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ПЛАХТЯНКА

Працівники КП «Колонщина-сервіс» зрізали аварійні 
гілки та повирізали чагарники в парку та біля дитя-
чого майданчика, а місцеві активісти власними си-
лами замінили опорні стовпчики біля пам‘ятника 
загиблим воїнам.

ПРИВІТАННЯ
17 вересня, напередодні професійного свята Дня 
працівників лісу, в Обрядовому залі Макарівського 
будинку культури вітали фахівців лісової галузі Ма-
карівщини.

З привітальним словом до присутніх  звернувся ди-
ректор ДП «Макарівський лісгосп» Віталій СМОЛІН, 
який побажав зберегти і примножити прекрасні 
ліси для нащадків!
Віталій Олександрович подякував колективу лісгос-
пу за віддану співпрацю, злагоджену роботу у най-
скрутніші часи. Висловив слова вдячності за кредит 
довіри, наданий йому, як керівнику і запевнив, що 
основні перемоги Макарівського лісового господар-
ства ще попереду. 
Також Віталій Смолін презентував присутнім про 
досягнення підприємства за рік свого керівництва. 
Також «Подяками» та подарунками працівників Ма-
карівського лісгоспу у цей день привітали заступник 
голови Київської обласної ради Тетяна Семенова, 
голова Бучанської районної державної адміністрації 
Микола Ляшенко, голова Бучанської районної ради 
Володимир Дубас та Макарівський селищний голова 
Вадим Токар.
На завершення для усіх присутніх пролунали музич-
ні вітання від вихованців Дитячої школи мистецтв 
Макарівської селищної ради та нарожного аматор

ського колективу «Зоряниця» (керівник Людмила Ко-
лос).

НА COVID-19 ЗАХВОРІЛО 
32 МЕШКАНЦІ МАКАРІВСЬКОЇ ТГ

За даними Фастівського лабораторного центру, за 
тиждень коронавірусну хворобу виявлено у  32 
мешканців Макарівської громади. Водночас зареє-
стровано 8 одужань.
10 нових випадків COVID-19 діагностували в Мака-
рові, 4 – в Липівці й Березівці, 2 – в Кодрі, Рожеві й 
Копилові, а також по 1 – в Маковищі, Людвинівці, 
Северинівці, Калинівці, Карашині, Мотижині, Ніжи-
ловичах й Наливайківці.
Одужання було зафіксоване в Макарові (3), Гаврон-
щині і Мар’янівці (по 2), а також Липівці (1).
Загалом на території Макарівської ТГ з березня 2020 
р. підтвердилося 2661 випадків коронавірусної хво-
роби, видужало 2532 жителів та померло 46 меш-
канців.

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ
17–18 вересня у Полтаві відбувся Кубок Полтав-
ської області з тхеквондо. Організацією та проведен-
ням змагань займався Департамент освіти і науки 
Полтавської облдержадміністрації та Відокремле-
ний підрозділ громадської організації «Федерація 
тхеквондо (ВТФ) України» у Полтавській області. Се-
ред команд, які брали участь у змаганнях була і ко-
манда «ДЮСШ Макарів», всі спортмени якої взяли 
призові місця. Три золотих медалі, чотири срібних 
та дві бронзових – це результат маленьких тхекво-
ндистів.
Про це нам розповіла тренер Ірина Кравченко.

Повний перелік призерів:
Лев Мороз – 3 місце, 2015 р.н. Березівка.
Олександр Мороз – 2 місце, 2013 р.н. Березівка.
Марія Колесник – 2 місце, 2013 р.н. Мотижин.
Ігор Котуз – 3 місце, 2013 р.н. Мотижин.
Валентин Опанасенко -1 місце, 2010 р.н.. Мотижин.
Єва Сухенко – 1 місце. 2011 р.н. Мотижин.
Дар’я Клименко – 2 місце, 2011 р.н.. Мотижин.

Ярослав Панич – 2 місце, 2011 р.н.. Мотижин.
Владислав Опанасенко – 3 місце, 2010 р.н. Моти-
жин.
Назар Півень – 1 місце, 2008 р.н. Шпитьки.
Спортсменів та тренера з перемогами привітав Ма-
карівський селищний голова Вадим Токар

КОМАРІВКА
Стало доброю традицією в третю суботу вересня 
святкувати День народження села Комарівка.
Цього року свято пройшло в дружній, теплій атмос-
фері.
У відповідності до програми заходів відбувся фут-
больний матч між командами сіл Комарівка та Ні-
жиловичі. 
З рахунком 4:1 перемогу здобула команда Комарів-
ки.

Далі відбувся святковий концерт за участю колекти-
ву «Комарівчанка», учнів школи та дитячого садка, 
народного аматорського колективу «Зоряниця» Цен-
тру культури і дозвілля, танцювального колективу 
«Ясочка».
Після урочистої частини дітей розважали аніматори, 
гостей свята частували ухою, розіграш лотереї, свят-
кова дискотека.

ПРО СУМНЕ
На нещодавно відкритому спортивному майдан-
чику у Макарові хтось порізав сітку. За характе-
ром пошкодження складається враження, що хтось 
просто вирізав шматок сітки ножем чи ножицями. 
Громада, що ви робите? Ви гостро потребували того 
шматка? Це ж для ваших дітей, для розвитку спор-
ту і за наші ж гроші. Нагадуємо, місцевий бюджет 
не береться з даху, це наші податки. Сподіваємось, 
що поліція знайде негідника, але варто замислитись 
якими цінностями ми живемо і куди прямуємо.

ЗАБУЯННЯ

Частково замінено лампи та фонарі вуличного освіт-
лення на вулицях Садова, Шевченка, Перемоги, Ко-
роленка, Першого Травня, Миру та Лесі Українки. 
Також продовжено лінію вуличного освітлення на 
вулицях Садова та Першого Травня.

Інф. «МВ».

НОВИНИ НАШОЇ ГРОМАДИ
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ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ
16 вересня на одинадцятій позачерговій сесії Мака-
рівської селищної ради VIII скликання було розгля-
нуто 19 питань порядку денного.
Депутати ухвалено ряд рішень, що стосуються зе-
мельних питань:
– Про затвердження проектів землеустрою щодо від-
ведення земельних ділянок у власність;
– Про надання дозволів на розроблення та затвер-
дження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості);
– Про надання дозволів на розроблення та затвер-
дження проектів землеустрою щодо відведення зе-
мельних ділянок у власність та передачі в користу-
вання земельних ділянок на умовах оренди;
– Про проведення нормативної грошової оцінки зе-
мельної ділянки та інше.
Також ухвалено важливе рішення «Про затверджен-
ня Програми з навчання плаванню дітей, які потре-
бують особливої соціальної уваги та підтримки, Ма-
карівської селищної територіальної громади на 2021 
рік».
Метою Програми є розширення можливостей здо-
буття вмінь та навиків плавання дітьми, які потре-
бують особливої соціальної уваги та підтримки, фор-
мування у дітей знань про основи здорового способу 
життя, підвищення рухової активності, зміцнення 
здоров’я дітей.

ВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ
У вересні сторічний ювілей відзначила жителька с. 
Лисиці Макарівської громади, любляча мати і бабуся 
Емма ДЕМБИЦЬКА.

18 вересня, вітаючи ювілярку, Макарівський се-
лищний голова Вадим ТОКАР побажав їй міцного 
здоров’я, наснаги, благополуччя, сімейного затишку 
та щасливих років життя. 
Під час зустрічі Емма Емілівна охоче поділилася 
своїми родинними спогадами із дитинства, нелег-
ких життєвих сторінок, адже їй та рідним довелося 
пройти чимало випробувань та буремних подій, не-
простих і вирішальних моментів минулих років та 
сьогодення.

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ СЕЛА
18 червня Макарівський селищний голова Вадим 
Токар привітав мешканців Комарівки з Днем села!
День села – це свято, яке єднає всіх жителів нашої 
громади, пов’язує минуле, сьогодення та майбутнє. 
Історія кожного села є часточкою історії нашої дер-
жави. А її, відомо, творять добрі, щирі, працьовиті 
люди. Щоденна праця, відданість та любов до рідної 
землі заслуговують на глибоку повагу.

ЖОВТИЙ РІВЕНЬ
21 вересня відбулося позачергове засідання Дер-
жавної комісії з питань техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій. 
За результатами Державна комісія вирішила вста-
новити: 
– з 00 години 00 хвилин 23 вересня 2021 року 
«жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення 
COVID-19 на території  всіх регіонів України та за-
стосувати на території всіх регіонів України обме-
жувальні протиепідемічні заходи, передбачені для 
«жовтий» рівня епідемічної небезпеки.
Відповідно до встановленого «жовтого» рівня епі-
деміологічної ситуації з 23 вересня в Макарівській 
громаді будуть працювати 20 закладів загальної се-
редньої освіти та 10 закладів дошкільної освіти, які 
перетнули поріг вакцинації 80%.
Забуянська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кодрянське НВО 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів», комунальний заклад «Мака-
рівський багатопрофільний ліцей», Забуянський 
заклад дошкільної освіти «Ялинка» та Колон-
щинський заклад дошкільної освіти «Капіто-
шка» припинять свою роботу в зв’язку з низьким 
процентом вакцинації працівників закладів вище-
зазначених закладів.

НОВИЙ КЕРІВНИК МАКАРІВСЬКОГО 
КОМУНГОСПУ

16 вересня відбулась чергова сесія Макарівської 
селищної ради, одним із перших питань порядку 
денного сесії був розгляд питання про звільнення 
з посади старости сіл Маковище й Вишеград Олек-
сандра Володимировича Євтушенка. Депутатський 
корпус підтримав питання і проголосував за звіль-
нення Олександра Євтушенка та виключення його 
зі складу Виконачого комітету.
Громада з сумом сприйняла новину про можливе 
дострокове припинення повноважень Олександра 
Євтушенка. У соцмережах місцеві мешканці відмі-
чали його як хорошого керівника і висловлювали 
сподівання, що Олександр Євтушенко отримає нову 
посаду.
Згодом стало відомо, що Олександр Євтушенко очо-
лить комунальне підприємство «Макарівське ви-
робниче управління житлово-комунального госпо-
дарства» Макарівської селищної ради. На посаді 
директора він змінить Романа Музиченка. Розпо-
рядження про його призначення підписав Мака-
рівський селищний голова Вадим Токар. Колективу 
нового керівника представив заступник селищного 
голови Богдан Живага.

ПІДГОТОВЧІ І РЕМОНТІ РОБОТИ 
ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 

КОМП’ЮТЕРНОГО ТОМОГРАФА
У приміщенні Комунального некомерційного підпри-
ємства «Макарівська багатопрофільна лікарня ін-
тенсивного лікування» Макарівської селищної ради, 
призначеному для встановлення комп’ютерного то-
мографа вже розпочались перші будівельні роботи 
– проведено демонтаж старої підлоги та оздоблення 
стін.
Також тривають роботи із підведення електричного 
кабелю в кабінет комп’ютерного томографу (КТ), на-
разі зроблені траншеї для укладання кабелю.
Роботи стали можливими завдяки підписаному до-
говору про капітальний ремонт приміщень по влаш-
туванню процедурних КТ, та цифрового рентгену в 
приймальному відділенні КНП «Макарівська БЛІЛ».
Нагадаємо, ще в липні 2021 року Макарівський 
селищний голова Вадим Токар відвідав КНП «Ма-
карівська БЛІЛ». Він ознайомився з проєктною до-
кументацією на капітальний ремонт приміщень по 
влаштуванню процедурних кабінетів комп’ютерної 
томографії та цифрового рентгену в приймальному 
відділені терапевтичного корпусу лікарні.
З директором КНП «Макарівська БЛІЛ» Олексієм 
Кравцем були обговоренні питання підготовки тен-
дерної документації, укладення договору підряду в 
капітальному будівництві, здійснення технічного та 
авторського нагляду під час проведення будівельних 
робіт та отримання висновку державної експертизи 
ядерної та радіаційної безпеки в ході розміщення іо-
нізуючого обладнання.
Зазначимо, що раніше в рамках реалізації програм 
Президента України Володимира Зеленського щодо 
облаштування опорних лікарень, КНП «Макарівська 
БЛІЛ» отримало систему рентгенівську діагностичну 
CALIPSO F, MTOes GMM (Італія) та комп’ютерний то-
мограф Optima CT 540.

БЮДЖЕТНІ ПИТАННЯ
21 вересня Міністр фінансів Сергій Марченко у Вер-
ховній Раді представив проект Закону про Держав-
ний бюджет України на 2022 рік ( 
Основні цифри:
▫️ зростання економіки на 3,8%;
▫️ інфляцію на рівні 6,2%;
▫️ курс долара США — 28,6 грн за долар. 
 Доходи закладені на рівні 1,2777 трлн гривень, а 
видатки — 1,4657 трлн грн.
Дефіцит бюджету знизиться до 3,5% ВВП.
Зокрема:
▫️ медична галузь отримає 197,2 млрд грн;
▫️ освітня сфера — 185,6 млрд грн;
▫️ бюджет Пенсійного фонду — 531 млрд грн;
▫️ соціальний захист і забезпечення — 320,1 млрд грн;
▫️ культура та мистецтво — 13,5 млрд грн. 
У 2022 році пропонується встановити прожитковий 
мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у роз-
мірі:
▫️ з 1 січня — 2,393 тис. грн;
▫️ з 1 липня — 2,508 тис. грн;
▫️ з 1 грудня — 2,589 тис. грн.
Мінімальну заробітну плату в місячному розмірі: 
▫️ з 1 січня — 6,500 тис. грн;
▫️ з 1 жовтня — 6,700 тис. грн. 
Середньомісячна зарплата має скласти 15,258 тис. 
гривень. 
Витрати за державним боргом наступного року пла-
нуються на рівні 574,7 млрд грн.

