (12+)
19:00 Пекельна кухня
21:20 Х/ф «Еван Все-
могутнiй»
23:15 Х/ф «Дiвчина 
моїх жахiв»
1:45 Вар`яти
2:45 Служба розшуку 
дiтей
2:50 Зона ночi

СТБ
3:00 Найкраще на ТБ
5:15 Т/с «Коли ми вдо-
ма»
5:55 Т/с «Комiсар Рекс»

8:55 МастерШеф
12:00,14:50 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»
0:10 Т/с «Вангелiя»

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
10:55,13:15 Х/ф «Вби-
ти Бiлла 2»
12:45,15:45 Факти. 
День
14:10,16:15 Т/с «Роз-
тин покаже 2»
18:45,21:05 Факти. 
Вечiр
20:20,2:05 Прихована 
небезпека
21:30 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ 2»

22:25 Свобода слова
0:00 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 2»
14:30,15:30 Iсторiя од-
ного злочину
16:00 Т/с «Хiд проку-
рора»
20:10 Говорить Україна
21:00 Т/с «Таємна лю-
бов»
23:10,2:00 Т/с «Аква-
релi»

1:30 Телемагазин
2:25 Гучна справа
3:10 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
6:00 Таємницi 
кримiнального свiту
7:25,17:00,3:30 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 «Новий апо-
калiпсис: Блискавка 
долi»
2:30,3:35 Речовий до-
каз
4:20 Правда життя

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з “1+1”
7:00,8:00,9:00,12:00,
14:00,16:45,19:30,4:1
0 ТСН
9:25,10:20,3:20,5:30 
Життя вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження 
наослiп 7
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”
1:55 Комедiя “Мiстер 
Бiн”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Х/ф “Шакал”
8:40 Х/ф “Багрянi 
рiки”
10:45 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”
12:45,16:55 Загублений 
свiт
17:55 Секретнi 
матерiали
18:15,2:40 Спецкор
18:50,19:30,3:10 
ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
20:25,21:25 Т/с 
“Козирне мiсце”
22:25,0:00 Т/с “CSI: 
Мiсце злочину”
1:50 Т/с “Зустрiчна 
смуга”
3:40 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники

5:45 Телемагазини
ТЕТ

6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30,22:00 Т/с “Ромео i 
Джульєтта з Черкас”
10:30 Х/ф “Святий 
Вiнсент”
12:30 4 весiлля
14:00,17:00 
Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон
15:00,2:15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:55 Панянка-
селянка
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,21:00 
Одного разу пiд 
Полтавою
19:30,20:30 Танька i 
Володька
23:00 Сiмейка У
0:00 Країна У 2.1
3:05 Вечiрка 2
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:20,18:00,19:00 
Стосується кожного
4:55 Телемагазин
5:25,23:05 “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 “Шеф Адам 
Джонс”
14:30,15:30 Речдок
16:25 Речдок. 
Особливий випадок
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Сiмнадцять 
миттєвостей весни”
0:50 Х/ф “Бурмило”
2:40 Т/с “СБУ. 
Спецоперацiя”

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:10 Kids` Time
6:00 Том i Джерi
7:15 Орел i решка
9:20 Т/с 
“Надприродне”
13:00 Любов на 
виживання
14:55 Х/ф “Встигнути 
до”
16:55 Хто зверху? (12+)

19:00 Екси
21:00 Х/ф “Фокус”
23:05 Х/ф “Вибух з 
минулого”
1:10 Вар`яти
2:35 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми 
вдома”
5:30 Т/с “Комiсар Рекс”
7:15 МастерШеф
12:00,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 
Вiкна-Новини
15:35,18:05 Т/с “Слiд”
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с “Колiр 
пристрастi”
0:10 Т/с “Вангелiя”

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Факти
4:50,20:20,2:05 
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
10:25,13:25 Х/ф “Робiн 
Гуд”
12:45,15:45 Факти. 
День
13:55 Т/с “Розтин 
покаже 2”
14:55,16:15,22:25 Т/с 
“Пес”
17:45,21:30 Т/с 
“Дiльничний з ДВРЗ 2”
18:45,21:05 Факти. 
Вечiр
23:40 Х/ф “3000 миль 
до Грейсленда”
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 2”
14:30,15:30 Iсторiя 
одного злочину
16:00 Т/с “Хiд 

прокурора”
20:10 Говорить 
Україна
21:00 Т/с “Таємна 
любов”
23:10,2:00 Т/с 
“Акварелi”
1:30 Телемагазин
2:25 Гучна справа
3:10 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
6:20 Свiдок. Агенти
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”
14:45,23:00 Т/с “Слiпа 
зона”
18:20 Будьте здоровi
0:45 Легенди 
бандитського Києва
1:45 Правда життя
3:10 Речовий доказ
3:50 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
5 ТСН
9:25,10:20,5:35 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження на-
ослiп 7
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 Драма «Парфу-
мер: Iсторiя одного 
вбивцi»
2:35 Х/ф «Пандорум»

КАНАЛ «2+2»
6:00,18:50,3:10 ДжеДАI

6:15 Х/ф «Гарячi го-
лови»
8:00 Х/ф «Гарячi голо-
ви 2»
9:50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
12:45,16:55,19:30 Загу-
блений свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15,2:40 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
20:25,21:25 Т/с «Ко-
зирне мiсце»
22:25,0:00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
1:50 Т/с «Зустрiчна 
смуга»
3:40 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30,22:00 Т/с «Ромео i 

Джульєтта з Черкас»
10:30 Х/ф «Шпигунка»
12:50 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Екстремаль-
ний сезон
15:00,2:15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:55 Панянка-се-
лянка
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,21:00 Од-
ного разу пiд Полтавою
19:30,20:30 Танька i 
Володька
23:00 Сiмейка У
0:00 Країна У 2.1
3:05 Вечiрка 2
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:25,18:00,19:00 Стосу-
ється 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 про-
грама
12:25 Х/ф «Зведенi 
сестри»
14:30,15:30 Речдок
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни»
0:50 Х/ф «Виходу 
немає»
2:35 Т/с «СБУ. Спецо-
перацiя»

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:15 Kids` Time
6:00 Том i Джерi
7:20 Орел i решка
9:20 Т/с «Надприрод-
не»
12:20 Любов на вижи-
вання
15:00 Х/ф «Областi 
темряви»
17:00 Хто зверху? (12+)
19:00 Дiти проти зiрок
20:40 Х/ф «Авангард»
22:40 Х/ф «Мiстер 
Крутий»
0:30 Вар`яти

2:25 Служба розшуку 
дiтей
2:30 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»
5:30 Т/с «Комiсар Рекс»
8:30 МастерШеф
12:00,14:50 Т/с «Слiпа»
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
15:35,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с «Колiр 
пристрастi»
0:10 Т/с «Вангелiя»

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку 
дiтей
4:30 Факти
4:50 Громадянська 
оборона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10 На трьох

11:25,13:30 Х/ф «Бiла 
iмла»
12:45,15:45 Факти. 
День
14:00 Т/с «Розтин по-
каже 2»
15:00,16:15,22:30 Т/с 
«Пес»
17:45,21:30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2»
18:45,21:10 Факти. 
Вечiр
20:20,2:00 Секретний 
фронт
23:50 Х/ф «Глобальне 
вторгнення: Битва за 
Лос-Анджелес»
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 2»
14:30,15:30 Iсторiя 
одного злочину

16:00 Т/с «Хiд проку-
рора»
20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Т/с «Таємна 
любов»
23:10,2:00 Т/с «Аква-
релi»
1:30 Телемагазин
2:25 Гучна справа
3:10 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
6:25 Будьте здоровi
7:55,9:00,17:00,2:40 
Випадковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,
2:10 Свiдок
10:50,13:00,19:30 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
3:15 Речовий доказ
3:55 Правда життя. 
Професiйнi байки

21 вересня (8 вересня за юліанським календарем) православні та греко-католики відзначають свято Різдва Пресвятої Владичиці нашої Богоро-
диці і Приснодіви Марії. Це одне з дванадцяти найважливіших православних свят, яке є першим у новому церковному році.

