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ОЛЕГ КРАМАРЕНКО – 
ЧЕМПІОН ЄВРОПИ!

24–25 вересня в м. Свиноуйсьце (Польща) пройшов 
34 відкритий чемпіонат Європи KWF. Вихованець 
СК «Арсенал» (Макарів) Олег Крамаренко зайняв 
перше місце. 

Олег та його батько висвловлюють слова подяки за 
фінансову та моральну підтримку, без якої в наші 
часи дуже складно президенту СК «Арсенал» Олек-
сандру Євтушенко та керівнику ТОВ НВП «Аеротех-
ніка» Максиму Богуславському 
Ми ж у свою чергу, вітаємо нашого земляка зі зван-
ням чемпіона Європи. Бажаємо не зупинятися на 
досягнутому рівні!

РОЖІВ

У селі працівниками КП «Карашин-сількомунгосп» 
було відремонтовано труби під водонапірною баш-
нею, де нещодавно відбувся прорив. 
Наразі водопостачання відновлене, супутніх про-
блем не виникло.

МАКАРІВ
Мережа продуктових маркетів «Thrash! Траш!» була 
створена в 2016 році компанією Fozzy Group і наразі 
налічує 70 магазинів.
Ще один маркет мережі заплановано до відкриття 
19 листопада в Макарові за адресою вул. Димитрія 
Ростовського, 52. В асортименті магазину буде пред-
ставлено близько 3000 позицій – від товарів власно-
го імпорту до традиційних українських продуктів.
Цю інформацію нам підтвердили у мережі «Thrash! 
Траш!».
З 2016 року мережа «Thrash! Траш!» працювала у 
форматі жорсткого дискаунтера, що передбачало 
наявність близько 1200 товарних позицій переваж-
но з дешевих продуктів. Перші 29 з 30-ти відкритих 

магазинів – це переформатовані колишні магазини 
«Сільпо».
Проте, з 2019 року мережа «Thrash! Траш!» розши-
рила перелік товарів до 3000 товарних позицій зали-
шивши ціни дешевими, зробила ребрендинг та по-
чала відкривати магазини у форматі лофт. Також в 
нових магазинах з’явилися зони: свіжої випічки, їжі 
на винос, піци, кави та зона, де продукти готують 
тут же, в магазині.
Станом на кінець 2020 року мережа об’єднувала 57 
магазинів в 29-ти містах і селищах країни, сьогодні 
це понад 70 торговельних точок у різних регіонах 
України.
Цікаво, що раніше мережа «Thrash! Траш!» зітк-
нулась із тим, що покупці плутали значення слова 
thrash з іншим словом – trash. І якщо переше озна-
чає «розбити, побороти» і це відноситься до розміру 
цін, то друг слово означає «сміття» і відношення до 
магазинів мережі не має.
Цільова аудиторія «Thrash! Траш!» – молода і еконо-
мічно активна, тому розміщення магазину мережі 
у Макарові говорить про перспективність селища в 
соціально-демографічному аспекті, а також про те, 
що інвестувати на території Макарівської громади 
не лише зручно, але й прибутково.

МАР’ЯНІВКА

За сприяння депутата Макарівської селищної ради 
Юрія ЗАГОРУЯ та за фінансування ТОВ «Агрофірма 
Київська» в селі, біля пішохідного переходу в районі 
школи, задля безпеки наших дітей та мешканців, 
встановлено два об’єкти так званих «Антивандаль-
них хлопчиків». 

СИТНЯКИ
25 вересня село святкувало своє День народження. 
Свято пройшло в дружній, теплій атмосфері.

Всі хто завітав на свято побачив святковий концерт 
за участю учасників художньої самодіяльності.

НАЛИВАЙКІВКА
29 вересня у сільській бібліотеці, за участі учнів міс-
цевої школи, відбулася презентація літературного 
альманаху «Наш край», присвяченого 30-річчю Не-
залежності України.

До збірки увійшли твори присвячені любові до на-
шої Батьківщини, до своєї малої Вітчизни, нашому 
героїчному минулому та сьогоденню.
До Альманаху включені твори різних авторів, серед 
яких насамперед слід згадати уродженця Наливай-
ківки Олександра Гладкого.