За матеріалами Макарівської селищної ради.

ШAНОВНА ГРОМАДО! 
Вiтaю Вaс з Днем пapтизaнської слaви!
Мужнiсть, вiдвaгa тa геpоїзм колишнiх пiдпiль-
никiв i пapтизaнiв – зaхисникiв piдної землi, якi 
вибоpювaли пpaво нaшого нapоду нa миp i свобо-
ду, pятувaли кpaїну i свiт вiд нaцизму – нaзaвжди 
зaкapбувaлися в пaм’ятi пpийдешнiх поколiнь.
Сьогоднi, коли вiйськовa aгpесiя нa Сходi Укpaїни 
зaтьмapилa нaше небо, кpaщi сини i доньки укpa-
їнського нapоду, нaщaдки пapтизaнського pуху, 
знову, зi збpоєю в pукaх, зaхищaють деpжaвнi 
коpдони, вiдстоюють омpiяну поколiннями свобо-
ду Укpaїнської деpжaви.
Свiтлa i вiчнa пaм’ять тим партизанам і підпільни-
кам, кого вже немaє сеpед нaс.

Вадим ТОКАР,
Макарівський селищний голова.

ШAНОВНІ ПРАЦІВНИКИ 
ДОШКІЛЛЯ ГРОМАДИ! 

Вітаю вас з Всеукраїнським днем дошкілля. 
Саме Ви робите все щоб дошкільні установи Ма-
карівщини щоденно віддавали тепло своїх сердець 
дітям! Впевнений, що Ваша доброта і педагогічна 
майстерність перетворюють кожен день для вихо-
ванців у дитячому садку в день радості та щастя!
Нехай Ваше життя буде наповнене любов’ю вихо-
ванців та повагою їхніх батьків, підтримкою ко-
лег, теплотою рідних й близьких. Бажаю, щоб  всі 
педагогічні ініціативи увінчувалися успіхом .
Миру, здоров’я, благополуччя, творчих ідей у Ва-
шій благородній справі!!!

Вадим ТОКАР,
Макарівський селищний голова.

ШАНОВНІ ВИХОВАТЕЛІ, 
НЯНЕЧКИ І ВСІ ПРАЦІВНИКИ 

ЗАКЛАДІВ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ! 

Прийміть у Ваше професійне свято найщиріші ві-
тання з Всеукраїнським Днем дошкілля!
Вихователь – це не просто людина з відповідним 
дипломом. Вихователь – це особистість, наділена 
величезним терпінням, безмірним талантом та 
безмежною любов’ю до людей взагалі і дітей зо-
крема. 
Це Ви теплими материнськими руками ніжно вти-
рали дрібні сльози діток, вміло пояснювали їм пра-
вила дружби, задували крихітні садна на колінах!
Це Ви в тисячний раз перекладаючи ложку з лівої 
руки малюка в праву,  дарували їм ласкаві погляди 
й терпляче вчили! Ви вмієте перетворити дитячий 
садок в добру казку, повну цікавого і незвіданого! 
Ви в повний голос співаєте гімн щасливому дитин-
ству, і він починає перетворюватися в реальність 
прямо на очах!
Бажаю, щоб життя прикрашали дитячі щирі по-
смішки і радість, бажаю поваги, благополуччя, ве-
ликих успіхів і міцного здоров’я, насиченого жит-
тя і яскравих миттєвостей.
Низький уклін за ласку, сердечність, турботу, 
уважність, мудрість, терпіння і увагу до дітей, 
адже завдяки вашій щирості, відкритості і трепет-
ному відношенню кожен малюк має чудове дитин-
ство і паростки благополучного майбутнього.

Ірина ВОЛОЩЕНКО,
начальник Відділу освіти, 

молоді, фізичної культури і спорту 
Макарівської селищної ради.

СЕЛИЩНА РАДА ІНФОРМУЄ
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ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ 
МАКАРІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!

25 ВЕРЕСНЯ
ЗАВАЛІВКА: вул. 1 Травня, Сонячна, Солов’їна, Шевченка (8.00–20.00).

27 ВЕРЕСНЯ
ЗАБУЯННЯ: вул. Гната Майстренка (9.00–18.00).
КАЛИНІВКА: вул. Спортивна (9.00–18.00).
ПАШКІВКА: вул. Колгоспна, Київська, Центральна, Польова, Жовтнева, 
Щастя, Шевченка, Зелена, Зарічна, Поліська, Вінницька, Зоряна, Північ-
на, Південна, Молодіжна, Вишнева (9.00–18.00).
АНДРІЇВКА: вул. Меля (9.00–18.00).
ЗУРІВКА: вул. Горького, Дачна (9.00–18.00).
ЗАВАЛІВКА: вул. Шевченка (9.00–18.00).
МАКОВИЩЕ: вул. Шевченка (9.00–17.00).

28 ВЕРЕСНЯ
КОДРА: вул. Ключова, Лесі Українки, Ковпака, Центральна, Шевченка, 
Врашавська (8.00–20.00).
КОРОЛІВКА: вул. Петровського, Клубна, Шевченка, Кравченка, Освіти, 
Шкільна, Профспілкова, Львівська, Торгова, Червоноградська, Херсон-
ська, Меліораторів, Шульги, Гагаріна, С. Юлаєва (8.00–20.00).
НОВОМИРІВКА: вул. Піскова, Мирна (8.00–20.00).
ФЕРМА: вул. Дружби, Щаслива, Комарова, Садова (8.00–20.00).
ВОЛОСІНЬ: вул. Ковпака, Чапаївка, Короленка (8.00–20.00).
МАКАРІВСЬКА БУДА: вул. Гагаріна, 1 Травня (8.00–20.00).
ЗАБУЯННЯ: вул. Незалежності, Молодіжна, Франка, 1 Травня, Шевчен-
ка, Перемоги, Новошепелицька, Лесі Українки, Покровська, Короленка, 
Миру, Закарпатська, Лісова (8.00–20.00).
МОТИЖИН: вул. Довгича, Шевченка, Згоди, Довга, Садова, Топольова, 
Надія, Польова (8.00–20.00).
СОБОЛІВКА: вул. Лісна (8.00–20.00).
МАКАРІВ: вул. Стуса, Димитрія Ростовського (8.00–20.00).
ПАШКІВКА: вул. Центральна (8.00–20.00).
НЕБЕЛИЦЯ: вул. Старий Шлях, Молодіжна, Шевченка, Дружби, 1 Трав-
ня, Миру (8.00–18.00).
БОРІВКА: вул. Центральна, 1 Травня, Молодіжна, Лісова, Зоряна, Я.Кли-
менко, Закарпатська (8.00–18.00).
САДКИ-СТРОЇВКА: вул. Петровського (8.00–18.00).
СИТНЯКИ: вул. Миру (8.00–18.00).
РОЖІВ: вул. Центральна, Молодіжна (8.00–18.00).
НІЖИЛОВИЧІ: вул. Першотравнева (8.00–18.00).
ЗУРІВКА: вул. Горького, Дачна (9.00–18.00).
ЗАВАЛІВКА: вул. Шевченка (9.00–18.00).

29 ВЕРЕСНЯ
МАКАРІВ: вул. Механізаторів, Медична, Космонавтів, Петриченка, Геро-
їв Чорнобиля, Б. Хмельницького, Гагаріна, Ватутіна, Банківська, Неза-
лежності, Комарова (8.00–20.00).
КОПИЛІВ: вул. Київська, Білоцерківська, Жовтнева, Шевченка, Макарів-
ська (8.00–20.00).
МОТИЖИН: вул. Довгича, Шевченка, Згоди, Довга, Садова, Топольова, 
Надія, Польова (8.00–20.00).
ЗУРІВКА: вул. Горького, Дачна (9.00–18.00).
ЗАВАЛІВКА: вул. Шевченка (9.00–18.00).

30 ВЕРЕСНЯ
КОПИЛІВ: вул. Київська, Білоцерківська, Жовтнева, Шевченка, Макарів-
ська (8.00–20.00).
МАКАРІВ: вул. Ярослава Мудрого, Першотравнева, Молодіжна, Зарічна, 
Франка, Донецька, Сірка, Потапенка, Кошового, Комунальна, Б. Хмель-
ницького, Кочубея, Лазурна, Заводська, Довбуша, Затишна, Ольгинська, 
Пушкіна, Довженка, Абрикосова, Героїв Чорнобиля, Шевченка, Героїв 
Крут, Гончара, Львівська (8.00–18.00).
ЗУРІВКА: вул. Горького, Дачна (9.00–18.00).
ЗАВАЛІВКА: вул. Шевченка (9.00–18.00).
ФАСІВОЧКА: вул. Левадна, Володимирська, Колгоспна, Веселкова, Вало-
ва, Полтавська, Харківська, Хутірська, Лугова, Шпортенка, Кривоноса, 
Олени Теліги (9.00–18.00).
РОЖІВ: вул. Центральна (9.00–18.00).
МОТИЖИН: вул. Довгича, Шевченка, Згоди, Довга, Садова, Топольова, 
Надія, Польова (9.00–18.00).

1 ЖОВТНЯ
МАКАРІВ: вул. Ярослава Мудрого, Дорожна, Садова, Ватутіна, Проектна 
(8.00–18.00).
ЗУРІВКА: вул. ГорькоГо, Дачна (9.00–18.00).
ЗАВАЛІВКА: вул. Шевченка (9.00–18.00).
НАЛИВАЙКІВКА: вул. Жовтнева, Центральна, Лісова, Шевченка, Моло-
діжна, Забуянська (9.00–17.00).
МОТИЖИН: вул. Довгича, Шевченка, Згоди, Довга, Садова, Топольова, 
Надія, Польова (9.00–18.00).

У цей період МОЖЛИВЕ відключення електроенергії 
на вулицях зазначених населених пунктів!

Інф. «МВ».

За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК 
Київські регіональні електромережі» з 25 вересня по 1 жовтня 

будут проводитися планові технічні роботи на електромережах 
Макарівської громади:

ЗАПОВІДНЕ УРОЧИЩЕ 
«ЗЕЛЕНИЦЯ» 

поблизу КОМАРІВКИ
У минулому номері ми розповідали про створення заповідного урочища «Зе-
лениця» на території Макарівського лісгоспу. Заповідник створено на місці 

зростання рідкісної червонокнижної рослини.
Мова іде про рідкісну рослину діфа-
зіаструм сплюснутий (Diphasiastrum 
complanatum), інша назва – Зелениця 
сплюснута, яку занесено до Червоної кни-
ги України і яка зростає на площі 0,1 га 
на землях лісогосподарського призначен-
ня, що перебувають в постійному корис-
туванні ДП «Макарівський лісгосп» (Ко-
марівське лісництво: квартал 3 виділ 8, 
загальна площа виділу 3 га.)

Дану рослину було виявлено спеціаліста-
ми підприємства під час обстеження 16 
квітня 2019 року, про що складений від-
повідний акт. За результатами обстежен-
ня, також, було складено та затверджено 
Наказом ДП «Макарівський лісгосп» від 8 
травня 2019 року № 44 загальний перелік 
виділів, де зростають види рослинного 
світу занесені до Червоної книги України.
Відповідно до принципів та критеріїв лі-

сової сертифікації за міжнародною 
схемою Лісової опікунської ради 
FSC, територія, де зростає рідкісна 
рослина була вимічена на місцево-
сті та включена до списку особли-
во цінних для збереження лісів. На 
вказаній території, відповідно до 
Наказу ДП «Макарівський лісгосп» 
від 8 травня 2019 року заборонено 
проведення рубок головного корис-
тування та суцільних санітарних 
рубок.
Питання щодо доцільності створен-
ня заповідного урочища місцевого 
значення «Зелениця» площею 3,0 
га у кварталі 3 виділі 8 Комарів-
ського лісництва ДП «Макарівський 
лісгосп», з метою збереження діфазі-
аструм сплюснутий (Diphasiastrum 
complanatum), було ініційоване Ки-
ївським обласним та по м. Києву 
управління лісового та мисливсько-
го господарства у вересні 2020 року.
Ініціатива Київського обласного 
та по м. Києву управління лісово-
го та мисливського господарства 
була підтримана ДП «Макарівський 
лісгосп» та екологічними громад-
ськими організаціями. Матеріали 
щодо створення заповідного урочи-
ща «Зелениця» площею 3,0 га були 
передані в Департамент екології 
природних ресурсів Київської об-
ласної державної адміністрації.
9 вересня 2021 р. на черговому 
засіданні Київської обласної ради 
було підтримано подання Київської 
обласної державної адміністрації 
щодо створення заповідного уро-
чища та оголошено його територію 
природно-заповідним фондом.
Ми у свою чергу, висловлюємо вдяч-
ність всім небайдужим громадянам 
Макарівської громади за їх активну 
позицію, спрямовану на збережен-
ня рідкісних видів тварин та рос-
лин, а також сподіваємось на цієї 
справи в майбутньому!

Інф. «МВ».

МАНДРУЄМО МАКАРІВЩИНОЮ
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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! І саме 
про 100 років життя ми поспілкувалися з 
найстарішою мешканкою Макарівської гро-
мади Еммою Емілівною Дембицькою з села 
Лисиці.