Різдво Діви Марії не описане в Біблії, але інформа-
ція про цю подію міститься в давніх християнських 
текстах, зокрема, в апокрифічному Протоєвангелії 
від Якова (ІІ століття). Звідти ми дізнаємося й іме-
на батьків Марії – Йоакима та Анни. Невідоме точне 
місце народження Марії, на цю роль претендують 
Єрусалим, Назарет, Сепфорис та інші міста. 
Вшанування церквою цієї події відоме з перших 
століть християнства, а особливо – після проведен-
ня Ефеського собору 431 року, де велика увага була 
приділена питанням, пов’язаним із вшануванням 
Богородиці. Вже з VI століття традиція святкувати 
Різдво Пресвятої Богородиці поширюється в різних 
регіонах християнського світу. 
Друга Пречиста є дуже шанованим українцями свя-
том. Ще одна назва цього дня – «осенина», адже за 
народним календарем саме цього дня настає справ-
жня осінь. Так, до Другої Пречистої люди намагали-

ся закінчити основні польові роботи і подякувати 
Богородиці за зібраний урожай. Хоча у сам святко-
вий день працювати заборонялося, годилося прово

дити час удома. А всі справи потрібно було заверши-
ти напередодні. 
Так як роботи ставало менше, на селі з цього дня 
вже починали засилати до дівчат сватів. Відтак, 

неспроста в народі говорили: «Прийшла Пречиста – 
принесла старостів нечиста».
Друга Пречиста вважалася, зокрема, і жіночим свя-
том. В цей день бездітні жінки зверталися до Бого-
родиці з молитвами про поміч та народження дити-
ни. Також замовляли в церкві службу на честь Діви 
Марії.
В Україні численні храми названі на честь Різдва 
Пресвятої Богородиці, зокрема, церква на території 
Києво-Печерської лаври (1696 р.), собор у Козельці 
(1763 р.), дерев’яна церква в Криворівні (1660-ті 
роки). 
Окрім християн Різдво Марії вшановують також 
мусульмани, його події описані в Корані, щоправда, 
мусульманська традиція називає батьків Діви Марії 
Імраном та Анною.

Наталія ФІТЬ,
Київ.
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Схід Сонця 06.53            Захід Сонця 18.50
Тривалість дня 11.57

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 06.49 Захід Сонця 18.57
Тривалість дня 12.08

ЧЕТВЕР, 23 вересня

Схід Сонця 06.50        Захід Сонця 18.54  
Тривалість дня 12.04

П’ЯТНИЦЯ, 24 вересня

СУБОТА, 25 вересня
Схід Сонця 06.52 Захід Сонця 18.52

Тривалість дня 12.00

НЕДІЛЯ,  26 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
9:25,10:20,3:10,5:30 
Життя вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження на-
ослiп 7
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 «Стiв 
Джобс»

КАНАЛ «2+2»
6:00,18:50,3:05 ДжеДАI
6:20 Х/ф «Kingsman: 
Таємна служба»

9:00 Х/ф «Kingsman: 
Золоте кiльце»
11:50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
12:50,16:55,19:30 Загу-
блений свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15,2:35 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
20:25,21:25 Т/с «Козир-
не мiсце»
22:25,0:00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
1:50 Т/с «Зустрiчна 
смуга»
3:35 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30,22:00 Т/с «Ромео i 
Джульєтта з Черкас»
10:30 М/ф «Рапунцель: 
Заплутана iсторiя»

12:30 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Екстремаль-
ний сезон
15:00,2:15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:55 Панянка-се-
лянка
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,21:00 Од-
ного разу пiд Полтавою
19:30,20:30 Танька i 
Володька
23:00 Сiмейка У
0:00 Країна У 2.1
3:05 Вечiрка 2
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:25,18:00,19:00 Стосу-
ється кожного
4:55 Телемагазин
5:25,22:55 «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 «Кохання не 
за розмiром»

14:30,15:25 Речдок
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни»
0:45 Х/ф «Таємниця в 
їхнiх очах»
2:40 Т/с «СБУ. Спецо-
перацiя»

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:10 Kids` Time
6:00 Том i Джерi
7:15 Орел i решка
9:15 Т/с «Надприродне»
12:55 Любов на вижи-
вання
14:55 Х/ф «Вибух з ми-
нулого»
17:00,19:00 Хто звер-
ху? (12+)
21:00 Х/ф «Встигнути 
за Джонсамi»
23:05 Х/ф «Плейбой пiд 
прикриттям»
1:05 Вар`яти
2:25 Служба розшуку 
дiтей
2:30 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с «Комiсар Рекс»
8:00 МастерШеф

12:00,14:50 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»
0:10 Т/с «Вангелiя»

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
10:45,13:25 Х/ф «3000 
миль до Грейсленда»
12:45,14:55 Факти. 
День
13:50 Т/с «Розтин пока-
же 2»
14:50,16:15,22:25 Т/с 
«Пес»
17:45,21:30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2»
18:45,21:05 Факти. 
Вечiр

20:20,1:40 Анти-зомбi
23:40 Х/ф «Бiла iмла»
2:25 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:0,8:00,15:00,19:00,
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 «Таємна лю-
бов»
23:10 По слiдах
23:50,2:00 Т/с «Аква-

релi»
1:30 Телемагазин
3:00 Реальна мiстика

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

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14
:00,16:45,19:30 ТСН
9:25,10:20,6:00 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження на-
ослiп 7
17:10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана»
20:13 ПроCпорт
20:15 Чистоnews
20:20 Лiга смiху
22:45 Д/ф «30 рокiв 
незалежностi»
23:40 Маскарад
1:40 Х/ф «Дзеркала»
3:40 Детектив «Дев`ята 
брама»

КАНАЛ «2+2»
6:00,18:50,2:20 ДжеДАI
6:10 Х/ф «Майор Пейн»
8:10 Х/ф «Вцiлiла»
10:00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
11:55 Загублений свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15,1:50 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
19:30 Х/ф «Планета 
мавп»
21:55 Х/ф «Повстання 
планети мавп»
0:00 Х/ф «Слiд смертi»
2:50 Цiлком таєм-
но-2017
3:15 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ

6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30,22:00 Т/с «Ромео i 
Джульєтта з Черкас»
10:30 Х/ф «Красуня i 
Чудовисько»
13:00 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Екстремаль-
ний сезон
15:00,2:15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:05 Панянка-се-
лянка
18:00 СуперЖiнка
19:00,20:00,21:00 Од-
ного разу пiд Полтавою
19:30,20:30 Танька i 
Володька
23:00 Сiмейка У
0:00 Країна У 2.1
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:25,18:00 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 Корисна про-
грама
12:25 Х/ф «Чаклунське 
кохання»
14:30,15:30,1:25 Реч-
док
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф «Кiнг-Конг»

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:10 Kids` Time
6:00 Том i Джерi
7:15 Орел i решка
9:30 Пекельна кухня
12:05 Екси
14:00 Дiти проти зiрок
15:40 Х/ф «Еван Все-
могутнiй»
17:30 Х/ф «Фокус»
19:25 Х/ф «Ред»
22:00 Х/ф «Ред 2»

0:05 Х/ф «Кiлер-псих»
2:05 Вар`яти
2:45 Служба розшуку 
дiтей
2:50 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»
5:30,19:00,22:50 Хо-
лостячка Злата Огнєвiч
11:30,0:00 Як вийти 
замiж
12:15,14:50 Т/с «Слiпа»
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
16:25,18:05 Т/с «Слiпа 
5»
0:55 Про що мовчать 
жiнки

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку 
дiтей
4:30,1:20 Факти
4:50 Громадянська 
оборона

6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10,20:10 Ди-
зель-шоу
12:00,13:25 Х/ф «Гло-
бальне вторгнення: 
Битва за Лос-Андже-
лес»
12:45,15:45 Факти. 
День
14:55,16:15 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ 2»
18:45 Факти. Вечiр
23:00,1:45 На трьох
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 «Сашка»
14:35 Т/с «Материн-

ське серце», 1 с
15:30 Т/с «Материн-
ське серце»
20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Свобода слова 
Савiка Шустера
0:00,2:00 Т/с «Аква-
релi»
1:30 Телемагазин
6:00 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
6:20,1:45 Правда 
життя
7:55,9:00,17:00,2:50 
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
3:20 Речовий доказ

КАНАЛ “1+1”
7:00,4:25,6:10 Життя 
вiдомих людей
8:00 Снiданок. 
Вихiдний
10:00 Свiт навиворiт
18:30 Свiт навиворiт 
12. Пакистан
19:30,5:10 ТСН
20:13 ПроCпорт
20:15 Чистоnews
20:20 Маскарад
22:20 Жiночий квартал
0:00 Свiтське життя
1:00 Комедiя “Кара 
небесна”
2:50 Комедiя “Джоннi 
Iнглiш: Перезапуск”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Шаленi перегони
7:00 ДжеДАI
8:35 Загублений свiт

12:45 Х/ф “Робокоп”
14:45 Х/ф “Робокоп 2”
17:00 Х/ф “Робокоп 3”
19:00 Х/ф “Сек`юрiтi”
20:50 Х/ф “Обiтниця 
мовчання”
22:40 Х/ф “Бойовi 
свинi”
0:15 Х/ф “Нiндзя 2”
2:10 Вiдеобiмба 2
4:05 Цiлком 
таємно-2017
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф “Iгор”
12:30,14:00,15:30,17
:00,0:25,2:10 Одного 
разу пiд Полтавою
13:30,16:30,1:25 
Сiмейка У
15:00,0:55 Танька i 