Вірші нашого видатного земляка в Альманаху «Наш 
край» надруковані за поданням Маргарити Стахіїв-
ни Терехової та Ольги Михайлівни Домашенко.

ВІДКРИТТЯ ПЛАСТОВОГО РОКУ 
Майбутні пластуни з Мар’янівки під керівництвом 
Василя Фтомовича, взяли участь у відкритті плас-
тового року та іграх з пластунами. крім того вони 
вивчили гасло «Пласту» та побували на пластунських 
спортивних і твочих локаціях. 

А ще побували в Києві: на Володимирській гірці біля 
пам’ятника св. Володимира, у Михайлівському Золо-
товерхому соборі, на Майдані Незалежності! 
Емоції переповнили усіх, ще й отримали перші свої 
значки! 
Мар’янівському «Пласту» – бути!

 Інф. «МВ».

НОВИНИ НАШОЇ ГРОМАДИ
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НА COVID-19 ЗАХВОРІВ 
61 МЕШКАНЕЦЬ МАКАРІВСЬКОЇ ТГ 

За даними Фастівського лабораторного центру, за 
тиждень коронавірусну хворобу виявлено у  61 
мешканця Макарівської громади. Водночас зареє-
стровано 9 одужань.
19 нових випадків COVID-19 діагностували в Мака-
рові, 8 – в Кодрі, 5 – в Ніжиловичах, 4 – в Забуянні 
й Колонщині, 3 – в Маковищі й Гавронщині, 2 – в 
Ситняках, а також по 1 – в Северинівці, Фасовій, 
Липівці, Небелиці, Садках-Строївці, Березівці, Чер-
воній Слободі, Борівці, Калинівці, Карашині, Юрові, 
Мотижині й Наливайківці.
Одужання було зафіксоване в Забуянні (3), Королів-
ці (2), а також Карашині, Северинівці, Наливайківці 
й Комарівці (по 1).
Загалом на території Макарівської ТГ з березня 2020 
р. підтвердилося 2722 випадків коронавірусної хво-
роби, видужало 2541 жителів та померло 46 меш-
канців.

ДО УВАГИ ГРОМАДИ!
На жаль, кількість хворих на Covid-19 з кожним 
днем зростає, це наша реальність. Захворювання 
на коронавірус станом на 28 вересня виявили у 269 
жителів Київщини. Серед них – 19 дітей.
У зв’язку з негативною динамікою захворюваності,  
з 24 вересня Комунальне некомерційне підприєм-
ство «Макарівська багатопрофільна лікарня інтен-
сивного лікування» визначена як медичний заклад, 
що прийматиме до стаціонарного лікування ви-
ключно пацієнтів з Covid-19. 
Лікарня має всі можливості для надання допомоги 
пацієнтам з тяжким перебігом симптомів коронаві-
русу.
Поліклініка лікарні працюватиме у штатному режи-
мі, травматологічний пункт прийматиме пацієнтів з 
легкими травмами.
Нагадуємо, в закладах охорони здоров’я громади 
триває вакцинація. Не нехтуйте можливістю захи-
стити себе та свої сім’ї.

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ

23 вересня під головуванням заступника селищно-
го голови Богдана Живаги на засіданні Комісії з ви-
значення виконавця послуг з вивезення побутових 
відходів в смт Кодра Макарівської селищної ради 
при розгляді конкурсних пропозицій переможцем 
конкурсу було визначено ТОВ «Екосервіс груп».

САДКИ ТА ШКОЛИ
На основі змін до Постанови Кабінету Міністрів 
України № 1236, дитячі садки та початкові школи в 
Україні будуть працювати за будь-яких умов. А тому 
з 23 вересня всі заклади освіти Макарівської гро-
мади працюють у звичайному режимі, окрім ЦТДЮ 
ім. Данила Туплала, який перейшов на дистанційну 
форму навчання. 

Зміни в Постанові не стосуються середніх шкіл (5–11 
клас), яким у випадку переходу в «червону» зону по-
трібно буде для роботи 100 % вакцинованих праців-
ників.