НАШЕ ІНТЕРВ’Ю
С Т О Л І Т Т Я  Е М М И

– Пані Еммо, розкажіть де Ви на-
родилися?
– Народилася я 13 вересня 1921 р. в 
Радомишльському районі, село Гута 
Забілоцька.
– Яку освіту Ви отримали?
– Спочатку я ходила в школу у своє-
му селі. Вона була німецькою і мала 
чотири класи. Німецьку знала, але 
вже не пам’ятаю. Треба думати, бо 
скільки ж років пройшло. А з ні-
мецької школи пішла в Негребовку, 
уже в українську. Туди рік ходила, 
теж в четвертий клас. А потім я 
пішла в школу у Раковичі. Там була велика школа 
– семирічка. Далеко було ходити, але три роки віду-
чилась (п’ятий, шостий і сьомий класи). Писати я не 
грамотно пишу, але писала куди мені треба було і 
все добивалась.
– Розкажіть про свою родину.
– Я з роду німців. Мої предки прибули в Україну ще 
за Катерини ІІ. У 18 столітті там було дуже погано. 
Так дід мені розказував, мамин батько. Мої батьки 
тут родились як і я. А тому вважаю себе не німець-
кою дівкою, а українською. У батьків нас було п’я-
теро. Батька мого Єміля Вільгельмовича Марцин-
ковського репресували у 1936 році. Не знаю за що. 
Він не повернувся додому, але жив ще довго. Після 
війни брат мій шукав батька, то прийшло повідом-
лення, що він помер на засланні у 1942 р. 
– Ви пам’ятаєте Голодомор? 
– Голодомор я гарно пам’ятаю. І Голодомор, і колек-
тивізацію не забути. Ще батько був. Ми жили у до-
статку. Батьку у 1920-х дали землю в обмін на росій-
ське громадянство. Здається отримали ми 7 гектар 
землі. Тримали коней. У нас було сім корів. Також 
мали січкарню і віялку. Потім почалася колективі-
зація. Ми до колгоспу у Радомишль здавали скот, а 
брали собі інвентар. І тут розпочалася колективіза-
ція. У колгосп не йдеш – ворог. Мій батько і дядько 
вирішили не ризикувати родиною. Колгосп розташо-
вувався між Гутою і Негребовкою. Там поруч жили, 
колишні поляки та німці. Колгосп був не поганим. 
Врожаї збирали гарні. Але у 1932 р. все одно почали 
у людей забирати. Все що забрали скинули на одну 
кучі, воно там і погнило. Потім худобу забрали. По 
одній, по одній і майже всю забрали. Осталась у нас 
одна корова тільки. А в родині п’ятеро дітей, три ді-
вчини і два хлопці. Можете уявити собі, як це було. 
Забрали все. У нас в дома залишився невеличкий 
клумачок вівсу, щоб навесні посіяти і той забрали. 
На плечі і понесли. Але у 1932 році і в 1933 році в 
колгоспі гречка дуже вродила. То нею в нас людей 
спасли. Не багато в селі людей вмерло. Говорили про 
три душі. 

Щоб нас прогодувати у ці два роки батько ходив на 
роботу в ліс. Там ручними пилками ліс різали. Робіт-
никам давали пайок, годували там, кашу варили, 
галушки гречані. А ще ми рятувались коровою, яку 
на диво залишили, Мама іноді збирала масло. А по-
тім йшла на Іршу, а далі в Київ та й продавала мас-
ло. Євреї з радістю купували у неї. Додому поверта-
лася з хлібом, який ми розтягували на два тижні.
– А що ще пам’ятаєте з довоєнного часу?
– Я працювати в колгосп пішла з 14 років. Після того 
як забрали батька, я залишилася сама старша серед 
дітей. 
Я з мамою телят в колгоспі годувала. Ми возили кар-
топлю, варили, напували, ну зимою доглядали телят. 
І жили так. Вдома картоплі не вистачало. То ми, як 
привезуть картоплю телятам, начистим, намиємо і 
наварим, помнем і такі торбочки робимо і це вже 
крадем ту картоплю. Торбочки на груди кладемо, 
фуфайку застібнемо і додому. Там молодших году-
ємо. Так і жили. Брат у 12 років пішов на роботу у 
колгосп. Орав кіньми і поняття такого не було що це 
він малий.

30 травня 1939 року я одружилася з Миколою Дем-
бицьким. А восени він пішов в армію. У березні 1940 
р. у мене народився перший син Олександр.
– Щось в селі змінилося коли прийшли гітлерів-
ці?
– Коли почалась війна в мене було мале дитя, чоловік 
у армії. І в нашому селі де жили ми, я не буду казати, 
що якась різниця була і нас хтось ображав, я такого 
не можу сказати. 
За чоловіка я казала, що на окопи забрали, а потім 
він і сам прийшов. У лютому 1943 р. у нас народила-
ся донька Євгенія.
Одне можу точно сказати, що ті німці, що були у 
нашому селі не хотіли воювати, вони більше хотіли 
додому.
– А на примусові роботи з вашого села вивозили 
когось?
– Так, я там була. Спочатку нас з мамою Поліною 
Марцинковською везли до Німеччини як німців, 
і мови не було про примусові роботи. Як привезли 
в Польщу, перевірили документи. У мене прізвище 
Дембицька – то ти ж не німка. Всіх німців далі в Ні-
меччину. А мене залишили у Польщі. Стала я у пана 
робити, Звали його Гергут. Змогла я і там прижити-
ся. Поселили мене у жіночки, вона кривенька була і 
одна дочка в неї була. У мене двоє дітей, треба ж їх 
десь залишати, то вона мені доглядала діти, а я на 
роботу ходила. Пан Гергут наказав і мені на фермі 
молоко давали, вершки лишали, кожен день півліт-
ри. І дав мені пан Гергут порося і корм давали для 
поросяти. Проте я мала кожного дня на роботу ходи-
ла, без винятку. Потім мені дозволи все ж поїхати у 
Німеччину до матері, яка теж працювала  у бауера. 
Господар постійно ховався, не хотів на фронт йти. 
То бувало приїжджали його забирати, а він кабане 
заколе і м’ясо роздає, щоб тільки не забрали. Відку-
плявся, щоб не йти на фронт. Але й хазяйство мав 
тримати. 
Ми рано вставали, доїли шість корів. Годували ве-
лику кількість свиней. А потім на поле, обробляти. 
Землі в нього не багато було, але роботи вистачало. 
Поруч жила господарка, у якої чоловік і чотири сина 
загинули на фронт. Вона залишилася сама і в неї ве-
лике господарство було. Ми їй допомагали з мамою. 
То вона нам пропонувала залишитися, щоб на нас 
оформить господарство після її смерті. Може так 
краще було б. Але де там, дуже хотілося додому. 
– І коли Ви потрапили в рідне село?
– У 1957 році.
– Це Ви 12 років їхали з Німеччини в Україну?
– Ні, весь цей час я провела в радянському засланні.
– А розкажіть детальніше.
– Нам сказали, що везуть додому, а повезли у Костро-
му. Так опинилисся ми на засланні. Ми не сиділи там 
у тюрмі. Барак був великий. Ми там жили. Виїзду ми 
не мали, але в село сходити могли. Це було так зване 
спецпоселення. 12 років я на лісорубці відпрацюва-
ла. Що я тільки не робила, на сортування в ліс пішла, 
бо там гарно платили, а в мене двоє дітей. Та й мені 
треба було ж якось жити. Там дуже багато померло 
людей з голоду, а у нас хоч трошки було тряпок, то 
ми проміняли все та проїли все. 
А там так бідно жили в Росії, шо ми такого світу не 
бачили, як вони там жили. До речі, там вперше я 
побачила тараканів та клопів. Місцеві мешканці на 
Костромі ще бідніше жили, як ми переселенці, але в 
них якась хоч дрібненька картопля була, а ми вже 
приїхали в нас нічого не було. То ми обмінювали, що 
мали і робили. 
Старанно працювали, і ви знаєте, за два роки роз-
жилися. Ми корову купили. Між пеньків ми розро-
бляли землю і садили картоплю, а гною не було, то я 
своїми руками з загального туалету вивозила на той 
город. Картопля родила, дуже гарно родила.
А ще наша родина на Колимі перехворіла тифом. Я 
залишилася жива, хоча два місяці лежала в лікарні, 
а сестра моя Адель померла.
– А крім українців на спецпоселенні ще які на-
роди жили?
– Кримські татари там були з нами. Вони заслання 
пережили гірше чим ми. Їх з Криму вислали швидко, 
речей не дозволили брати. Їх стільки помело із голо-

ду, що ви не можете уявити собі.
– А чоловіка вашого яка доля?
– Він з приходом Червоної армії знову 
потрапив у армію. Після демобілізації 
він мав намір їхати до нас, але його як 
військового не пускали. Але він взяв 
відпустку і приїхав до нас на спецпо-
селення у 1947 році. Потім йому ска-
зали, якщо хочеш лишитися повинен 
здавати усі документи, і насамперед 
військовий квиток. Він так і зробив та 
лишився з нами. 
Через рік у нас народився син Володи-
мир. Разом ми прожили до 1949 року. 

А потім чоловіка заарештували і засудили на двад-
цять п’ять років. Відправили у табір у Свердловськ.
– Як Вам і трьом дітям після цього жилося?
– Після арешту чоловіка у нас забрали корову. Але 
залишили поросят. Я продовжувала ходити на робо-
ту в ліс, а по вихідних косила сіно. Накосила таким 
чином сім стогів. Корови не мала, то половину про-
дала. І за отримані кошти знову купила корову, що 
правда стареньку. Ну так і жила з трьома дітками. У 
1953 році, після смерті Сталіна, відпустили чоловіка, 
хоча він відсидів лише 4 роки.
А в 1957 році ми повернулись у рідне село Гуту За-
білоцьку.
– Як Вас зустріли на Батьківщині?
Ми б може і не їхали, але батьки кажуть треба їха-
ти додому. Ми приїхали, а воно вже й не так. Коли 
ми приїхали в село, то зрозуміли, що нам немає де 
жити. У нас діти, власна сім’я, ми звикли вже до ін-
шого. Ми із батьками в Гуті три місяці пожили. Чоло-
вік мій був ковалем, а там роботи для нього не було. 
Ми переїхали у Лисиці. Чоловікові запропонували 
роботу коваля. 
Колгосп купив нам стареньку хату. 6 тисяч тоді вона 
коштувала. То постановили, що чоловіку платили 
1000 рублів у місяць, щоб оплатить цю хату. Тут ц 
нас народилася у 1958 році донька Ліда.
Потім я з молодшим сином пішли на роботу. Йому 
було 9 років, він овечки пас у колгоспі. 
Я закінчила працювати в колгоспі, коли вже не змог-
ла, то мені було вже 87 років.

– Заробітна плата у колгоспі велика була?
– Спочатку в колгоспі була дуже мізерна зарплата, 
зовсім копійки. Все змінилося коли головою став 
Журавський. Ми разом працювали з Лідою Ольшев-
ською. Голова приїде, побачить, що в нас такий по-
рядок на фермі і він нам завжди виписував порося, 
додатково наче давав, до зарплати. Після Журав-
ського став Кіселя, теж був хороший голова. Ми з 
Ольшевською на фермі були і доглядачами і їздо-
вими, що підвозили фураж. Але платили нам лише 
за догляд. А Кіселя вже став доплачувати за  роботу 
їздового. Потім став Захарченко, також був гарним 
головою колгоспу. Жили ми при цих головах нор-
мально.
– Опишіть село Лисиці того часу.
– Тут в нас не завжди було так мало будинків. За 
моїм городом у той час Марія жила. Далі за нею нім-
ка Густа жила. Також у Лисицях жила її сестра. Хата 
була  за Білоцьким. Були хати, і село було чималим. 
– Розкажіть про своїх дітей.
– У мене четверо дітей два хлопці і дві дівчини. Вну-
ків – 6, правнуків – 7 правнуків і один праправнук. 
Всі до мене приїжджають.
Молодша дочка Ліда до мене кожних вихідних при-
їздить. Але я ще все роблю собі сама. Перу і в хаті 
приберу. А борщ для мене зварити, то вже так важ-
ко, то вона дочка мені варить. 
– Ваші побажання нашим читачам.
– Я прожила сто років і доброго мало бачила. Але 
знаєте, як би не було важко, ми завжди залишалися 
веселими і гостинними. А тому бажаю всім читачам 
Вашої газети також не падати духом і залишатися 
веселими за будь якої ситуації.
– Дякую за спогади.
– Дякую і Вам.

Спілкувався Віталій ГЕДЗ.
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З ЖИТТЯ ГРОМАДИ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ У МАР’ЯНІВЦІ

Літо вже позаду, але, традиційно, на початку вересня всі Пластові осередки в 
Україні і світі починають свій пластовий рік. Так, до прикладу, минулих вихід-
них відкрила пластовий рік Київська округа, а це 170 дітей та 40 дорослих з 
різних міст області.

Відкриття пластового року це завжди радісне свято для всіх пластунів, бо після 
крайнього літнього табору всі встигли скучити один за одним. Програма кожно-
го такого свята наповнене спортивними іграми, різними змаганнями, цікавими 
майстерками, а також діє благодійний ярмарок. Тут кожен знайде собі цікаве 
заняття і друзів.
Але відкриття пластового року є тільки початком, після якого по всіх осеред-
ках Пластові гуртки починають проводити щотижневі заняття, на яких вони 

набувають знань та вмінь для найцікавішого в Пластовому житті: одноденних 
мандрівок, походів та літніх таборів.
Хоч на Макарівщині, поки що, немає Пластових осередків, але можна сказати, 
що своє відкриття пластового року все ж відбулося.
9 вересня в Мар’янівському НВО було проведено презентацію Пласту для учнів 
6–9 класів, під час якої всі присутні змогли дізнатися про історію найчисельні-
шої скаутської організації України – Пласт, її цілі і можливості для дітей. Ідея та-
ких зустрічей полягає в долучені молоді до Пласту, створенні Пластових гуртків 
та осередків. Маємо надію, що і на Макарівщині діятимуть такі гуртки.
Більш детально дізнатися про Пласт Ви можете на офіційній інтернет сторінці:
plast.org.ua де можете знайти інформацію, як для дітей, так і для дорослих.

Василь ФТОМОВИЧ.