Володька
17:30 М/ф “Секрет 
Робiнсонiв”
19:15 Х/ф “Гарфiлд”
20:45 Х/ф “Гарфiлд 2”
22:15 Х/ф “Скiльки у 
тебе?”
2:40 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:45 Україна вражає
4:30,5:50 Орел i решка. 
На краю свiту
5:20 Телемагазин
6:45 Слово 
Предстоятеля
6:55 Х/ф “Дикун”
9:00 Готуємо разом. 
Домашня кухня
10:00 Все для тебе
11:00 Позаочi
12:00 Х/ф “Закоханий 
за власним бажанням”
13:40 Х/ф “Суєта суєт”
15:30 Х/ф “В`язень 
замку Iф”
20:00 Подробицi

20:30 Мiсце зустрiчi
22:10 Т/с “Я подарую 
тобi свiтанок”, 1-4 с
2:40 Х/ф “Випадковий 
запис”

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Хто проти 
блондинок? (12+)
8:05,9:55 Kids` Time
8:10 М/ф 
“Королiвський коргi”
10:00 Орел i решка. 
Земляни
11:00 Орел i решка. 
Чудеса свiту
12:10 Хто зверху? (12+)
14:10 Х/ф “Люди в 
чорному 3”
16:15 Х/ф “Люди в 
чорному: Iнтернешнл”
18:50 Х/ф 
“Трансформери: Темна 
сторона Мiсяця”
22:00 Х/ф 
“Трансформери: 
Останнiй лицар”

1:00 Х/ф “Встигнути за 
Джонсамi”
2:50 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми 
вдома”
5:30,10:55 Т/с “Колiр 
пристрастi”
7:50 Неймовiрна 
правда про зiрок
16:40,22:50 Звана 
вечеря
19:00 МастерШеф
1:10 Х/ф “Iдеальний 
чоловiк”

ICTV
4:55 Скарб нацiї
5:05 Еврика!
5:10 Факти
5:35 Анти-зомбi
6:30,1:55 
Громадянська оборона
7:30 Прихована 
небезпека
8:30,13:00 Т/с 
“Дiльничний з ДВРЗ 2”
12:45 Факти. День

13:40 Х/ф “Гладiатор”
16:40 Х/ф 
“Джуманджи”
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф 
“Джуманджи: Поклик 
джунглiв”
21:35 Х/ф 
“Джуманджи: Новий 
рiвень”
23:50 Х/ф “Гаттака”
3:30 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
7:00,15:00,19:00 
Сьогоднi
7:30,3:45 Реальна 
мiстика
8:35 Т/с “Люся. Iнтерн”
10:40 Т/с “Порушуючи 
правила”
14:40 Т/с “Королева 
дорiг”, 1 с
15:20 Т/с “Королева 
дорiг”
20:00 Головна тема
21:00 Спiвають все!
23:30,2:15 Т/с 

“Хлопчик мiй”
1:45 Телемагазин

НТН
5:00,4:45 Top Shop
6:00 Легенди 
бандитської Одеси
7:00 Х/ф “Важко бути 
богом”
9:35 Х/ф “Вбивство у 
зимовiй Ялтi”
11:35 Легенди карного 
розшуку
13:20 Випадковий 
свiдок. Навколо свiту
14:35 Т/с “Коломбо”
19:00,2:25 Свiдок
19:30 Х/ф “Синьйор 
Робiнзон”
21:40 Х/ф “Ера 
драконiв”
23:30 Х/ф “Бiлий слон”
1:15 Таємницi 
кримiнального свiту
2:55 Випадковий 
свiдок
3:25 Речовий доказ
3:45 Правда життя. 

КАНАЛ «1+1»
7:00 Життя вiдомих 
людей
8:00 Снiданок. Вихiд-
ний
10:00 Свiт навиворiт 
12. Пакистан
11:00,2:40 Свiт нави-
ворiт
18:30 Свiтське життя
19:30,5:00 ТСН-Тиж-
день
21:00 Танцi з зiрками
0:15 Лiга смiху

КАНАЛ «2+2»
6:00 Шаленi перегони
7:00 ДжеДАI
9:00,0:55 Загублений 
свiт
13:15 Х/ф «Планета 
мавп»
15:45 Х/ф «Повстання 
планети мавп»

17:45 Х/ф «Свiтанок 
планети мавп»
20:10 Х/ф «Вiйна за 
планету мавп»
23:00 Х/ф «Остаточний 
вирок»
2:00 Вiдеобiмба 2
4:50 Найкраще
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф «Секрет 
Робiнсонiв»
12:45,14:15,15:45,22:3
0,0:00,1:30 Одного разу 
пiд Полтавою
13:45,23:30,1:00 Сi-
мейка У
15:15,23:00,0:30 Тань-
ка i Володька
16:45 М/ф «Епiк»
18:30 Х/ф «Едвард - 

руки-ножицi»
20:30 Х/ф «Вiктор 
Франкенштейн»
2:15,4:00 Панянка-се-
лянка
3:05 Вечiрка 2
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:55 М/ф
4:05 Х/ф «Без року 
тиждень»
5:10 Х/ф «Суєта суєт»
6:45 Х/ф «Шукачi при-
год»
9:00 Готуємо разом
10:00,11:00,12:00 Iнше 
життя
12:55 Речдок. Виперед-
жаючи час
17:20 Х/ф «Кiнг-Конг»
20:00 Подробицi тижня
22:00 Х/ф «В`язень 
замку Iф»
2:30 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Вар`яти
6:50,8:15 Kids` Time
6:55 Том i Джерi
7:50 М/ф «Том i Джерi: 

Маленькi помiчники 
Санти»
8:20 М/ф «Тед-ман-
дрiвник i Таємниця 
царя Мiдаса»
10:10 Х/ф «Авангард»
12:10 Х/ф «Тран-
сформери: Темна сто-
рона Мiсяця»
15:30 Х/ф «Тран-
сформери: Останнiй 
лицар»
18:20 Х/ф «Реальна 
сталь»
21:00 Х/ф «Морський 
бiй»
23:40 Improv Live Show

СТБ
5:15 Т/с «Коли ми вдо-
ма»
5:50 Т/с «Колiр при-
страстi»
9:55 МастерШеф
13:45 Супербабуся
18:40 Битва екстрасен-
сiв
21:00 Один за всiх
22:10 Таємницi ДНК

ICTV
4:30 Скарб нацiї
4:40 Еврика!
4:35 Факти
5:00 Не дай себе ошу-
кати
5:45 Прихована небез-
пека
6:45 Анти-зомбi
7:35 Секретний фронт
8:35 Громадянська обо-
рона
9:40 Х/ф «Останнiй во-
лодар стихiй»
11:40,13:00 Х/ф «Ко-
роль Артур: Легенда 
меча»
12:45 Факти. День
14:25 Т/с «Пес»
18:45 Факти тижня
21:15 Х/ф «Геошторм»
23:35 Х/ф «Дум»
1:35 Х/ф «Гаттака»
3:15 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
5:50 Сьогоднi
6:50,4:00 Реальна мiс-
тика
9:20 Т/с «Квiти дощу»

17:00 Т/с «Рись», 1 i 2 с
19:00 Сьогоднi. Пiдсум-
ки з Олегом Панютою
21:00 Т/с «Рись»
23:00,2:00 Т/с «Пору-
шуючи правила»
1:30 Телемагазин
3:15 Гучна справа
4:45 Т/с «Хiд прокуро-
ра»

НТН
5:15 Х/ф «Дама з папу-
гою»
7:00 Слово Предстоя-
теля
7:10 Випадковий свi-
док. Навколо свiту
9:40 Т/с «Коломбо»
14:05 Х/ф «Синьйор 
Робiнзон»
16:10 Х/ф «Ера дра-
конiв»
18:00 Легенди карного 
розшуку
22:00 Х/ф «Великий 
вибух»
0:00 Х/ф «Бiлий слон»
1:45 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

Закінчення. Початок у № 9 від 9 вересня.
Незважаючи що і панотець в дореволюційні часи 
жив з ними добре і ліки давав і бідним помагав, та 
де ж тут тепер добре жити. Надійшов той час, коли 
є воля помститися не за себе, то за других, за загал. 
Соромно якось, що в тому то сні люди вигнали попа, 
та перестали платити гроші за релігійні потреби, а 
в нашому ні. Що ж ми гірші тих? Так і в нас повин-
но бути, хоча й батюшка наш добрий чоловік. Що ж 
робити, коли так повстало в світі. Засмучений, не-
веселий ходе батюшка. Не цікавиться тим, що там 
робиться, десь у Київі, бо радий, що його поки що 
не зачіпають.
Забився кудись в дірочку та й сидів би і носа не 
показував би. Ось де в чому біда. Біда в тому, що 
багато такого людства живе тільки своїм власним 
інтересом. Високих принести людям користі, слу-
жити людству, бути їм провідником, напутником не 
хватає мужности, не хватає запалу, а тому кидає їх, 
умиває руки як той Пилат, і аби тільки мене не зачі-
пали. Не знаю, хто більш виноват в руйництві – чи 
той, що умив руки і сховався в дірочку, чи той тем-
ний безпорадний, зоставшийся без поводиря.