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ У МАКАРОВІ
15 вересня вихованці та педагогічні працівники Центру творчості дітей та 
юнацтва імені Данила Туптала подарували жителям Макарова безліч емоцій 
та нових вражень

Цього дня у закладі відбувся День відкритих дверей. Гості заходу мали змогу 
ознайомитися із роботою гуртків ЦТДЮ, оцінити роботи вихованців, почерпну-
ти нові ідеї для своєї творчості. 

Динамічна концертна програма вокально-хореографічних гуртків не лишила 
байдужими навіть простих перехожих. 

Майстер-класи від керівників гуртків навчали початківців лозоплетінню, ство-
ренню ляльок-мотанок, виробів із солоного тіста, картин із піску... 
Найменших гостей заходу захопила локація малюнку на асфальті «Ми за здоро-
вий спосіб життя!». Вихованці гуртка «1+2» підготували відеорепортаж про День 
відкритих дверей.

Інф. «МВ».
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Схід Сонця 06.55       Захід Сонця 18.48
Тривалість дня 11.53

ПОНЕДІЛОК, 27 вересня

ВІВТОРОК, 28 вересня
Схід Сонця 06.56 Захід Сонця 18.46

Тривалість дня 11.50

СЕРЕДА,  29 вересня
Схід Сонця 06.58 Захід Сонця 18.43

Тривалість дня 11.45

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.

27 ВЕРЕСНЯ – ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРНОГО 
ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО (ЗДВИЖЕННЯ)

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»
22:35 Т/с «Родичi»
23:50 Трилер «Ва-банк»
1:40 Танцi з зiрками

КАНАЛ «2+2»
6:00,18:50 ДжеДАI
6:30 Т/с «Карпатський 
рейнджер»
10:10 Х/ф «Сек`юрiтi»

12:00 Х/ф «Обiтниця 
мовчання»
13:50,16:55 Загублений 
свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15 Спецкор
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 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Т/с «Ромео i Джу-
льєтта з Черкас»
10:30 Х/ф «Гарфiлд»
12:30 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Екстремаль-

ний сезон
15:00,2:15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:50 Панянка-се-
лянка
18:00 СуперЖiнка 2
19:00 Одного разу пiд 
Полтавою
21:00 Країна У 2.2
22:00 Т/с «Прибулець»
23:00 Сiмейка У
0:00 Танька i Володька
1:00 Країна У 2.1
3:00 Вечiрка 2
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:10 Х/ф «Дикун»
4:55 Телемагазин
5:25,22:05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським»
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 
Iнтером
10:05,18:00,3:05 Стосу-
ється кожного
12:25 Х/ф «В джазi 
тiльки дiвчата»
14:55 Х/ф «Лапусик»
16:25 Чекай на мене. 
Україна

20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа
23:50 Х/ф «Грошi на 
двох»
2:05 Т/с «Я подарую 
тобi свiтанок»
4:35 М/ф

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,7:40 Kids` Time
6:05 М/с «Том i Джерi»
7:45 Орел i решка
9:55 Т/с «Надприрод-
не»
12:35 Х/ф «Ред»
14:40 Х/ф «Ред 2»
17:00 Хто зверху?
19:00 Пекельна кухня
21:00 Х/ф «Швидкiсть»
23:35 Х/ф «Живий або 
мертвий»
1:00 Вар`яти
2:50 Служба розшуку 
дiтей
3:00 Зона ночi
4:55 Абзац!

СТБ
5:25 Т/с «Комiсар Рекс»
8:20 МастерШеф
12:05,14:50 Т/с «Слiпа»
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини

15:40,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама
20:15,22:50 Т/с «Колiр 
помсти»
23:05 Т/с «Майор i ма-
гiя»
1:05 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
11:30,13:15 Х/ф «Ос-
таннiй володар стихiй»
12:45,15:45 Факти. 
День
14:10,16:15 Т/с «Роз-
тин покаже 2»
18:45,21:10 Факти. 
Вечiр
20:20,2:00 Прихована 
небезпека
21:30 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ 2»
22:25 Свобода слова

0:00 Х/ф «Дум»
2:45 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Т/с «Люся. Iн-
терн»
11:30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 2»
1 4 : 3 0 , 1 5 : 3 0 , 1 8 : 0 0 
Iсторiя одного злочину
16:00 Т/с «Хiд проку-
рора»
20:10 Говорить Україна
21:00 Т/с «Таємна лю-
бов»
23:10 Т/с «Квiти дощу»
1:05,2:00 Гучна справа

1:30 Телемагазин
2:40 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
6:00 Таємницi 
кримiнального свiту
7:15,17:00,3:35 Випад-
ковий свiдок
10:50,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
12:30,16:30,19:00,3:05 
Свiдок
14:45,23:00 Т/с «Слiпа 
зона»
18:20 Свiдок. Агенти
0:45 Х/ф «Великий ви-
бух»
2:40,3:45 Речовий до-
каз
4:35 Правда життя. 
Професiйнi байки

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з “1+1”
7:00,8:00,9:00,12:00,
14:00,16:45,19:30,4:1
0 ТСН
9:25,10:20,5:30 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження 
наослiп 7
17:10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана”
20:43 ПроCпорт
20:45,21:45 Т/с “Моя 
улюблена Страшко”
22:35 Т/с “Родичi”
23:50 Драма 
“Тринадцять”
1:50 Драма 
“Бiйцiвський клуб”

КАНАЛ “2+2”
6:00,18:50,19:30,2:15 
ДжеДАI
6:25 Х/ф “Свiтанок 
планети мавп”
9:05 Х/ф “Вiйна за 
планету мавп”
11:55 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”
13:50,16:55 Загублений 
свiт
17:55 Секретнi 
матерiали
18:15,1:45 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
20:20,21:20 Т/с 
“Козирне мiсце”
22:20,23:55 Т/с “CSI: 
Мiсце злочину”
2:45 Помста природи
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Т/с “Ромео i 
Джульєтта з Черкас”
10:30 Х/ф “Гарфiлд 2”
12:30 4 весiлля
14:00,17:00 
Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон
15:00 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
16:00,1:00 Панянка-
селянка
18:00 СуперЖiнка 2
19:00 Одного разу пiд 
Полтавою
21:00 Країна У 2.2
22:00 Т/с “Прибулець”
23:00 Х/ф “Люблю 
назавжди”
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:55 Телемагазин
5:25,22:05 “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 “Замiж на 
2 днi”
14:35,15:30 Речдок
16:25 Речдок. 
Особливий випадок
18:00,19:00,3:05 
Стосується кожного
20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа
23:50 Х/ф 
“Ведмежатник”
2:10 Т/с “Я подарую 
тобi свiтанок”
4:35 М/ф

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,7:45 Kids` Time
6:05 М/с “Том i Джерi”
7:50 Орел i решка
9:55 Т/с 
“Надприродне”
12:35 Любов на 
виживання
14:25 Х/ф “Реальна 
сталь”
17:00 Хто зверху?
19:00 Екси

21:00 Х/ф “Швидкiсть 
2: Небезпечний круїз”
23:40 Х/ф “Залiзний 
лицар”
2:00 Х/ф “Залiзний 
лицар 2”
3:40 Зона ночi

СТБ
4:35,14:30,17:30,22:00 
Вiкна-Новини
5:25 Т/с “Коли ми 
вдома”
5:50 Т/с “Комiсар Рекс”
7:50 МастерШеф
12:00,14:50 Т/с “Слiпа”
15:40,18:05 Т/с “Слiд”
19:05 СуперМама
20:15,22:50 Т/с “Колiр 
помсти”
23:05 Т/с “Майор i 
магiя”
1:05 Т/с “Вангелiя”

ICTV
4:15 Скарб нацiї
4:25 Еврика!
4:30 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
10:55,13:15 Х/ф 
“Дитсадковий 
полiцейський”
12:45,15:45 Факти. 
День
13:50 Т/с “Розтин 
покаже 2”
14:50,16:15,22:25 Т/с 
“Пес”
17:45,21:30 Т/с 
“Дiльничний з ДВРЗ 2”
18:45,21:10 Факти. 
Вечiр
23:45 Х/ф “Iнший свiт”
2:50 Секретний фронт

КАНАЛ “УКРАЇНА”
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Т/с “Люся. 
Iнтерн”
11:30 Т/с “Виходьте 
без дзвiнка 2”

14:30,15:30,18:00 
Iсторiя одного злочину
16:00 Т/с “Хiд 
прокурора”
20:10 Говорить 
Україна
21:00 Т/с “Таємна 
любов”
23:10 Т/с “Квiти дощу”
1:30 Телемагазин
2:00 Гучна справа
2:45 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
6:20 Свiдок. Агенти
7:50,9:00,17:00,2:45 
Випадковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,
2:15 Свiдок
10:50,13:00,19:30 Т/с 
“CSI: Маямi”
14:45 Т/с “Слiпа зона”
18:20 Будьте здоровi
23:00 Т/с “Переломний 
момент”
0:40 Легенди 
бандитського Києва
1:40 Правда життя
4:10 Речовий доказ

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,
14:00,16:45,19:30,4:1
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 Мелодрама «При-
вид»
23:15 Драма «Незлам-
ний»
2:05 Х/ф «Пандорум»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Помста природи
6:25 Х/ф «Перстень 

нiбелунгiв»
10:10 Х/ф «Горець 4: 
Кiнець гри»
11:55 Х/ф «Остаточний 
вирок»
13:50,16:55,19:30 Загу-
блений свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15,3:25 Спецкор
18:50,3:55 ДжеДАI
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»
4:25 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:35 Х/ф «Проти при-

роди: Велика подорож 
слонiв»
11:20 Х/ф «Проти 
природи 2: Вижити в 
Серенгет»
13:05 Х/ф «Проти при-
роди. Подорож додому»
14:50 Х/ф «Едвард - 
руки-ножицi»
16:50 Х/ф «Вiктор 
Франкенштейн»
19:00 М/ф «Епiк»
21:00 Х/ф «Хеллбой: 
герой iз пекла»
23:20,3:50 Панянка-се-
лянка
0:20 Танька i Володька
1:35 Сiмейка У
2:05 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
2:50 Вечiрка 2
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:55 Телемагазин
5:25,22:05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським»
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 

Iнтером
10:00 Корисна про-
грама
12:25 Х/ф «Пiсля 
весiлля»
14:40,15:35 Речдок
16:30 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00,19:00,3:15 Стосу-
ється кожного
20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа
23:00 «778 днiв без 
своїх»
23:50 Х/ф «Виклик»
2:20 Т/с «Я подарую 
тобi свiтанок»
4:45 М/ф

НОВИЙ КАНАЛ
5:50 М/ф
6:50 Х/ф «Академiя 
вампiрiв»
8:35 Т/с «Надприрод-
не»
13:00 Х/ф «Прокляття 
фараона Тута»
16:35 Х/ф «Морський 
бiй»
19:00 Х/ф «Коломбiа-

на»
21:05 Х/ф «Анна»
23:40 Х/ф «Не дихай»
1:35 Вар`яти
2:55 Служба розшуку 
дiтей
3:00 Зона ночi
4:55 Абзац!

СТБ
4:30,14:30,17:30,22:00 
Вiкна-Новини
5:05 Т/с «Комiсар Рекс»
7:50 МастерШеф
12:05,14:50 Т/с «Слiпа»
15:40,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама
20:15,22:50 Т/с «Колiр 
помсти»
23:05 Т/с «Майор i 
магiя»
1:05 Т/с «Вангелiя»

ICTV
4:05 Скарб нацiї
4:20 Служба розшуку 
дiтей
4:25 Факти
4:45 Громадянська 
оборона
6:30 Ранок у великому 
мiстi

8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10 На трьох
11:15,13:15 Х/ф «Во-
скресiння»
12:45,15:45 Факти. 
День
14:00 Т/с «Розтин по-
каже 2»
14:55,16:15,22:25 Т/с 
«Пес»
17:45,21:30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2»
18:45,21:10 Факти. 
Вечiр
20:20,1:55 Секретний 
фронт
23:45 Х/ф «Iнший свiт 
2: Еволюцiя»
2:40 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 2»
14:30,15:30,18:00 

Iсторiя одного злочину
16:00 Т/с «Хiд проку-
рора»
20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Т/с «Таємна 
любов»
23:10 Т/с «Квiти дощу»
1:30 Телемагазин
2:00 Гучна справа
2:45 Реальна мiстика

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

27 вересня (14 вересня за юліанським календарем) християни східного обряду відзначають свято Воздвиження Чесного і Животворного 
Хреста Господнього.

Це свято є одним з дванадцяти найбільших право-
славних свят річного циклу та присвячене події від-
найдення хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Хри-
стос. Мати візантійського імператора Костянтина 
Великого Єлена в 324 році здійснила паломництво 
до Палестини, відвідала Єрусалим і вирішила знайти 
там Хрест Господній. 
Їй було принесено три хрести, після чого, згідно з пе-
реказом, Патріарх Єрусалимський Макарій наказав 
по черзі прикладати хрести до мерця – прикладання 
перших двох не дало результату, а після прикладан-
ня третього мрець ожив. Таким чином присутні пе-
реконались і повірили у силу Животворного Хреста 
Господнього. 
У 326 р. в Єрусалимі на тому місці, де знайшли хрест, 
почали будівництво храму. Закінчили його у 335 р., 
освячення будівлі відбулося 26 вересня, а наступний 
день став святом Воздвиження Хреста Господнього. 

Інші церкви, зокрема, Вірменська Апостольська, та-
кож прийняли святкування дня Воздвиження Хре-
ста в середині вересня. 

Здвиження є особливо шанованим в українців. У на-
роді вірили, що цей день віщує «замикання» землі на 
зиму.
Народна мудрість каже – «На Здвиження земля дви-

житься ближче до зими», адже люди помічали, що в 
цей час відлітають до вирію птахи та дні стають хо-
лоднішими. Також подекуди вірили, що до власного 
вирію повзуть і змії, відтак вважали, що на Здви-
ження ходити в ліс небезпечно.
Також цього дня було заборонено працювали в полі 
та займатись іншими господарськими роботами, 
особливо тими, що пов’язані з деревом (не можна 
було рубати, пиляти, стругати тощо). Натомість, цей 
день вважався сприятливим для торгівлі та дозвілля.
Також на Здвиження дотримувалися суворого посту, 
оскільки свято нагадувало про Христове розп’яття.
В Україні на честь цього свята названі численні хра-
ми, зокрема, в Дрогобичі (ХV ст.), в Бродах (ХVІІ ст.), 
в Копичинцях (Тернопільська обл., ХVІІ ст.), у Львові 
та інших містах.

Наталія ФІТЬ,
Київ.
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Схід Сонця 07.04            Захід Сонця 18.35
Тривалість дня 11.31

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 06.59 Захід Сонця 18.41
Тривалість дня 11.42

ЧЕТВЕР, 30 вересня

Схід Сонця 07.01        Захід Сонця 18.39  
Тривалість дня 11.38

П’ЯТНИЦЯ, 1 жовтня

СУБОТА, 2 жовтня
Схід Сонця 07.03 Захід Сонця 18.37

Тривалість дня 11.34

НЕДІЛЯ,  3 жовтня

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,
14:00,16:45,19:30,4:2
0 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 
столiття. Роксолана»
20:36 ПроCпорт
20:38 Чистоnews
20:45 Т/с «Моя улюбле-
на Страшко»
21:45 Право на владу
0:45 Драма «Мiна»
2:55 Трилер «У пустелi 
Мохаве»

КАНАЛ «2+2»
6:00,18:50,2:20 ДжеДАI
6:25 Х/ф «Висота»

8:10 Х/ф «Робокоп»
10:10 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
12:05,16:55 Загублений 
свiт
17:55,19:30 Секретнi 
матерiали
18:15,1:50 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
20:25,21:25 Т/с «Ко-
зирне мiсце»
22:25,0:00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
2:50 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Т/с «Ромео i Джу-
льєтта з Черкас»
10:30 М/ф «Епiк»
12:30 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Екстремаль-
ний сезон

15:00,2:15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:50 Панянка-се-
лянка
18:00 СуперЖiнка 2
19:00 Одного разу пiд 
Полтавою
21:00,1:00 Країна У 2.2
22:00 Т/с «Прибулець»
23:00,1:45 Сiмейка У
0:00 Танька i Володька
3:00 Вечiрка 2
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:00 Телемагазин
5:30,22:10 «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
10:00 Корисна про-
грама
12:25 Х/ф «Весiльний 
переполох»
14:35,15:35 Речдок
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00,19:00,3:05 Стосу-
ється кожного
20:00 Подробицi

21:00 Речдок. Велика 
справа
23:55 Х/ф «Лiнкольн 
для адвоката»
2:10 Т/с «Я подарую 
тобi свiтанок»
4:35 М/ф

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,7:10 Kids` Time
6:05 М/с «Том i Джерi»
7:15 Орел i решка
9:15 Т/с «Надприрод-
не»
13:40 Любов на вижи-
вання
15:25 Х/ф «Живий або 
мертвий»
17:00,19:00 Хто звер-
ху?
21:05 Х/ф «Хижачка»
23:30 Х/ф «Каратель-
нiца»
1:05 Вар`яти
2:50 Служба розшуку 
дiтей
3:00 Зона ночi
4:55 Абзац!

СТБ
4:40,14:30,17:30,22:00 
Вiкна-Новини
5:30 Т/с «Комiсар Рекс»
8:15 МастерШеф

12:05,14:50 Т/с «Слiпа»
15:40,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама
20:15,22:50 Т/с «Колiр 
помсти»
23:05 Т/с «Майор i 
магiя»
1:05 Т/с «Вангелiя»

ICTV
4:15 Скарб нацiї
4:25 Еврика!
4:30 Факти
4:50 Громадянська 
оборона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10 На трьох
11:25,13:15 Х/ф 
«Iнший свiт 5: Кровна 
помста»
12:45,15:40 Факти. 
День
13:50 Т/с «Розтин по-
каже 2»
14:50,16:25,22:25 Т/с 
«Пес»
17:45,21:30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2»
18:45,21:10 Факти. 

Вечiр
20:20,1:45 Анти-зомбi
23:45 Х/ф «Iнший свiт 
3: Повстання лiканiв»
2:30 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Т/с «Люся. Iн-
терн»
11:30 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 2»
14:30,15:30,18:00 
Iсторiя одного злочину
16:00 Т/с «Хiд проку-
рора»
20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Т/с «Таємна 

любов»
23:10 Слiдами мiського 
голови. Львiв, ч. 3
23:50,2:00 Т/с «Квiти 
дощу»
1:30 Телемагазин
2:20 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 «Пере-
ломний момент»
18:20,1:50 Правда 
життя
0:45 Легенди бандит-
ського Києва

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,
14:00,16:45,19:30,5:0
0 ТСН
9:25,10:20,3:45,6:00 
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
22:30 Маскарад
0:15 Комедiя «Аве, Це-
зар! Iсторiя Христа»
2:20 Комедiя «Мiстер 
Бiн»

КАНАЛ «2+2»
6:00,18:50,2:10 ДжеДАI
6:30 Х/ф «Робокоп 2»
8:55 Х/ф «Робокоп 3»
10:55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
12:50 Загублений свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15,1:40 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
19:30 Х/ф «Рембо»
21:15 Х/ф «Рембо 2»
23:15 Х/ф «Серце 
янгола»
2:40 Цiлком таєм-
но-2017
3:05 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок

9:40 Т/с «Ромео i Джу-
льєтта з Черкас»
11:40 Х/ф «Хеллбой: 
герой iз пекла»
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 2
20:00 Одного разу пiд 
Полтавою
21:00,1:00 Країна У 2.2
22:00 Т/с «Прибулець»
23:00,1:45 Сiмейка У
0:00 Танька i Володька
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
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 «Близнята»
14:30,15:25,0:50 Реч-
док
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00 Стосується кож-
ного
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф «Кiнг-Конг 
живий»
3:10 Вiйна усерединi 
нас
3:55 М/ф
4:25 Орел i решка. На 
краю свiту

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,7:10 Kids` Time
6:05 М/с «Том i Джерi»
7:15 Орел i решка
9:20 Пекельна кухня
11:30 Екси
13:30 Дiти проти зiрок
15:00 Х/ф «Хижачка»
17:05 Х/ф «Анна»

19:45 Х/ф «Люсi»
21:35 Х/ф «Острiв»
0:25 Х/ф «П`ятдесят 
вiдтiнкiв сiрого»
2:40 Служба розшуку 
дiтей
2:45 Зона ночi

СТБ
4:25,14:30,17:30,22:00 
Вiкна-Новини
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»
6:40,19:00,22:50 Хо-
лостячка Злата Огнєвiч
10:55,0:00 Як вийти 
замiж
11:50,14:50,18:05 Т/с 
«Слiпа»
0:55 Битва екстрасен-
сiв

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

оборона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10,20:10 Ди-
зель-шоу
11:45,13:15,23:00,1:45 
На трьох
12:45,15:45 Факти. 
День
14:00,17:45 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2»
15:00,16:15 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
2:55 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 «Королева 
дорiг»
14:40 Т/с «Рись», 1 с
15:30 Т/с «Рись»

20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Свобода слова 
Савiка Шустера
0:00,2:00 Т/с «Квиток 
на двох»
1:30 Телемагазин
4:00 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 «Пере-
ломний момент»
18:20 Таємницi свiту
0:45 Легенди бандит-
ського Києва
3:10 Речовий доказ
4:00 Правда життя. 
Професiйнi байки

КАНАЛ “1+1”
7:00,4:10,6:05 Життя 
вiдомих людей
8:00 Снiданок. 
Вихiдний
10:00 Свiт навиворiт
18:30 Свiт навиворiт 
12. Пакистан
19:30,5:05 ТСН
20:13 ПроCпорт
20:15 Чистоnews
20:20 Маскарад
22:00 Жiночий квартал
23:40 Свiтське життя
0:40 Комедiя “Джоннi 
Iнглiш: Перезапуск”
2:30 Комедiя “Аве, 
Цезар! Iсторiя Христа”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Шаленi перегони
7:00 ДжеДАI
8:50 Загублений свiт
13:00 Х/ф “Полiт 

Фенiкса”
15:10 Х/ф “Рембо”
17:05 Х/ф “Рембо 2”
19:00 Х/ф “Рембо 3”
21:00 Х/ф “Рембо: 
Остання кров”
22:55 Х/ф “Хороший, 
поганий, мертвий”
0:40 Х/ф “Висота”
2:15 Вiдеобiмба 2
4:05 Цiлком 
таємно-2017
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:10 М/ф “Втеча з 
джунглiв”
11:50 Х/ф “Красуня”
13:00,14:00,15:00,16
:00,1:15,3:00 Одного 
разу пiд Полтавою
13:30,15:30,16:30 
Країна У 2.2
14:30,1:45 Сiмейка У

17:00 Х/ф “Вийти 
замiж у високосний 
рiк”
18:50 Х/ф “Шпигун, 
який мене кинув”
21:05 Х/ф “Отже, 
вiйна”
23:05 Х/ф “Хочу як ти”
2:15 Танька i Володька
3:30 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:10 Телемагазин
5:40 Орел i решка. На 
краю свiту
6:40 Слово 
Предстоятеля
6:50 Х/ф “Пiдручний 
Хадсакера”
9:00 Готуємо разом. 
Домашня кухня
10:00 Все для тебе
11:00 Позаочi
12:00 Х/ф “Дiвчина без 
адреси”
13:40 Х/ф “Весна на 
Зарiчнiй вулицi”
15:35 Т/с “Її чоловiка”
20:00 Подробицi
20:30 Мiсце зустрiчi

22:00 Т/с “Мама буде 
проти”
2:15 Х/ф “Чортове 
колесо”
3:30 М/ф
4:00 Х/ф “У моїй 
смертi прошу винити 
Клаву К.”

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Хто проти 
блондинок?
8:00,10:00 Kids` Time
8:05 М/ф “Вольт”
10:05 Орел i решка. 
Земляни
11:00 Орел i решка. 
Чудеса свiту
12:15 Хто зверху?
14:20 М/ф “Мiньони”
16:10 М/ф “Бридкий 
я”
18:00 М/ф “Бридкий 
я 2”
20:00 М/ф “Бридкий 
я 3”
21:50 Х/ф “Лисий 
нянька: Спецзавдання”
23:45 Х/ф “П`ятдесят 
вiдтiнкiв темряви”
2:05 Вар`яти

2:35 Зона ночi
СТБ

4:25 Вiкна-Новини
5:15 Т/с “Коли ми 
вдома”
5:30,10:55 Т/с “Колiр 
помсти”
7:50 Неймовiрна 
правда про зiрок
16:40 Хата на тата
19:00 МастерШеф
23:00 Звана вечеря
1:20 Х/ф “Смерть їй 
личить”

ICTV
4:45 Скарб нацiї
4:55 Еврика!
5:05 Факти
5:30 Анти-зомбi
6:20,0:55 
Громадянська оборона
7:20 Прихована 
небезпека
8:15 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ 2”
11:55,13:00 Х/ф 
“Джуманджи”
12:45 Факти. День
14:20 Х/ф 
“Джуманджи: Поклик 

джунглiв”
16:25 Х/ф 
“Джуманджи: Новий 
рiвень”
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф “Варкрафт: 
Початок”
21:40 Х/ф “Дракула: 
Невiдома iсторiя”
23:25 Х/ф “Iнший свiт 
4: Пробудження”
2:40 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
7:00,15:00,19:00 
Сьогоднi
7:30,4:35 Реальна 
мiстика
8:40 Т/с “Люся. Iнтерн”
10:45 Т/с “Доля обмiну 
не пiдлягає”
14:45 Т/с “Скажи менi 
правду”, 1 с
15:20 Т/с “Скажи менi 
правду”
20:00 Головна тема
21:00 Спiвають все!
23:30 Що? Де? Коли?
0:30,2:15 Т/с 
“Протистояння”
1:45 Телемагазин

НТН
5:00 Top Shop
6:00 Легенди 
бандитської Одеси
7:05 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу”
9:35 Х/ф 
“Звинувачується 
весiлля”
11:10 Легенди карного 
розшуку
13:30 Випадковий 
свiдок. Навколо свiту
14:40 Т/с “Коломбо”
19:00,2:30 Свiдок
19:30 Х/ф “На гребенi 
хвилi”
22:05 Х/ф “Лiтак 
президента 2”
23:50 Х/ф “Новий 
кулак лютi”
1:25 Таємницi 
кримiнального свiту
3:00 Випадковий 
свiдок
3:35 Речовий доказ
4:00 Правда життя. 
Професiйнi байки

КАНАЛ «1+1»
7:00 Життя вiдомих 
людей
8:00 Снiданок. Вихiд-
ний
10:00 Свiт навиворiт 
12. Пакистан
11:00,4:00 Свiт нави-
ворiт
18:30 Свiтське життя
19:30,5:00 ТСН-Тиж-
день
21:00 Танцi з зiрками
0:20 Лiга смiху
2:30 Х/ф «Гуцулка Ксе-
ня»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Шаленi перегони
7:15,1:10 Загублений 
свiт
11:40 Х/ф «У тилу воро-
га: Вiсь зла»
13:35 Х/ф «У тилу воро-
га: Колумбiя»