Зібрались ми на засідання. Як я вже раніше казав, 
почали обговорювати питання про формування ка-
бінета. Міністерські портфелі були розподілені тим-
часово миж присутніми міністрами, і доручивши 
мені як Товаришу Військового Міністра т. ч. порт-
фель В.[ійськового] М.[іністра]. Широкої політичної 
програми перед новим Кабінетом зараз не намічали. 
Головну ролю грало Міністерство Військове, позаяк 
на нього покладалась вся надія, віра в організацію 
сил для визволення від Московського наступу.
А тому необхідно приступити до упорядкування тих 
військових частин, які вийшли із Київа і підтри-
мують Уряд і Центральну Раду. Крім того, негайно 
приступити до реорганізації і форміровання нової 
армії. Для вияснення, як сил військових, так дати 
вказівки всім цивільним, які вийшли із Київа, куди 
направлятися, де думають зупинитись, бо пунктом 
таким намічений був Житомир, виїхали Ткаченко і 
Порш. Коли вони вернулись, то що-небудь реально-
го нічого не зробили. Вечором того ж 27-го [січня] 
було знов засідання. Я виступив з слідуючою програ-
мою. Необхідно назначити одного відповідального 
керуючого над всіма тими військовими частинами, 
які вийшли із Київа, себто Командуючого війська-
ми. Виставивши сторожеву охорону на залізничних 
путях – Київ Казатін – Київ Коростень; а також на 
шосейні дорозі Київ–Житомир, приступити до реор-
ганізації. Ввести дисципліну, для чого необхідно було 
оздоровити частини від ріжного елементу – просто 
ганебно викинути; ввести стройові заняття. Назна-
чити певну платню, яка б приваблювала б служити, 
забезпечити пільгами родичів або і самого козака на 
випадок поранення або убивства. Із всіх військових 
частин сформірувати тільки три отряди з самостій-
ними начальниками, бо із Київа вийшли багато в. 
частин, які пішли собі окремими частинами. Кожен 
начальник такої окремої частини називав себе ота-
маном. Він рахував себе по положенню не менше 
начальника дивізії, тоді як у нього було не більше 
30–40 козаків особистого складу. Нікому не хтів 
підлягати, бо він отаман, через те ніякого порядку 
і толку не можна було добитись. Треба було рішуче і 
твердо нарешті сказати – доволі реорганізовуватись 
на підставах тих безглуздих демократичних прин-
ципах, на яких до сієї пори будували, доволі робити 
ріжні експерименти по реорганізації армії. Коли по-
трібно, щоб армія існувала, коли ми мусимо її утво-
рювати, то необхідно її і будувати на тих основних 

принципах, без яких жодна армія не може ніколи 
існувати. Принципа повної підлеглості простого ря-
дового своєму начальникові, а також всякого ниж-
чого служащого вищому, без цього принципу армія 
не існуватиме. За невиконання наказа, за неввічли-
вість до старшого, за неточність і безпрекословність 
відношення до службових обов’язків повинна бути 
сувора кара.
Поза службою козаки військові чи служачі можуть 
бути рівними в громадянських правах, але це не 
значить, що нижчий рангом може навіть показати 
зневагу до вищого рангом, бо за це повинен суворо 
каратись. Каратись повинні не тільки нижчі ранга-
ми за свої противодисциплінарні вчинки, а всякий 
військовий служащий.
При чому особливо строго повинні каратись вищі 
рангами як за попустительство нижчим, так і за вся-
ке перевищення своєї влади, за безглузде придир-
ство і за всякий антигромадянський вчинок.
Кожен старшина повинен служити приміром свого 
виховання, коректності і увічливості. Того росій-
ського безглуздого ґонору, що кожен «шпак цивіль-
ний» мусить офіцеру уступити з дороги, коли він іде, 
наприклад, по вулиці, бо він може накинутись і вчи-
нити насильство.
Такі вчинки повинні суворо каратись виключенням 
із військової служби. Поза службою старшина має 
право носити цивільну форму. Що не торкається до 
взаємовідношень на службі, там повинно бути тіль-
ки одне – повна покірливість підлеглих своєму на-
чальникові, але в рамцях закону і тілько. От власне, 
на яких принципах повинна будуватись армія і без 
яких власне армія не може існувати. Зазначивши 
ці принципи, я намітив пункт – Житомир – цен-
тральним бюро для набору поповнення у військові 
частини. На Командуючого виставив кандидатуру 
Підполковника Слівінського. Окремих військових 
частин з правами корпусного командира, а по по-
саді нач[альника] див[ізії]. Намічались три отряди. 
В склад цих отрядів повинні були увійти – Петлю-
рівський кіш – Слобожанці, Отамана Прісовського 
офіцерський отряд і Коновальця (січові стрільці).
Тепер перейду до більш детального особистого скла-
ду кожного отряду. Правда, трудно було добитись 
цих відомостей у Петлюри, він весь час держав 
себе окремо і незалежно. Старався завше збільши-
ти сили свого отряду. Трудно сказати причини, так 
він ставився до діла. Помню тільки оте, це ще було 
до большевицького повстання. Після того, коли його 
було усунуто із Військового міністра Петлюра сидів 
в номері отелю Ермітаж і нікуди не показував носа. 
Захожу один раз до нього, бачу чимсь іншим тут 
віє. До Петлюри став цей час вчащати хлопчик ідеа-
ліст, бувший комісар Харківщини Чеботарьов. Бачу, 
що щось обговорюється, якась нова ідея захватила 
Петлюру. Такою ідеєю з’явилось формування Слобо-
жанського коша. Широкі плани, але безпідставні, 
не життєві. Задались формувати корпус з повною 
упевненістю, що на це потрібно буде тільки один мі-
сяць. Міркували розміщати у вагонах і т. инш. Ве-
ликі діти! Не маючи навіть поняття, що це значить 
– корпус, як його формірувати? Чи можна знайти і 
технічних засобів і людських? Подали мені рапорт, 
щоб дати дозвіл на право формування. Я затребу-
вав повний доклад і расчот наміченої їми роботи. 
Скільки не упевняв їх, що із цього бажання нічого не 
вийде, що вони з формуванням своїм проваляться – 
нічого не помогло. Нарешті стали мене обвинувачу-
вати в тому, що це нарочно я затягую справу. Таким 
відношенням до справи я нехтую самими ліпшими 
їх бажаннями і зраджую ідеї оборони національних 
інтересів. Нічого не зоставалось робити, як дати доз-
віл і відпустити невеликий кредит на росходи. Заго-
товили великі склади паперу, стали формувати кан-
целярію і друкувати відозви.
Петлюрі так і уявлялось – от він має сформований 
дисциплінований корпус. Їде по залізниці, розвер-
тає свої сили в певному місці, гоне і б’є большевиків; 
збирає по селах населення, наступає до них з палкою 
промовою. Запалює їх національне почуття. Улашто-
вує зараз на місцях владу, порядок і дає населенню 
спокій. А там... там... Слава... Слава нашому націо-
нальному герою... Слава нашому українському На-
полеонові! Мрії, мрії славні ви, коли я з вами тіль-
ки лишаюсь! В дійсності майже нічого не вийшло. 
Бігали, кричали, суєтились, скаржились, щось один 
одному, доказували і, нарешті, коли треба було ви-
слати невелику допомогу на Гребінку, помогти від-
ступаючим від Полтави, то насилу знайшлась одна 
гармата, та  не більше як 30 козаків. Потім у нього 
налічувався отряд піхоти гайдамаків коло 300 чоло-

вік та кулеметна команда і дві гармати.
Во всякому разі, коли я старався взнати точні сили 
його коша, то це мені не вдавалось. Завше давали 
мені цифри приблизно. Петлюра завше хтів прова-
дити свою політику незалежно; тримав себе весь час 
осторонь і з таким видом, начебто він оказує нам 
честь своєю присутністю і тим, що допомагає.
У Прісовського було коло 1000, отряд теж з куле-
метною командою та батареєю легких гармат. От-
ряд складався із офіцерського отряду і із остатків 
Сердюцької дивізії – Богдановців-дорошенківців т. 
инших. Отряд був крепкий і надійний. Сам Прісов-
ський, не беручи його як політичного діяча, не зу-
пиняючись на його політичних поглядах, був люди-
ною твердою, стійкою, крепкою волею і характером 
– отаман з великим бойовим і взагалі військовим 
досвідом. Вмів себе поставити перед розбурханими 
козаками і заставити їх підчинитись йому і викону-
вати його накази.
На нього і його отряд я покладав великі надії, які 
вони і оправдали. Отряд Коновальця – січові стріль-
ці – їх було піхоти коло 400 чол., кулеметна команда 
та батарея легких гармат. Єдина військова частина, 
яка була при Уряду і Центральній Раді, на яку можна 
було покладатись, певна, тверда і дисциплінована і 
вірна.

Крім всіх цих перелічених сил, було ще багато різних 
окремих куренів “Вільних Козаків”. Вільні козаки 
Катеринославщини під проводом отамана Горобця, 
Вільні Козаки Київа, які майже весь час ворогували 
з Катеринославцями, під командою Куліковського, 
Залізнодорожний Курінь... Курінь Чорних Гайдама-
ків (твердий) в Київі добре себе проявив, не зважаю-
чи на те, що під час большевицького повстання 
сформувався. Крім піхоти і гарматних частин була і 
кіннота. Сотня, як величали, Полковника Капкана, і 
при отряді Отамана Прісовського сотня Петрова. Як 
підрахувати особистий склад всіх частин, то то на-
биралось до 2000 чоловік, не рахуючи обозних.
Таким чином, як я вже казав, необхідно було при-
ступити до реорганізації військових частин. З про-
позицій о призначенні Командуючим Полковника 
Слівінського Рада міністрів погодилась.
Для обґрунтування на місці, а також для наради всіх 
окремих командирів частин о плані роботи і вияс-
нення задачі менту виїхали на позиції слідуючи Мі-
ністри: Голубович, Порш, Ткаченко і я. Зібрались ми 
всі в будинку якогось пана на фільварку. На цьому 
засіданні Петлюра весь час старався підкреслити 
свою незамінність і самостійність, що вносило роз-
брат і розстройство в керуючий апарат наради, в 
такий мент, коли було потрібно напружить всі сили, 
всю енергію для зміцнення як думки, так і роботи в 
цьому трудному й досить серйозному положенні.

Продовження на стор.  9.
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Початок на стор. 8.
Такий поведінок Петлюри був злочинним. Від-
мовити йому – увільнити від обов’язків не мож-
на, бо тоді розпадеться весь отряд. Він попу-
ляризує себе перед козаками, завоював у них 
дешеву славу і любов, а тому то він так високо-
мірно і поводився. Він знав, що його не можуть 
увільнити, а значить треба було і показати свою 
незалежність. Мій план щодо реорганізації, роз-
поділення армії на три отряда, о призначенні 
Командуючого був прийнятий всіми військови-
ми як потрібне і корисне для цього менту, ок-
рім Петлюри, який залишився при особистому 
погляді. Слівінський згодився прийняти на себе 
командування. Необхідно було мені позаботи-
тись про утворення свого похідного штабу. Пе-
ред тим як оповісти про організацію свого шта-
бу, я вважаю необхідним зупинитись над тим, 
чи багато людей вийшло із  Київа Військового 
Міністерства та Генерального Штабу. З великою-
болью в серці повинен констатувати, що майже 
нікого не було зо мною. Багато працьовників 
розбіглись та поховались. Військове  Міністер-
ство, я тут охоплюю всі відділи та Управління, 
налічувало в своєму складі коло 400 людей пра-
цьовників. Вийшло всього-на-всього не більше 
як 20 чоловік і то – хто вийшов. Полковник Слі-
вінський – начальник Мобілізаційного відділу, 
себто 2 Генерал-Квартирмістр[а] без помічника 
і писарів; далі – мій діловод Васильчук, завідую-
чий канцелярією політичного відділу пор[учник] 
Малик, начальник канцелярії матрос Письмен-
ний, із політичного відділу старшина Карпенко, 
солдат Колос, Голова Управління Вільного Коза-
цтва Певний. Казначей канцелярії Військового 
Міністра Савон та тої ж канцелярії господар і 
декілька писарів. От власне весь той особи-
стий склад служащих Військового Міністерства, 
який вийшов.
Забув упомянути ще одного [–] полковник Ге-
нер[ального] Штабу Бронський, який був при 
Генеральному Штабі в Оперативному відділі, 
та в караулі при грошах. Капітан Максимович, 
який був начальником Мобілізаційного відділу. 
От власне всі служаці В[ійськового] М[іністер-
ства] були при мені. З таким підбором людей я 
не міг навіть утворить невеличкої похідної кан-
целярії. У мене не було начальника Штабу, тре-
ба шукати. На ролі не значні другорядні можна 
було б взяти із цих людей, які вийшли зо мною, 
але на відповідальні посади нікого не було. 
Приходилось брати перву попавшу особу і при-
строювати до діла. Тут на засіданні я встрітив 
одного отамана Осецького, який ще в Київі пра-
цював як рядовий козак. З рушницею ходив 
вартувати і ніс охорону на вулиці. Не знаючи 
його, що він за людина, який в нього військовий 
досвід, чи обладає він широкою ініціативою, 
я взяв його до себе як Начальника Похідного 
Штабу, якому тут же наказав їхати до м. Жито-
мира і приступити до формування невеличкого 
похідного штабу. Таким чином, робота начебто 
почалась. Повернулись назад із тої наради. Не-
спокійно було у мене на серці. Не бачив я одно-
станости, однодумства. Після наради стали зби-
ратись переїздити в Житомир. Кому можна було 
залишатись тут в с. Ситніках, а мені не можна 
було. Робота надвисла. Негайно організувати 
продовольствіє для війська – приступити до обо-
рудовання тилу, бо фронт цілком залежить від 
тила. Наскільки добре організован тил, настіль-
ки потужна буде й робота на фронті і навпаки. 
З Капканом не міг я розстатись і тут, як і даль-
ше. З своєю сотнею він розташувався на яко-
мусь фільваркові, біля с. Ситніки і став вже ору-
дувати. Його роз’їзди стали провадити розвідку 
в тилу армії. Необхідно було мені збавитись від 
нього і його козаків, бо вони тільки залишали 
недобру славу, та наводили паніку на мирних 
жителів. Розформувати його отряд я не мав ще 
стільки сили. Трагічне було моє становище. Там, 
де не можна примінити сили, треба пустити в 
хід хитрощі. А тому я дав йому завдання з сво-
єю сотнею іти походним порядком за Дніпро і 
там орудувати самостійно, як партизанський 
отряд. Давелась задача – руйнувати тил у больше-
виків. Такий розказ був надісланий йому, але того 
розказу він не виконав, бо в Житомирі з’явився до 
мене з проханням увільнити його в отпуск. Він свою 
сотню передав Капітану Поліщуку, а сам думає від-
правляться до Львова.
Тоді якраз почалась страшенна тяга до Берестя, в 
Німеччину та Галичину. Приніс для здачі грошей 
щось 7000 та якісь росписки і все так поспішно, що 
я не міг назначити ревізію здачі посади. Та й не було 
людей у мене під рукою, щоб призначити ревізію. Я 
радий був, що нарешті ізбавився від такого «доблес-
ного і чесного героя».
Потім виявилось, що там у них миж старшинами 
вийшов якийсь то скандал, в чомусь то там не по-
розумілись і посварились і вигнали свого начальни-
ка Полковника Капкана. При зустрічі з Капітаном і 
Поліщуком він доклав мені, що Капкана вигнали за 

те, що він дуже широко і без контролю поводився з 
державними грошима, та що він дуже глибоко за-
пускав руку в скарбників ящик. Отряд Поліщука я 
залишив, наказ про похід за Дніпро відмінив і при-
дав його отряду Прісовського.
Так ясно сонечко сяє і по весняному вже начинає 
пригрівати. Сніжок розтаяв, зліз і таку ще непривіт-
но сіру картину малювались перед очима. А по шосе 
скільки око може побачити тягнеться наш позор, 
наша ганьба, то ідуть колишні герої великої війни, 
то ідуть полонені австрійці і германці. Вони тікали 
на батьківщину, бо анархія та безладдя зруйнували 
все; концентраційні лагері відчинили, охорона роз-
біглась, перестали їх кормити і вони пішли. Хто їх зу-
пинить? А наші полонені там ще десь сидять, не до-
їдають, терплять муки і вмирають, не простившись 
із своїми рідними. Ідуть і сміються. Он самоход «со-
ціалізірованний» товарищами лежить в канаві, вже 
без шин, без других речей. Там зарядний ящик без 

коліс, а там здохла від голоду коняка. Так уквітчане 
шосе до Житомира. Назустріч нам тягнеться друга 
хвиля, то наші товариші “соціалізоване” майно ве-
дуть із фронту. Кому що потрібно, той і веде, і веде. 
Коні, воли, вози, рушниці, кулемети і другі речі роз-
таскується по селах, по закутках. Руйнується, ни-
щиться народне багатство... А мусиш зціпити зуби, 
задушить сльози і відвертатись, щоб не бачить цього 
сраму. От вже під’їхали до Житомира. Назустріч нам 
несуться самоходи з вільними козаками, а позаду 
їх пусті підводи – це експедиція на село за мукою 
[тобто – за борошном], бо хліба в Житомирі немає. 
Устроїш і організуєш продовольчу базу!?»…

Джерело: О. Жуковський. 
Вспомини часів епохи Великої Східньої 

Революції початка 1917–19 рр. 
(Із окопів до Тюрми). 