15:30 Х/ф «У тилу во-
рога»
17:35 Х/ф «Бунт»
19:25 10 тур ЧУ з фут-
болу. «Динамо» - «Шах-
тар»
21:25 Х/ф «Некерова-
ний»
23:35 Х/ф «Горець 4: 
Кiнець гри»
2:15 Вiдеобiмба 2
4:50 Найкраще
4:55 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:55 М/ф «Альфа та 
Омега: братва з iклами»
11:35 Х/ф «Стоптанi 
туфельки»
12:45,13:45,14:45,15:
45,16:45,2:10 Одного 
разу пiд Полтавою
13:15,15:15,16:15 Краї-

на У 2.2
14:15 Сiмейка У
17:15 М/ф «Губка Боб. 
Життя на сушi»
19:00 М/ф «Кiт у чобо-
тях»
20:45 Х/ф «Мiж небом 
та землею»
22:30 Х/ф «Ночiвля»
0:10 Х/ф «Жага ман-
дрiв»
2:40 Танька i Володька
3:10 Вечiрка 2
4:05 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:10 Х/ф «Весна на За-
рiчнiй вулицi»
6:55 Х/ф «Волоцюга 
високогiрних рiвнин»
9:00 Готуємо разом
10:00,11:05,12:05 Iнше 
життя
13:10 Речдок. Велика 
справа
17:50 Х/ф «Кiнг-Конг 
живий»
20:00 Подробицi тижня
22:00 Х/ф «З життя на-
чальника карного роз-
шуку»

23:55 Х/ф «Хазяїн тай-
ги»
1:35 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
5:40,2:00 Вар`яти
6:10,8:00 Kids` Time
6:15 М/ф «Бридкий я»
8:05 М/ф «Бридкий я 
2»
10:05 М/ф «Бридкий я 
3»
11:55 Х/ф «Швидкiсть»
14:20 Х/ф «Швидкiсть 
2: Небезпечний круїз»
16:55 Х/ф «Лисий 
нянька: Спецзавдання»
18:50 Х/ф «Пiвтора 
шпигуни»
21:00 Х/ф «Скарб Ама-
зонки»
23:00 Improv Live Show

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

ICTV
5:15 Скарб нацiї
5:25 Еврика!
5:30 Факти
5:55 Не дай себе ошу-
кати
6:55 Анти-зомбi
7:50 Секретний фронт
8:50 Громадянська обо-
рона
9:50 Х/ф «Дитсадковий 
полiцейський»
11:55,13:00 Х/ф «Гео-
шторм»
12:45 Факти. День
14:25 Т/с «Пес»
18:45 Факти тижня
21:15 Х/ф «Примарний 
патруль»
23:05 Х/ф «Iнший свiт 
5: Кровна помста»
0:50 Х/ф «Iнший свiт»
2:55 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
5:50 Сьогоднi
6:50,4:00 Реальна мiс-
тика
8:50 Т/с «Мертвi лiлiї»
17:00 Т/с «Все, що за-
хочеш», 1 i 2 с

19:00 Сьогоднi. Пiдсум-
ки з Олегом Панютою
21:00 Т/с «Все, що за-
хочеш»
23:00,2:00 Т/с «Доля 
обмiну не пiдлягає»
1:30 Телемагазин
3:15 Гучна справа
4:45 Т/с «Хiд прокуро-
ра»

НТН
5:00 Top Shop
5:30 Х/ф «Дрiбницi 
життя»
6:45 Слово Предстоя-
теля
6:55 Випадковий свi-
док. Навколо свiту
9:25 Т/с «Коломбо»
13:50 Х/ф «На гребенi 
хвилi»
16:10 Х/ф «Лiтак пре-
зидента 2»
18:00 Легенди карного 
розшуку
22:10 Х/ф «Безсмертнi: 
Вiйна свiтiв»
0:05 Х/ф «Новий кулак 
лютi»
1:40 Речовий доказ

ЧИТАЙТЕ 
ОПЕРАТИВНІ 
НОВИНИ НА:

– на сайті makariv.
media
– у facebook https://
www.facebook.com/
makariv.media
– у telegram-каналі 
t.me/makariv_media
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СТОРІНКАМИ МИНУЛОГО
З Н И К Л И Й  Б Е З В І С Т І  П А Р Т И З А Н

Георгій Петрович народився у 1909 р. в м. Пен-
за (нині – Російська Федерація). Середню освіту 

в саратовському енергетичному технікумі. З 1932 
р. працював тепломеханіком на Укренерготресті 
у Харкові. 18 лютого 1933 р. мобілізований до лав 
Червоної армії.
У 1934 – 1938 рр. молодший лейтенант 6-го окре-
мого полку Київського військового училища зв’язку 
Київського військового округу (26 липня 1938 року 
КВО було перетворено на Київський особливий вій-
ськовий округу (далі – КОВО)). 

У цей період військовослужбовці полку часто бували 
в Макарові. І саме тут у 1937 році Георгій Петровчи 
одружився. А у 1938 р. у нього народилася донька 
Алла.
У 1938 р Георгій Чибірев закінчив курси вдоскона-
лення командного складу.
У 1938 р. – 15 вересня 1939 р. – він лейтенант 97-ї 
стрілецької дивізії 17-го стрілецького корпусу Ві-
нницької армійської групи КОВО. 
З другої половини вересня до початку жовтня 1938 
р., під час міжнародного конфлікту навколо Чехо-
словаччини, 97-ма стрілецька дивізія у складі Ві-
нницької армійської групи КОВО за директивою 
народного комісара оборони СРСР К. Ворошилова 
була приведена у бойову готовність і виведена на 
державний кордон. У подальшому особовий склад 
дивізії займав позиції на Летичівському укріплено-
му  районі. 
З 16 вересня 1939 –  до січень 1940 рр. Георгій Чи-
бірев – старший лейтенант 97-ї стрілецької дивізії 
17-го стрілецького корпусу Волочинської (з 24 верес-
ня 1939 р. – Східної) армійської групи (з 28 вересня 
1939 р. – 6-ї армії) Українського фронту.
Георгій Петрович у складі 97-ї дивізії брав участь 
у «визвольному поході» до Західної України: форсу-
ванні р. Збруч, «визволенні» м. Тернопіль, м. Яворів 
Львівської області. 28 вересня 1939 р. війська 97-ї 
дивізії увійшли до м. Любачів (нині Любачівського 
повіту Підкарпатського воєводства, Польща). Потім 
дивізія була передислокована до Ленінградського 
військового округу.

У січні – березні 1940 р. Георгій Чибірев – старший 
лейтенант 97-ї стрілецької дивізії 2-го (з 4 берез-

ня – 15-го) стрілецького корпусу 13-ї армії Північ-
но-Західного фронту – учасник радянсько-фінлянд-
ської війни, зокрема, бойових дій на Карельському 
перешийку.
26 лютого 1940 р. 97-ма дивізія прорвала лінію Ман-
нергейма на відрізку між озерами Муолан-ярви й 
Яюряпяя-ярви. На початку березня 1940 р. дивізія 
брала участь у форсуванні р. Вуоксі. 
По завершенні радянсько-фінляндської війни 97-ма 
дивізія передислокована назад до КОВО, де займа-
ла позиції між 6-м Рава-Руським та 6-м Перемишль-
ським прикордонними загонами.
З початком німецько-радянської війни Георгій Чи-
бірев – старший лейтенант, помічник начальника 
оперативного відділу 69-го стрілецького полку 97-ї 

стрілецької дивізії 6-ї (з 16 липня – 26-ї, з 19 серпня 
– 38-ї, з 14 вересня – 26-ї) армії Південно-Західного 
фронту.

Георгій Чибірев, разом із бійцями своєї частини од-
ними із перших зустріли ворога. Протягом 22–29 
червня 1941 р. бійці 69-го стрілецького полку 97-ї 
стрілецької дивізії вели оборонні бої у Рава-Руському 
укріпленому районі, на території Львівської області, 
здійснюючи контратаки проти ворога. Після вели-
ких втрат рештки дивізії були відведенні в тил – роз-
ташовувалися біля с. Кам’яна Гребля Сквирського 
району Київської області 

Георгій Чибірев учасник Київської оборонної опера-
ції (16 липня – 19 вересня 1941 р.), зокрема в обо-
ронних боях біля населених пунктів Сквирського, 
Володарського, Білоцерківського та Кагарлицького 
районів Київської області, Канівського району Чер-
каської області та в обороні м. Черкаси. Протягом 
13–23 вересня 1941 р. старший лейтенант Георгій 
Чибірев разом із рештками 97-ї дивізії брав участь в 
боях на території Оржицького району Полтавської 
області, де 97-ма стрілецька дивізія була розбита. З 

оточення бійці дивізії виходили самостійно. До 1 
жовтня залишки дивізії, продовжували перебувати 
на Полтавщині в болотах річки Сули. А потім пішли 

в напрямку лінії фронту. Вдало пройшли м. Лубни. 
Але в одному з сіл Полтавської області Георгійю Пе-
тровичу, щоб уникнути смерті довелося спалити 
партійний квиток та документи дивізії, а зброю, яка 
була при ньому викинути в болото.
В листопаді 1941 р. під Харковом Георгій Чибірев 
разом з товаришами здійснили кілька спроб перейти 
лінію фронту.
Після чергової невдалої спроби Георгій Чибірев, 
вирішив під вигаданим прізвищем Іван Павлович 
Карабельник повертатися на Київщину. 29 грудня 
1941 р. прибув до с. Плахтянка на Макарівщині. За 
сприяння старости Плахтянки Петренка, Георгій 
Петрович посилився до Марії Симороз, як наймит. 
Згодом через своїх колишніх однополчан по 6-му 
окремому полку зв’язку вийшов на місцеву підпіль-
ну організацію.

Протягом березня 1942 р. – травня 1943 рр. Ге-
оргій Чибірев у складі підпільної групи Гаврон-

щинської підпільної диверсійної організації на чолі 
з Іваном Новиком.
Основним завданням групи було: збір розвідуваль-
них даних, а також – озброєння, з метою організова-
ного виходу до лісу й приєднання до партизанських 
загонів, які діяли в Київській області.
З травня – до листопада 1943 рр. Георгій Петрович 
– начальник штабу партизанського загону ім. Леніна 
Київського з’єднання Івана Хитриченка (з листопада 
– в з’єднанні ім. Хрущова).
Георгій Чибірев брав участь у бойових та диверсій-
них операціях на території Макарівського та Боро-
дянського районів Київської області Бійці загону, 
дізнавшись, що гітлерівці збираються прочісувати 
ліс поблизу с. Проскотень Бородянського району, 
влаштували засідку, де весь ворожий загін було 
знищено. Партизани мали тісний зв’язок із підпіль-
никами в Києві, для яких постійно добували харчі, 
озброєння. Протягом жовтня – листопада 1943 р. 
партизанське з’єднання ім. Хрущова перебувало в 
Білоруських лісах, де отримало зброю та боєприпа-
си. Потім вийшло до с. Новошепеличі Іванківського 
району Київської області, де з’єдналося із частинами 
Червоної армії. 
Георгій Чибірев був направлений до одного із запас-
них полків 1-го Українського фронту, де пройшов 
спецперевірку. 
З 10 листопада 1943 – до 5 серпня 1944 рр. Георгій 
Петрович – старший лейтенант, старший ад’ютант 
3-го батальйону 310 стрілецького полку 8-ї стрілець-
кої дивізії 13-ї (з грудня 1943 р. – 60-ї, з квітня 1944 
р. – 18-ї) армії 1-го Українського фронту.
Георгій Чибірев у складі даної частини брав участь 
(на завершальному етапі) Овруцько-Коростенської 
наступальної операції (10 листопада – 6 грудня 1943 
р.). У ході операції було повністю звільнено Чорно-

22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави. На сьогодні про діяльність підпільних загонів на Макарівщині написа-
но багато, проте окремі постаті і досі залишаються невідомими широкому загалу.

Сьогодні наша розповідь про, не побоїмося цього слова, легендарного мешканця Макарова Георгія ЧИБІРЕВА.
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бильський район Київської області. У бойових діях 
на території Житомирської та Київської області Ге-
оргій Чибірев зарекомендував себе відважним вої-
ном та вмілим командиром. По завершенні операції 
полк займав бойові позиції на території Коростен-
ського району, зокрема, 3-й батальйон біля с. Меле-
ні, де лише 22 грудня 1943 р. бійці під керівництвом 
Чибірева відбили декілька атак. Офіцер за мужність 
проявлену в цих боях нагороджений орденом Ві-
тчизняної війни ІІ ст. 

У складі 60-ї армії Георгій Чибірев бав участь у Жи-
томирсько-Бердичівській (24 грудня 1943 – 23 січня 
1944 рр.), Рівно-Луцькій (27 січня – 11 лютого 1944 
р.) та Проскурівсько-Чернівецькій (3 березня – 17 
квітня 1944 р.) наступальних операціях, під час 
яких було звільнено ряд населених пунктів Жито-
мирської, Волинської та Рівненської областей. 
З середини квітня 1944 р. 8-ма стрілецька дивізія 
була передислокована до м. Коломия Івано-Франків-
ської області, де увійшла до складу 18-ї армії. Бійці 
8-ї стрілецької дивізії протягом квітня – травня 1944 
р. звільнили населені пункти Коломийського райо-
ну: Кийданці, Печеніжин, Молодятин, Марківка, Ве-
ликий та Малий Ключів. Після успішного наступу, 
протягом травня – липня 1944 р. тривали позиційні 
оборонні бої.

Цікаво, що у документах Південно-Західного фрон-
ту, на червень 1944 р. Георгій Петрович числився 
зниклим безвісті у вересні 1941 р.
Також слід згадати, що старший рідний брат Георгія 
Петровича Костянтин також зник безвісті на полях 
Другої світової війни. Точних відомостей про місце 

загибелі не встановлено і до сьогодні.