Записка книжечка. 1919 рік. / 
Упорядник: Павло Гай-Нижник.
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НАШІ  ПОРАДИ
ПРАВИЛА «ТИХОГО ПОЛЮВАННЯ»

У розпал грибного сезону, на прохання наших читачів, ми попросили Мирослава ЛЕЩЕНКА, старшого майстра лісу Ніжиловицького лісництва ДП 
«Макарівський лісгосп» поділитися порадами для грибників-початківців.

– Пане Мирославе, скажіть як правильно збира-
ти гриби.
– Насамперед потрібно звернути увагу, що в природі 
існує їстівні, умовно їстівні та отруйні гриби. Їстівні 
гриби, при попередньому відварюванні та приготу-
ванні, можна вживати в їжу. Умовно їстівні гриби 
потребують більш ретельну проварку. Отруйні гриби 
небезпечно вживати в їжу.
Якщо ви йдете на «тихе полювання», то маєте знати 
які саме гриби будете збирати. Відповідно до цього 
обираєте місце, де збиратимете гриби.
Вибираючи місце збору грибів, потрібно врахувати 
три фактори: волога, тепло і, в деякій мірі, сонце. 
Адже відомо, що в густому лісі, де не пробивається 
сонце, ростуть лише пізні осінні гриби. Білий гриб 
для прикладу, любить чисті, сонячні ліси. 
Гриби діляться на два підвиди: трубчасті й пластин-
часті – це залежить від того, як гриб пристосувався 
до розмноження. Гриби розмножуються як грибни-
цею, яку не видно, адже вона знаходиться в землі, 
так і спорами. 
До трубчатих грибів із їстівних ми відносимо поль-
ський гриб, білий гриб, гриб боровик й моховики. У 
них під шляпкою малесенькі отвори, якщо зробити 
злом видно трубочки (ниточки). Це трубчаті гриби. 
Пластинчаті гриби, якщо їх перевернути догори, то 
видно пластиночки, пелюсточки, наче як на квітках. 
Вони розходяться від центру ніжки до краю шля-
пки. До їстівних пластинчастих грибів відносяться 
сироїжки, лисички, рижик.
Отруйний трубчатий гриб, це перш за все чортів 
гриб. Він схожий на білий чи на боровик, але харак-
терно те, що шляпка цього гриба темно-коричнева 
і прожилки на ніжці теж темно-коричневі. Ніжка 
ніби помережена прожилками і при зрізанні цього 
гриба, через деякий час, на зрізі з’являється чор-
нильний відтінок. Це дуже небезпечний гриб, який 
стоїть на рівні з пластинчастими, зокрема білою блі-
дою поганкою. Це два види грибів, які самі отруйні. 
Взагалі, якщо людина пішла по гриби, вона має мати 
якісь певні знання, щоб вміти відрізнити якісні гри-
би від неякісних, отруєні від їстівних. І взагалі, реко-
мендується збирати тільки ті гриби, у яких людина 
стовідсотково впевнена, які вона знає і вивчила. А 
гриби, яких вона не знає, або сумнівається в них, 
не рекомендується навіть брати у руки. Адже якщо 
зріжете чортів гриб, а потім після нього, не помивши 
і не почистивши ножа, зріжете білий гриб, то може-
те мати отруєння. Інтоксикації організму сильної не 
буде, але все одно може бути розлад шлунку і деякі 
побічні ефекти. 
Бліда поганка схожа на сироїжку, але має такий блі-
до-салатовий відтінок шляпки та комірець під плас-
тинками, трішки нижче шляпки. Це такий ободочок 
прирощений до самої ніжки. Спочатку вона проро-
стає як квітковий бутончик, а потім шляпка розрів-
нюється і вона стає на вигляд як звичайна сироїж-
ка. Якщо її взяти і вжити, то можуть бути жахливі 
наслідки, аж до летальних випадків трапляється.
– Зараз ми живемо в період прогресивних техно-
логій і телефон нам спрощує життя і допомагає 
в багатьох речах. І от сучасна людина бере те-
лефон і йде до лісу, вважаючи що там не заблу-
диться, що телефон завжди прокладе шлях чи 
допоможе викликати допомогу. Але ми знаємо, 
що далеко не усіх лісах може бути зв’язок. Під-
кажіть, що потрібно зробити щоб не заблукати і 
які повинні бути дії, якщо вже заблукав, а теле-
фон не працює?
– Ну звичайно період і процес технологічних досяг-
нень це дуже добре, але стовідсотково на них по-
кладатися не можна, особливо у лісі. Кожен з нас 
знає, десь чув чи читав, що є добрі місця, а є погані. 
Погані місця, це ті, що мають погану енергетику, а 
погана енергетика може бути тому що десь близько 
підходять корисні копалини. Наприклад, болотний 
залізняк може частково здійснювати вплив на наші 
засоби зв’язку. І зв’язок в лісі не завжди хороший, а 
якісний інтернет-зв’язок зустрічається дуже рідко. 
З мобільним зв’язком краще, але не завжди він ви-
ручить. Тому не слід забувати про «дідівські» методи 
орієнтування у лісі. Перш за все – це наше сонце, у 
ясний сонячний день по сонцю можна орієнтувати-
ся. За дві, три, чотири години, які ми збираємо гри-
би сонце не так багато проходить по небосхилу і все 
таки можна певною мірою йому довіриться і знайти 
правильний вихід. Чи ми йшли збирали гриби ідучи 
до сонця, тому значить треба нам вертатися, щоб 
сонечко на трішечки в спину світило, щоб попасти 
на зворотній шлях. Або ж навпаки. 
Є ще такий природний орієнтир – це мох, мох-ли-
шайник, який росте на відкритих полянах. З північ-
ної сторони мох-лишайник завжди більше росте, він 

вологолюбивий і більш ховається від сонечка, тому 
відходить на північну сторону, яка йому більш спри-
ятлива. І ось вже побачивши таке дерево, можна 
зорієнтуватися де більш засів мох, це північна сто-
рона. Відповідно навпроти буде південна сторона. А 
як дивитися на мох, то по праву руку буде захід, а 
по ліву схід. 
Також мурашники, вони теж люблять сонечко, збе-
рігають тепло, особливо осінньої пори, такої як у нас 
зараз, грибної пора. Мурашник із південної сторони 
дещо витягнутий, пологий, щоб більше вбирати со-
нячного проміння і тепла. 

– Що ви порадите, якщо людина все ж заблука-
ла, схвильована і не може ніяким чином зорієн-
туватися, звісно крім того щоб заспокоїтися?
– По-перше, це звісно ніколи не втрачати контролю 
над своїми емоціями, навіть у такій, як здавалось 
би, на перший погляд безвихідній ситуації. Тому 
відразу заспокоїтися і взяти себе у руки. По-друге, 
наші ліси мають квартальну сітку. Вони поділен-
ні на квадрати кілометр на півкілометра, поріза-
ні квартальними просіками. І відповідно цих про-
сік нумеруються квартали і ця квартальна сітка є 
в кожному лісництві і є в ДСНС. Якщо ви вийшли 
на квартальну просіку, а вона характерна тим, що 
вона пряма, рівна. Вона не покручена як лісова або 
об’їзна, вона саме пряма. І в основному у нас вони 
спрямовані з півночі на південь, і з заходу на схід. 
З півночі на південь у нас ідуть кілометрові, довжи-
на кілометр між перехрестями квартальних просік. 
І з заходу на схід у нас йдуть півкілометрові. Тож 
навіть за розташуванням цих квартальних стовпів 
можна зорієнтуватися про свій подальший шлях. Ще 
на квартальних стовпах є маркування, яке йде по 
наростаючий із заходу на схід і із півночі на південь. 
Також квартальні номера називають «дідом», бо на 
ньому квартальні номера, які підказують куди по-
трібно йти, тобто вони знають дорогу додому.
Ще є в нас ділянкові стовпчики, вони заввишки 
приблизно 60 см, на них є заріз і маркування. Звер-

ху вказується квартал, дві або одна цифра, через 
рисочку іде в нас виділ, а тоді трьома буквами по-
значено захід, який проводиться. Це може бути «руб-
ка основного користування (РОК)» чи «санітарно-ви-
біркова рубка (СВР)». У цьому ж рядку зазначений 
рік рубки. Іноді ставиться ще й площа, оскільки за-
звичай рубка йде однією площадкою. Якщо людина 
прочитала цей запис на стовпчику, і є зв’язок, вона 
вже буде прив’язана до місця її вже буде дуже легко 
знайти. Як правило, у двох сусідніх немає такої на-
кладки щоб номера на стовпчиках співпадали. Тому, 
якщо є комбінація цифр чи букв, то вже буде легше 

пошуковій групі чи ДСНС 
вияснити в якому лісни-
цтві знаходиться людина і 
як краще і швидше до неї 
дістатися.
– Розкажіть, як правиль-
но знімати гриб. Його 
потрібно викручувати 
чи зрізати? Чи правда, 
що коли гриб зрізаєш, 
то на наступний рік 
грибниця стає більшою 
і грибів на ній вродить 
більше?
– Скажу вам із власних, 
багаторічних спостере-
жень, яким би способом 
ви не взяли гриба, це 
ніяк не змінює ситуації. 
Чи викрутили, чи зріза-
ли, різниці не помітно. Я 
особисто викручую гриби. 
Знаєте, найголовніше для 
грибів не забруднюва-
ти місцину і, як правило, 
гриби не зникають якщо 
до них бережно ставити-
ся. Ну і якщо звісно руб-
ка там не пройшла наша, 
суцільна планова. Тому 
гриби, як правило в тих 
самих місцях і ростуть, 
незалежно від того чи їх 
викручувати чи зрізати. 
За спосіб збору грибів 
мову ведуть не один рік і 
до остаточного висновку 
ще не дійшли.
– Розкажіть нашим чи-
тачам, чи можливо за-
вести гриби вдома ма-
ючи три-чотири ялинки 
в дворі або біля двору. 
Чи можливо з лісу зане-
сти гриб?
– Якщо, хто бажає на сво-
їй присадибній ділянці 
чи на дачі вирощувати 
гриби то може пошукати 
спеціальну емульсію для 
вирощування грибів і до 
неї ви отримаєте чітку 
інструкцію, щодо подаль-

шого її використання, щоб збирати грибні врожаї. 
А гриби в принципі ростуть не тільки в лісових ма-
сивах, а навіть де залісилися не оброблювальні поля, 
які перестали використовуватися для вирощування 
сільсьгосподарської продукції. І на таких полях ліс 
сам засіявся, березками, соснами і от гриби там теж 
з’явилися. Хоча їх там ніхто не сіяв. Це свого роду 
симбіоз, де тварини, рослини, гриби існують в одній 
біосистемі. Так що в кого є 3–4 ялинки чи 2–3 берез-
ки і вони ростуть купкою, і на незначній відстані 
знаходиться грибний масив, гриби можуть з’явити-
ся самі. Можна звичайно спробувати тими грибами 
і очистками від них спробувати занести спори, але я 
особисто так робити не пробував і не знаю чи вийде. 
А от емульсія знаю, і що в ній вже є спори грибні. 
Проте основна умова вирощування цієї емульсії – 
полив дощовою водою, треба її збирати і поливати. 
Вода з колодязя чи скважини не підходить для гри-
бів. Знаю, що люди займаються, вирощують, вихо-
дить.
– Ваші побажання нашим грибникам? 
– Всім грибникам бажаю гарного, здорового відпо-
чинка, гарних грибних трофеїв, міцного здоров’я. І 
головне побажання, бережно відноситися і до себе і 
до лісу. Залишати ліс завжди чистим, бо є така осо-
бливість, будь-яке сміття, яке ми кидаємо в лісі, пе-
реходить в ті гриби що ми збираємо.

Спілкувався Віталій ГЕДЗ.
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100 років – це низка історичних подій, 100 років – 
це довгий і тернистий життєвий шлях із злетами та 
падіннями, 100 років – це море сліз радості та горя, 
100 років – це мільйони хвилин розчарувань і віри у 
краще майбутнє, 100 років – це ціла епоха!
13 вересня 2021 року, у Макарівській громаді від-
булася неординарна і дуже приємна подія: свій 
100-річний ювілей відсвяткувала жителька села Ли-
сиці Емма Емілівна ДЕМБИЦЬКА!

Сто років для багатьох лише бажання,
А ви кордон цей перейшли.

У віці солідному дуже
Ви радість життя зберегли.
Так тримати бажаємо далі,

З посмішкою ранок лише зустрічати.
Дарувати всю мудрість вашу людям,

Зі знанням справи повчати.
Колектив Макарівської 

селищної ради.

Коли і де отримати нові 
COVID-сертифікати: подробиці від МОЗ
МОЗ повідомило, що нові внутрішні СOVID-сертифікати можна буде одержати вже після 

першого щеплення вакциною від COVID-19.
Обидва COVID-сертифікати міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування 
(діє 72 години) або про одужання від COVID-19.

Жовтий сертифікат можна отримати після отримання першого щеплення двудозною вакциною від 
COVID-19; зелений – через 14 днів після другого щеплення двудозною вакциною від COVID-19 або після 
отримання щеплення однодозною вакциною від COVID-19.
Сертифікати можна отримати за допомогою платформи «Дія»: цифровий – у себе на смартфоні, паперовий  
– завантажити з порталу і надрукувати (зараз інструментарій ще розробляється).
Термін дії жовтого СOVID-сертифікату – 120 днів з моменту щеплення, зеленого – 365 днів з моменту ще-
плення.

Інф. «МВ».

ЯК В УКРАЇНІ ПОДОРОЖЧАЛИ 
ПРОДУКТИ: ДЕРЖСТАТ 

ОПРИЛЮДНИВ ЦІНИ
Державна служба статистики опублікувала 
дані про середні споживчі ціни на товари та 

послуги в Україні за серпень 2021 року.
З початку поточного року найбільше подорожчали 
овочі, соняшникова олія і цукор, йдеться на сайті 
Держстату.

У порівнянні з груднем 2020 року цибуля подорожча-
ла на 107,8% до 10,6 гривень за кілограм, буряк - на 
72,4% до 9,3 гривень за кілограм, морква - на 71,5% 
до 10,3 гривень за кілограм, а капуста - на 38,7% до 
6,6 гривень за кілограм.
Крім того, олія соняшникова подорожчало на 52,9% 
до 64,3 гривень за літр, цукор на - 37,3% до 28,7 гри-
вень за кілограм.
Філе куряче подорожчало з початку року на 21,5% до 
111,4 гривень за кілограм, курячі тушки - на 25,0% до 
69,9 гривень за кілограм.
Водночас яйця подешевшали на 4,3% до 26,3 гривень 
за десяток, картопля подешевшала на 14,7% до 8,7 
гривень.
За січень-липень сигарети преміум-класу подорожча-
ли на 9,9% до 63,6 гривень за пачку, ціни на горілку 
зросли на 1,1% до 93,7 гривень за 0,5 літра. Пиво по-
дорожчало з початку року на 7,7% до 18,8 гривень за 
пляшку, українське вино - на 5,9% до 70,2 гривень за 
пляшку 0,75 літра.
За даними Держстату, середні ціни на продукти в 
серпні 2021 року в порівнянні з серпнем минулого 
року зросли 12,2%. Це вище загальної інфляції, яка 
становила 10,2%.
Раніше повідомлялося, що починаючи з липня на 
внутрішньому ринку спостерігається зниження цін 
на харчові продукти, а також уповільнення темпів їх 
зростання.
У порівнянні з липнем у серпні подешевшали овочі 
борщового набору (від 4,5% на капусту і до 40,8% на 
моркву), пшоно – на 2,4%, олію соняшникову – 2%, 
крупа вівсяна – на 1,5%, крупа гречана – на 1,3%, 
борошно пшеничне, птиця - до 1%. Також нормалізу-
валася ціна на цукор.
У міністерстві пояснили, що стабілізація цін на харчо-
ві продукти відбувається під впливом оптимістичних 
очікувань обсягів виробництва аграрної продукції та 
сезонного фактора.