З другої половини липня 1944 р. Георгій Чибірев 
брав участь у Львівсько-Сандомирській страте-

гічній наступальній операції (13 липня – 29 серпня 
1944 р.). Так, 26 липня 3 батальйон звільнив смт Де-
лятин, а вже 27 липня  – с. Пасічна Надвірнянського 
району Івано-Франківської області 
5 серпня – 13 вересня 1944 р. Георгій Чибірев – стар-
ший лейтенант (з 8 вересня 1944 р. капітан), стар-
ший ад’ютант 3-го батальйону 310-го стрілецького 
полку 8-ї стрілецької дивізії 18-ї армії 4-го Україн-
ського фронту.

У серпні – вересні 1944 р. тривали позиційні бої, 
8-ма стрілецька дивізія тримала 22-х км лінію оборо-
ни біля с. Пасічна. Георгій Чибірьов брав участь у 
підготовці планів батальйону у наступальних діях. 
Перші бої у ході Східно-Карпатської стратегічної 
операції (8 вересня – 28 жовтня 1944 р.) 3-й баталь-
йон 310-го стрілецького полку 8-ї стрілецької дивізії 
вів за висоту Шевка і Синьочка Надвірнянського ра-
йону Івано-Франківської області Під час бою капітан 
Чибірев був тяжко поранений. За цей бій нагоро-
джений орденом Червоної Зірки.
У листопаді 1944 р. лейтенант Георгій Чибірев за 

сміливість проявлену на полі бою був нагороджений 
медаллю «За бойові заслуги».

Після лікування на фронт не повернувся. В наслідок 
поранення Георгій Чибірев назавжди втратив праве 
око.
З грудня 1944 р. знаходився в розпорядженні Київ-
ського військового округу. 
У 1945–1946 рр. – капітан, помічник коменданта м. 
Вінниця.
У 1946 р. демобілізований, повертається до Макаро-
ва. Мешкав на Красній площі.
З 1946 р. працював керівником виробництва на ар-
телі ім. Чкалова. Потім перейшов на роботу до Мака-
рівського районного фінансового відділу, де працю-
вав старшим інспектором податків.
Помер Георгій Чибірев у 1963 р. Похований у Мака-
рові.

Володимир РУГАЛЬ,
Віталій ГЕДЗ.

P.S. Всі документи, які представлені на сторінках 
газети, були передані родиною Георгія Чибірева на 
зберігання до Макарівського історико-краєзнавчого 
музею.
У краєзнавчому музеї, до Дня партизанської слави 
підготовлено матеріали Георгія Чибірева розміщен-
ні в розділі «Рух Опору на Макарівщині в роки Другої 
світової війни».
За підготовку біографічного матеріалу автори ви-
словлюють слова подяки родині Георгія Чибірева.
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НА СПОРТИВНИХ АРЕНАХ
ФУТБОЛЬНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

УЦими вихідними відбулося дуже багато подій у футбольному життя Макарівської громади. Наші земляки брали участь у змаганнях різних рів-
нім. На смарагдові поля виходили представники різних вікових категорій – від школярів до ветеранів. Але про все поступово.

У неділю, 19 вересня, в рамках 20-го туру Київської 
першості з футболу, до Кодри завітав ФК «Авангард» 
з Бзова. Гра на Партизан-Арені обіцяла бути ціка-
вою та гарячою. Адже, саме у Бзові «партизани» за-
знали своєї поразки. Клуб з Биришівського району 
до звітної гри йшов на 2-й сходинці турнірної та-
блиці і був одним з претендентів на золото першості. 
А гравцям «Партизану» прийшов час реабілітуватися 
перед рідними вболівальниками за ряд не виразних 
ігор. А кращого суперника ніж «авангард» для реабі-
літації і не придумаєш.
Забігаючи наперед, відзначимо, що на стадіон цього 
вихідного дня завітало досить таки мало вболіваль-
ників. Адже погода у неділю, аж ніяк не була фут-
больною.
Ті ж, хто все ж прийшов підтримати клуб, про це не 
пожалкували, адже матч тримав у напрузі з першої 
до останньої секунди.
Щодо складу. Гру 20-го туру пропускав, один з ліде-
рів «партизана» Олександр Корнієнко, у нього пере-
бір жовтих карток.
Крім того у стартовому складі не обійшлося без 
сюрпризів від головного тренера «Партизана» Сергія 
Коновалова. На позицію правого захисника зі стар-
тових хвилин вийшов Владислав Мамчур, якого вбо-
лівальники звикли бачити в центрі поля.

Отже гру «партизани» розпочали у такому складі: 
Анатолій Пилипенко – Владислав Мамчур, Костян-
тин Седлов, Артем Каторгін, Євген Кузнецов – Агас 
Асланян, Владислав Кулакевич, Олександр Паригін, 
Руслан Лазебний, Лукас – Владислав Никоненко.
З перших хвилин ініціативою заволоділи господарі 
поля. Біля воріт «Авангарду» виникло кілька небез-
печних моментів, проте результату «Партизану» це 
не приносило.
Дещо жвавіше почали діяти команди у другій по-
ловині 1-го тайму. Спочатку після ауту гостей, шкі-
ряна куля потрапила в руку Асланяна, який пере-
бував у штрафному майданчику. Проте рефері всім 
виглядом показав, що не бачить причин призначати 
11-метровий. А уже через кілька хвилин захисник 
буквально зніс Владислава Кулакевича у своєму кар-
ному майданчику. Боковий суддя просигналізував 
про порушення правил, проте головний рефері по-
казав лише на кутовий.
Забігаючи наперед слід сказати, що з кінця першого 
тайму на думку вболівальників головний рефері по-
єдинку втратив контроль над подіями на полі. І саме 
його не зрозумілі рішення додавали градус напруги 
до гри. За нашою інсайдерською інформацією ре-
фері за цей поєдинок отримав від інспектора дуже 
низький бал.
А тепер про голи, тим паче, що їх було цього вечора 
багато.
27-ма хвилина. Євген Кузнецов виносить м’яч го-
ловою зі свого штрафного. Владислав Кулакевич у 
боротьбі з суперником прокидає шкіряну кулю на 
Лукаса, який віддає розрізну передачу на Владислав 
Никоненка. Точний постріл в ближній кут – 1:0.
29-та хвилина. Євген Кузнецов у боротьбі з супер-
ником віддає передачу на Костянтина Седлова. Наш 
захисник вирішив зіграти з воротарем. Під час ви-
бивання Анатолій Пилипенко потрапляє в суперни-
ка. Шкіряну кулю підхоплює Килипенко. Точний по-
стріл в дальній кут – 1:1.
32-га хвилина. Штрафний на користь «Партизана» 
на лівій боковій лінії. Владислав Кулакевич подає на 
дальній кут штрафного майданчика. Там Руслан Ла-
зебний в один дотик робить навіс на дальню стійку. 
Замикання від Владислава Никоненка точне – 2:1.
35-та хвилина. У боротьбі в центрі поля Артем Ка-
торгін зрізає м’яч на воротаря Анатолія Пилипен-
ка. Наш голкіпер, щоб не дати рефері причину для 
призначення вільного удару, вирішує просто вибити 
шкіряну кулю. Але він потрапляє в спину Владисла-

ву Мамчуру. М’яч відскакує до Килипенка, а перед 
ним пусті ворота – 2:2.
За такого рахунку команди пішли на перерву.
Другий тайм інтенсивніше розпочали господарі 
поля. Біля воріт «Авангарду» виникло як мінімум три 
гольових моменти.
А потім прийшли і голи. 54 хвилина. Руслан Лазеб-
ний красивим пасом п’ятою кинув у рейд по правому 
флангу атаки Асланяна. Наш півзахисник навісив 
на 11-метрому відмітку. А там Владислав Никонен-
ко, не даючи шкіряній кулі опуститися, розстрілює 
голкіпера – 3:2.
58-ма хвилина. Після навісу з лівого флангу Євген 
Кузнецов випускає на побачення з голкіпером Кили-
пенка, який втретє зрівнює рахунок – 3:3.
Потім був не зарахований через офсайд гол гостей. 
Автором якого був все той же Килипенко, Але кілька 
відеоповторів показали правильність рішення боко-
вого арбітра.
А на 74-й хвилині в гольове протистояння Нико-
ненка і Килипенка вирішив втрутитися Євген Куз-
нецов. Головний рефері призначив 11-метровий за 
порушення на Владиславі Кулакевичу. Це рішення 
викликало великий супротив у гравців з Бзова. І піс-
ля кількох хвилин дебатів Євген Кузнецов реалізував 
вирок судді та встановив остаточний рахунок матчу 
– 4:3.
Грати залишалося, ще хвилин 20. Протягом цьо-
го часу гості взяли в облогу штрафний майданчик 
«партизанів» і мали кілька нагод зрівняти рахунок, 
але надійно зіграв голкіпер Анатолій Пилипенко. А 
коли він був безсилим на допомогу прийшла попе-
речка.
Таким чином, «Партизан» перемагає і реабілітову-
ється перед вболівальниками. До кінця першості за-
лишається шість турів. Тепер від команди ми чекає-
мо лише максимального результату.
«Авангард» програвши, відстав від лідера першості 
«Гатного» на 5 очок. Але уже наступного дня Кон-
трольно-дисциплінарний комітет об’єднання асоціа-
цій футболу прийняв рішення у грі між «Гатним» і 
«Авангардом», яка закінчилася нічиєю 2:2, зарахува-
ти технічну поразку лідеру. Якщо це рішення всту-
пить в силу то розрив між першим і другим місцем 
скоротиться до 2 залікових балів.
«Партизан» після цієї перемоги набрав 37 залікових 
балів і залишився на 5-й сходинці. Проте відстань до 
другого місця, на даний момент, становить 7 очок. 
Слід сказати, що з усіє п’ятірки лідерів у наших зем-
ляків припадає найкращий календар на завершен-
ня першості.
Наступну гру в рамках першості «Партизан» проведе 
26 вересня у Яготині проти місцевого «Кристалу».

У продовження обласних змагань слід сказати, що у 
суботу, 18 вересня, СК «Юніор», у рамках 19-го туру 
чемпіонату Київщини завітав до Фастова, де зазнав 
поразки від місцевого ФК «Динамо» з рахунком 0:1. 
Після цієї гри «юніорівці» перебувають на 9-й схо-
динці. Попереду у футболістів з Макарова дуже важ-
кий календар.
Також на цьому тижні два матчу на обласному рівні 
провела Збірна ветеранів Макарівщини (35+). 

Спочатку в Бородянці з рахунком 2:1 була обіграна 
Збірна Бородянщини. А потім у Макарові з рахун-
ком 3:2 наші земляки перемогли команду з Вишго-
рода. Таким чином після першого кола команда ве-
теранів розташувалася на другій сходинці.
У суботу, 18 вересня, також стартували обласні чем-
піонати серед дітей. Макарівська громада представ-
лена у трьох вікових категоріях. Стартовий тур при-
ніс такі результати:

2007/2008 р.н.

СК «Юніор-ДЮСШ» Макарів 1:6 ФК «Олімп» 
Гол на рахунку Ростислава Шевченка.

2011/2012 р.н.
«Динамо» Фастів 0:6 СК «Юніор-ДЮСШ» Макарів 

Голи на рахунку Назара Бондаря (дубль), Максима 
Карташова, Єгора Горая, Назара Литвина,  Іллі Ци-
бровського.

2009/2010 р.н.
ФК «Динамо» Фастів 5:0 СК «Юніор-ДЮСШ».

18 веерсня ФК «Альтіс» з Копилова, в рамках 5-го 
туру чемпіонату Києво-Святошинського регіону, на 
своєму полі зіграв внічию 2:2 з ЦСКА (Київ).
А на завершення футбольного огляду про справи на-
ших команд в Об’єднаному чемпіонаті. Цими вихід-
ними був зіграний 15-й тур. 
Результати команд Макарівщини не дуже втішні. 
«Юніор» програв у Бородянці «Легіону» з рахунком 
1:4, «Іскра» з Наливайківки, там же, програла «Боро-
дянці» з рахунком 1:6. І лише «Юність» з Пашківки 
має в своєму заліку перемогу, що правда технічну.
Після звітного туру «Юність» з 25 очками підняла-
ся на 2-гу сходинку, «Юніор» з 23 очками скотився 
на 3-тю сходинку, а «Іскра» з 15 заліковими балами 
залишається на 6-й позиції. Отже боротьба за срі-
бло продовжується. Проте слід нагадати, що золото 
Об’єднаного чемпіонату у цьому році поїде до Боро-
дянки. На жаль, цього річні представники Макарів-
щини, не підтримали минулорічне досягнення «Пар-
тизана». До кінця турніру залишається три тури. 