Інф. «МВ».
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ГОРОСКОП на  20–26 ВЕРЕСНЯ

ПОГОДА
18 вересня  +8;+18

19 вересня +7;+17

20 вересня  +5;+14

22 вересня  +4;+13

23 вересня +5;+14

24 вересня +5;+15

21 вересня  +4;+13

А Н Е К Д О Т И

ПРАВИЛО ТИЖНЯ

РОЗУМОВА ГІМНАСТИКА № 10 ВІДПОВІДІ НА № 9

 

ОВЕН (21.03–20.04)
Вже на початку тижня ви будете спов-
ненi ентузiазму i бажання негайно 
приступити до реалiзацiї нових планiв 
i проєктiв. Краще все-таки почекати 
до суботи, яка буде для Овнiв кращим 
днем тижня. З вiвторка по четвер бiль-
ше часу проводьте зi своїми близькими. 
З п’ятницi все розташовує до активностi 
i змiн. Не вiдкладайте дiловi зустрiчi, об-
говорюйте спiльнi плани з друзями.

Сприятливi днi: 20, 23.

ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Якщо ви плануєте важливу розмову з 
близькою людиною i розраховуєте на 
конкретний результат, то спробуйте 
знайти таку можливiсть до четверга. 
Iнакше потiм все може вийти чудово, 
але зовсiм не так, як вам хочеться. З 
другої половини тижня життя почне на-
повнюватися сюрпризами. Це хороший 
час для розваг. З’явиться бажання за-
йнятися впорядкуванням будинку. Кра-
щий день для покупок – п’ятниця.

Сприятливi днi: 24; 
несприятливi: 21.

БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
У вас з’явиться стимул негайно почати 
щось нове. I саме на початку тижня вас 
можуть вiдвiдати несподiванi рiшення. 
До п’ятницi мають вiдбутися пiдвищенi 
витрати на будинок. Субота i недiля 
принесуть багато приємних сюрпризiв. 
На цi днi можна планувати культурнi за-
ходи та розваги. Прекраснi перспективи 
в особистому життi.

Сприятливi днi: 21, 24; 
несприятливi: 26.

РАК (22.06–22.07)
З вiвторка по четвер – кращий час для 
того, щоб затiяти якийсь сiмейний захiд. 
Придумайте те, що об’єднає всiх членiв 
сiм’ї загальною цiкавою темою. Рiшення 
серйозних питань, початок нових справ 
краще планувати на вихiднi. Хоча цей 
час такий же сприятливий i для вiдпо-
чинку, але не вiдкладайте важливу роз-
мову, якщо вiдчуваєте, що це допоможе 
вам прояснити цiкавi моменти.

Сприятливi днi: 22, 25; 
несприятливi: 20.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Цей час повинен стати для вас одним 
найбiльш пам’ятних. Найприємнiшi 
новини чекають вас у вихiднi. Тiльки 
вiдчуйте, коли час повертатися, не шу-
кайте пригод на свою голову там, де ви 
можете створити собi проблеми. У чет-
вер вам краще не сiдати за кермо, а у 
суботу не зловживати спиртним.

Сприятливi днi: 23; 
несприятливi: 20.

ДIВА (24.08–23.09)
Приємних вражень на цьому тижнi буде 
достаньо. Але спробуйте якнайскорiше 
включитися в роботу. Дiлiться iдеями з 
партнерами. Все, що пролунає (особли-
во у суботу i недiлю), матиме резонанс 
в майбутньому. З четверга цiкавi подiї 
почнуть вiдбуватися в колективi. Темп 
життя прискорюється, i якщо щось важ-
ливе є в планах, не вiдкладайте, спро-
буйте зробити це вiдразу.

Сприятливi днi: 20, 25.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
У сiм’ї намiчаються змiни, i до четверга 
потрiбно все обговорити на сiмейнiй на-
радi, розподiлити ролi i навантаження. 
Будьте уважнi в середу, коли пристрастi 
можуть розпалитися не на жарт, але не 
так просто буде розiбратися з причина-
ми незадоволеностi. З п’ятницi для вас 
починається творчий перiод. Це час по-
зитивних змiн, особливо, в романтич-
них, любовних вiдносинах. Легкий флiрт 
стимулюватиме й iншi досягнення.

Сприятливi днi: 22, 24; 
несприятливi: 21.

СКОРПIОН (24.10–22.11)
Минулi тижнi залишають у вас прилив 
натхнення. Але матерiальнi питання i 
перспективи як i ранiше цiкавитимуть 
вас в першу чергу. Спiлкування краще 
планувати так, щоб була можливiсть зу-
стрiчатися з рiзними людьми i реалiзо-
вувати всi намiченi плани. У вiвторок 
вiрогiднi несподiванi змiни, але тенден-
цiї сприятливi, i до вихiдних ви зможе-
те закрiпити свої позицiї. Влаштуйте iз 
цього приводу який-небудь приємний 
захiд.

Сприятливi днi: 20, 26; 
несприятливi: 24.

СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)

Планетний вплив стимулює вашi амбiцiї. 
Не втрачайте часу i приступайте до ре-
алiзацiї своїх планiв. Початок i кiнець 
тижня будуть по самi вiнця наповненi 
спiлкуванням, телефонними дзвiнками, 
пропозицiями друзiв приємно провести 
час. Ущiльнюйте свiй графiк i реагуйте 
на подiї, якi виводять вас в центр ува-
ги. Якщо плануєте якесь свято, кращи-
ми днями для цiєї мети будуть субота i 
недiля.

Сприятливi днi: 24, 26; 
несприятливi: 25.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
Життя пiдносить вам подарунки в тому 
або iншому виглядi. I гарний настрiй 
зберiгатиметься весь тиждень. До чет-
верга ви iз задоволенням вiдпочинете в 
колi сiм’ї. I навiть, якщо доведеться до-
статньо багато часу придiлити роботi, 
то перспективи ви зараз бачите в пози-
тивному свiтлi. З п’ятницi зовнiшнi об-
ставини сприятимуть будь-яким вашим 
iнiцiативам. Не стримуйте себе, якщо 
чогось дуже хочеться, утiлюйте в життя 
свої мрiї.

Сприятливi днi: 21, 26; 
несприятливi: 20.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
У вiвторок можуть вiдбутися подiї, якi 
примусять вас по-новому оцiнити свої 
перспективи. Вам навiть не треба до-
кладати зусиль, щоб привернути в своє 
життя щось нове. Але головне - зi всього, 
що життя пропонує, потрiбно на чомусь 
зупинитися i вiдразу починати цю тему 
активно розвивати. Необхiднiсть багато 
часу проводити серед людей зажадає 
ваш вишуканий iнтелект пiдкрiпити i 
зовнiшньою чарiвнiстю.

Сприятливi днi: 24.

РИБИ (20.02–20.03)
Плануйте на цей тиждень бiльше заходiв 
разом з родиною. Вашi амбiцiї зараз бу-
дуть зрозумiлi i пiдхопленi в колективi. 
Не час усамiтнюватися, скоро буде не 
так багато вдалих днiв, щоб швидко 
реалiзувати свої плани. У вихiднi не об-
межуйте себе в задоволеннях. Корисну 
iнформацiю або свiй шанс ви все одно 
не пропустите.

Сприятливi днi: 26; 
несприятливi: 22.

Під час виступу в Кремнієвій до-
лині Володимир Зеленський по-
рівняв свою команду з «Apple»: 
сиділи в маленькому офісі та ге-
нерували ідеї, в які ніхто не вірив. 
«Першу Мендель ми зібрали в га-
ражі», – уточнив він.

* * *
Північнокорейський атлет ви-
бачився перед Кім Чен Ином 
за те, що отримав на Олімпіаді 
срібло, а не золото.
«Нічого страшного, виграєш 
золото на Паралімпіаді», – від-
повів той.

* * *
У суді.
– Сподіваюся, ви знаєте, що вас 
чекає за неправдиві свідчення…
– Так, обіцяли «BMW».

* * *
Справжня зневіра – це коли то-
варишуєш з людиною, душу 
в нього вкладаєш, у вогонь 
і воду, так би мовити, з ним 
готовий піти, а його р-р-раз і 
звільняють з високої посади.

* * *
Дуже сердита дружина вриваєть-
ся в будинок:
– Так, я все знаю!
Чоловік:
– І скільки приток у Дунаю?

* * *
Згідно з досвідом бегемотів, 
не можна схуднути, харчую-
чись травою, салатами й про-
гулюючись.

* * *
– Доктор, а платна операція 
вкрай необхідна?
– Ну зрозуміло, що необхідна. 
Посудіть самі, без цієї операції в 
Альпах на лижах покататися не 
вийде.
– Та не потрібні мені ні лижі, ні 
Альпи.
– Дорогенький, ідеться зовсім не 
про вас.

* * *
– Давай піцу замовимо?
– Ти що? Ми ж худнемо! Давай 
пішки за нею сходимо.

* * *
80% чоловіків не знають, через що 
злиться дружина. Решта 20% навіть 
не знають, що дружина злиться.