Інф. «МВ».
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:::::  РЕКЛАМА   ТА   ОГОЛОШЕННЯ  :::::
ПОВІДОМЛЕННЯ
Доводимо до Вашого відома, що

«Детальний план території для будівництва виробничої та офісно-побутової будівлі, на зе-
мельній ділянці площею 0,15 га зі зміною цільового призначення, кадастровий номер 

3222755100:00:011:0007 розташованої на відстані 200 м на північ від с. Фасівочка за межами 
населеного пункту вздовж автошляху Т1019, в адміністративних межах Макарівської селищної 

ради, Бучанського району Київської області»
буде розглядатись 25 жовтня 2021 р.
на загальних громадських слуханнях

Проектом передбачено: Будівництво виробничої будівлі та офісно-побутової будівлі, які призначено для 
розміщення в них швейного цеху та зварювального цеху, а також надання необхідних санітарно-гігієніч-
них умов для персоналу та відвідувачів, розміром в плані: виробнича будівля 30х11,5 м та офісно-побутова 
11,5х6 м. 
Ділянка, яка розглядається знаходиться за межами населених пунктів. Межі ділянки проектування ви-
значені рішенням Макарівської селищної ради. Ділянка не відноситься до зон охорони пам’яток історії та 
культури, корисні копалини в її межах не залягають. Площа детального планування 0,15 га. 
Територія вільна від забудови, відноситься до земель з цільовим призначенням 01.03 Для ведення особисто-
го селянського господарства. Проектом передбачається зміна цільового призначення.
Об’ємно-планувальні проектні рішення складаються з розміщення на ділянці виробничої будівлі, офісно-по-
бутової, туалету, контейнерного майданчику для сміття, локальних очисних споруд, пожежних резервуарів.
Підключення проектних будівель передбачається до існуючої ЛЕП 0,4 кВ, що проходить вздовж ділянки на 
відстані 13 м.
Каналізація передбачається за рахунок влаштування самопливної каналізаційної мережі до проектної уста-
новки локальних очисних споруд.
Питне водопостачання передбачається привозною водою. Технічне водопостачання за рахунок влаштуван-
ня свердловини технічного водопостачання.
Теплопостачання передбачається за рахунок автономних котлів. 
Проект детального планування передбачає благоустрій території, озеленення.
Техніко-економічні показники за проектною ділянкою:
Площа детального планування                                            1 500м2.
Площа виробничої інфраструктури                                    1 500 м2. 
Площа забудови                                                                      432 м2.
Площа озеленення                                                                  195 м2.              
Коефіцієнт забудови                                                              29,3 %.
Коефіцієнт озеленення                                                          13 %.

Площа детального планування                    1 500 м2

Площа виробничої інфраструктури             1 500 м2 
Площа забудови                                              432 м2

Площа озеленення                                               195 м2              
Коефіцієнт забудови                                          29,3 %
Коефіцієнт озеленення                                         13 %

Техніко-економічні показники за проектною ділянкою:

У ЗВ’ЯЗКУ З КАРАНТИНОМ СПРИЧИНЕНИМ COVID-19 НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ГРОМАДСЬКІ 
СЛУХАННЯ  ВІДБУТЬСЯ В ОНЛАЙН ФОРМАТІ, В ПРИМІЩЕННІ МАКАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЗА 

АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО, 30; смт МАКАРІВ.  ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ ТА 
ЗАУВАЖЕНЬ ГРОМАДЯН, ПРОПОНУЄМО ВАМ СКОРИСТАТИСЬ 

ТЕЛЕФОННИМ НОМЕРОМ (045) 785-29-76, КОНТАКТНА ОСОБА Анатолій Григорович КАРБОВСЬКИЙ.

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВОСЬМОГО 
СКЛИКАННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про затвердження детального плану території

Керуючись статтями 12, 39 Земельного кодексу 
України, статтями 19, 24 Закону України «Про ре-
гулювання містобудівної діяльності», статтями 25, 
26 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», наказом Мінрегіонбуду України від 
16.11.2011 №290 «Про затвердження Порядку роз-
роблення містобудівної документації», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, розвитку агропромислового комплексу, 
природокористування, екології, планування терито-
рій, охорони пам’яток та історичного середовища, 
селищна рада вирішила:
1. Затвердити детальний план території земельної ді-
лянки для розміщення та експлуатації основних, під-
собних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловос-
ті; загальною площею 0,18 га, кадастровий номер 
3222785800:04:001:0054, розміщеної за адресою: 
вул. Забуянська, 80-А, с. Ніжиловичі, Бучанський 
район, Київська область; розроблений ТОВ «Центр 
архітектурного проектування та ландшафтного ди-
зайну».
2. Доручити керуючій справами (секретарю) вико-
навчого комітету Макарівської селищної ради Бур-
нашевій Н.Л. в двотижневий термін опублікувати 
дане рішення в засобах масової інформації та на 
веб-сайті Макарівської селищної ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на 
постійну комісію з питань земельних відносин, роз-
витку агропромислового комплексу, природокорис-
тування, екології, планування територій, охорони 
пам’яток та історичного середовища.

     Селищний голова      В.Я. Токар
смт Макарів
16 вересня 2021 року
№258-11-VІІІ

ВІТАЄМО!!!
Колектив ФК «ПАРТИЗАН» вітає Президента 

клубу Матвія ЄВСЕЄНКА з 
Днем Народження сина!

Коли вступаєш в ряди батьків, щастя переповнює 
душу, а дивлячись, який розвиток проходить ди-
тина від першого подиху до першого року вашої 
з ним життя серце тріпоче від любові, тепла і ра-
дості! 
Від усієї душі вітаємо з найважливішою датою. 
Наснаги, терпіння, перемог, зачаровуватися по-
смішкою чада, сміятися, бути прикладом. 
Нехай доля оберігає вас і подарує богатирське 
здоров’я дитині та усій родині.
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ГОРОСКОП на  27 ВЕРЕСНЯ – 1 ЖОВТНЯ

ПОГОДА
25 вересня  +12;+15

26 вересня +7;+15

27 вересня  +8;+15

29 вересня  +4;+15

30 вересня +4;+15

1 жовтня +4;+16

28 вересня  +5;+16

А Н Е К Д О Т И

ПРАВИЛО ТИЖНЯ

РОЗУМОВА ГІМНАСТИКА № 11 ВІДПОВІДІ НА № 10

 

ОВЕН (21.03–20.04)
Досить бадьорий тиждень, вдалий для 
професiйних успiхiв, творчого самови-
раження, важливих подiй в особисто-
му життi. У Чоловiкiв-Овнiв з’являєть-
ся можливiсть переосмислити минулий 
досвiд, намiтити плани на майбутнє. 
Сприятливi заручини, укладення шлю-
бу, зачаття. Сприятливий тиждень для 
облаштування побуту, початку будiв-
ництва, ремонту. Сьогоднi в голову Ов-
нам можуть прийти цiкавi думки i цiннi 
iдеї. Навiть найбожевiльнiшi фантазiї на 
перевiрку можуть виявитися основою 
для майбутнiх проєктiв.

Сприятливi днi: 30; 
несприятливi: 28.

ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Гармонiйний тиждень. Тiльцiв вiдрiзня-
тиме психiчна врiвноваженiсть, умiння 
слiдувати традицiям i загальноприйня-
тим нормам. У роботi Тiльцi проявля-
тимуть вiдповiдальнiсть i високу дис-
циплiну, оскiльки усвiдомлюватимуть 
важливiсть покладених на них обов’яз-
кiв. Успiх вiрогiдний у адмiнiстраторiв, 
соцiальних працiвникiв, громадських 
дiячiв. Полiтичнi науки, право, архео-
логiя, планування, економiка – це вiд-
повiднi сфери для застосування таланту 
Тiльцiв.
Сприятливi днi: 1; несприятливi: 29.

БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
Тиждень символiзує емоцiйну напру-
женiсть, прорахунки в роботi i помил-
ки у виборi партнерiв, великi фiнансовi 
втрати. Життєвий потенцiал Близнюкiв 
має тенденцiю до зниження. Вiрогiднi 
головнi болi, отруєння, крадiжки. Друга 
половина тижня обiцяє бути насиченою 
цiкавими подiями. Контакти з оточую-
чими можуть принести Близнюкам за-
доволення i упевненiсть у власних силах.
Сприятливi днi: 2; несприятливi: 3.

РАК (22.06–22.07)
Не дивлячись на можливi неприєм-
нi звiстки, Раки можуть налагодити i 
укрiпити вiдносини з оточуючими, по-
лiпшити своє становище в особистому 
життi. До їхньої думки почнуть прислу-
хатися. Небезпечний тиждень, пов’яза-
ний з травмами, аварiями, хворобами, 
втратами. Порятунком Ракiв будуть 
швидкiсть реакцiї, винахiдливiсть i обе-

режнiсть. Раки можуть випасти з жит-
тєвого ритму i перебувати в станi, аб-
солютно незрозумiлому навколишнiм, 
близьким родичам.

Сприятливi днi: 28, 2; 
несприятливi: 30.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Велика вiрогiднiсть несприятливого 
збiгу обставин або невезiння у молодих 
Левiв. Можливi кризовi ситуацiї, захво-
рювання, травми, поранення. До кiнця 
тижня вiдносини з оточуючими будуть 
приходити в норму. Присвятiть час 
сiм’ї, рiдним i друзям. Завдяки їм все в 
вашому життi поступово налагодиться. 
Вихiднi проведiть з родиною.
Сприятливi днi: 2; несприятливi: 1.

ДIВА (24.08–23.09)
Сприятливий тиждень для спiльних за-
ходiв. У вiдносинах з близькими людьми 
можливе повне взаєморозумiння. Тиж-
день характеризується визначенiстю, 
несе доленосне рiшення i подiї. Напо-
легливий, цiлеспрямований рух впе-
ред обiцяє успiх. Тиждень може бути 
складним. Ваше становище важке, але 
не безнадiйне. Можливе протистояння з 
людьми, вiд яких ви залежите.

Сприятливi днi: 3, 27; 
несприятливi: 30.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Цей тиждень може бути пов’язаний з 
безлiччю дрiбних домашнiх справ, що 
накопичилися. Вам доведеться контро-
лювати свої кошти: попереду додатковi 
матерiальнi витрати, тому краще до них 
пiдготуватися наперед. Тиждень пе-
ретворення i трансформацiї космiчної 
енергiї, одкровення, несподiваного по-
вороту. Можливi проблеми з родичами, 
розлука з братами або сестрами.

Сприятливi днi: 29, 1; 
несприятливi: 3.

СКОРПIОН (24.10–22.11)
Несприятливий тиждень для остаточ-
ного вирiшення суперечливих питань i 
ухвалення важливих рiшень. Скорпiони 
можуть виявитися не в кращiй формi, 
але претендувати на особливу до себе 
увагу. Зустрiч з давнiм другом або по-
другою може скрасити iснування Скор-
пiонiв, нагадавши про найщасливiшi днi 
життя. Тиждень миру i згоди. Скорпiо-

нам буде легко привести людей до взає-
морозумiння, тому що сiмейнi, соцiальнi 
та iншi вiдмiнностi подiбного роду для 
них майже нiчого не означають.

Сприятливi днi: 30; 
несприятливi: 27.

СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Тиждень сприятливий для укладення 
угод. Зiрки передбачають, що Стрiльцям 
зроблять неймовiрно вигiднi пропозицiї. 
Не виключено, що Стрiльцям дуже по-
щастить в здiйсненнi їхнiх сокровенних 
задумiв. Життєвий потенцiал знахо-
диться на високому рiвнi, тому Стрiльцi 
зможуть повною мiрою проявити свої 
таланти i здiбностi або використати си-
туацiю у власних цiлях. Посилиться iнту-
їцiя. У вiдносинах з близькими людьми 
можливi повне взаєморозумiння i вста-
новлення довiрчих вiдносин.
Сприятливi днi: 1; несприятливi: 28.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
Тиждень характеризується сумнiвами, 
розкаяннями сумлiння, покаянням. Ко-
зероги можуть важко переживати через 
свої вчинки. Ймовiрно потреба немоло-
дих Козерогiв у визнаннi створить їм ба-
гато проблем. Пiдвищена вимогливiсть 
до оточуючих, зайва претензiйнiсть i 
педантизм послужать їм погану службу.

Сприятливi днi: 27, 2; 
несприятливi: 1.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
Цей тиждень може стати тижнем спо-
куси плотi. Водолiїв можуть засмути-
ти невдалий любовний роман. Спроби 
зберегти гiднiсть i незалежнiсть в цих 
ситуацiях у багатьох будуть марними. 
Водолiї будуть здатнi здiйснювати без-
розсуднi вчинки. Багатьом не вдасться 
вирiшити навiть маленької проблеми.
Сприятливi днi: 30; несприятливi: 2.

РИБИ (20.02–20.03)
Тиждень припускає перемогу над со-
бою, успiхи в справах, любов i радiсть. 
Ймовiрно, що стан душевного пiдйому 
супроводжуватиме Риб протягом всьо-
го тижня. Риби-жiнки можуть одержа-
ти те, чого довго чекали. Багато Риб 
одержать те, що їм належить. Багатьом 
вдасться використати подiї тижня собi 
на користь.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 1.

«АBBA» знову записує пісні. 
Кріштіану Роналду грає за «Ман-
честер Юнайтед». У кіно виходять 
«Матриця», «Дюна» й «Людина-па-
вук». Зараз точно 2021 рік?

* * *
– А які в нашому місті раніше 
були каруселі!
– Ви працювали в парку атрак-
ціонів?
– Ні, у виборчій комісії.

* * *
– Скажіть, це тільки у нас освіта, 
професія, посада і джерело дохо-
ду – геть не пов’язані між собою 
речі?

* * *
– Чий Крим?
– Де-факто чи де-юре?
– Ясно. Дай свій «iPhone».
– На, тримай.
– Чий «iPhone»?

* * *
Ніщо не збільшує центр міста так, 
як оголошення про продаж квар-
тири.

* * *
– Який найкоротший шлях до 
серця чоловіка?
– Через грудну клітку скальпе-
лем.

* * *
Розмовляє дід з онуком:
– От я в твої роки мріяв у космос 
полетіти!
– Я б теж про це мріяв, але зараз 
це коштує шалених грошей.

* * *
Ось питання: чому в усіх дитя-
чих поліклініках висять плака-
ти з лікарем Айболітом? Він же 
ветеринар.

* * *
– Ті, хто вважає, що вакцина від 
ковіду змінить їхню ДНК, мають 
розглядати це як шанс.

* * *
Патрульний вичитує водія:
– Ну як же так? Перелаштува-
лися через ряд, перевищили 
швидкість удвічі! Я ще розу-
мію Mercedes, але ви! Ви!!! Во-
дій трамваю!

* * *
Кумедно, що в Інтернеті саме 
комп’ютери перевіряють, чи ми 
не роботи.