НАВЧАЛЬНІ ЗБОРИ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ

З 23 вересня до 2 жовтня в Ірпені проходять на-
вчальні збори районного окремого батальйону тери-
торіальної оборони.
Навчання відбуваються під керівництвом нового 
начальника Бучанського районного територіально-
го центру комплектування та соціальної підтримки, 
майора Олексія Чумака.

Участь у зборах беруть і представники Макарівської 
громади на чолі з Макарівським селищним головою 
Вадимом Токарем.

РОБОЧИЙ ВІЗИТ
У вересні з робочим візитом до Макарівської грома-
ди завітали представники депутатського корпусу та 
Начальник служби у справах дітей та сім’ї Україн-
ської міської ради Обухівського району Київської об-
ласті задля вивчення та перейняття досвіду роботи 
КЗ МЦ «Промінь надії» Макарівської селищної ради.
Під час візиту гості зустрілись із Макарівським се-
лищним головою Вадимом Токарем, ознайомились із 
роботою закладу, головною метою якого є збережен-
ня сім’ї, попередження розлучення дітей з батьками, 
реалізація права дитини на виховання в сім’ї, ство-
рення умов, за яких діти будуть отримувати необхід-
ний захист та підтримку у своїй громаді.
Директор КЗ МЦ «Промінь надії» та начальник 
служби у справах дітей селищної ради надали кон-
сультативно-методичну допомогу представникам 
Української міської територіальної громади щодо 
створення та діяльності закладу.
Ми завжди раді допомогти та поділитися власним 
досвідом з усіма, хто переймається долею дітей та 
їхнім майбутнім, адже захист прав дітей – одне з 

головних завдань громад у процесі децентралізації. 

ОБОВ’ЯЗКОВА ВАКЦИНАЦІЯ
Україна ввела обов’язкову вакцинацію проти коро-
навірусу
МОЗ вже підготувало проєкт наказу про затвер-
дження переліку професій, виробництв та організа-
цій, що підлягають обов’язковій вакцинації.
На період дії карантину обов’язковій вакцинації 
проти COVID-19 підлягають працівники:
– центральних органів виконавчої влади та їх тери-
торіальних підрозділів; 
– місцевих державних адміністрацій; 
– закладів професійної (професійно-технічної осві-
ти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, 
дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.
Зазначається, якщо працівники вказаних сфер від-
мовляться від щеплення, їх відсторонять від вико-
нання обов’язків.

За матеріалами Макарівської селищної ради.

ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ 
МАКАРІВЩИНИ! 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого 
професійного свята – Дня працівників освіти, яке 
в Україні відзначається в першу неділю жовтня!
У цей день кожний з нас, якого б віку і суспільного 
становища він не досяг, з особливою теплотою і 
любов’ю згадує свого чителя, рідну школу.
День працівників освіти – свято тих, хто заво-
ював в нашому суспільстві заслужену повагу і 
вдячність, відкрив кожному з нас дорогу у вели-
ке життя, кому ми зобов’язані своїми життєвими і 
професійними перемогами.
Ми маємо всі підстави пишатися нашими досяг-
неннями в освіті. Наукові здобутки викладачів 
школи, якісна підготовка випускників шкіл, пе-
ремоги школярів на олімпіадах і конкурсах – все 
це свідчить про те, що освіта району постійно під-
вищує свої якісні показники, повністю забезпечує 
потреби громадян. Велика вдячність і шана Вам 
за гуманну і благородну справу – виховання під-
ростаючого покоління. Завдяки Вам наша молодь 
виховується на справжніх зразках патріотизму, 
порядності, поваги і любові до рідного краю. При-
йміть щиру вдячність за високе служіння обраній 
справі, невтомний творчий пошук, самовідда-
ність, добро і щедрість душі.
У день Вашого професійного свята бажаю Вам, 
шановні освітяни, міцного здоров’я, щастя, бла-
гополуччя, великих творчих успіхів і невичерпної 
наснаги.

Вадим ТОКАР,
Макарівський селищний голова.

ШАНОВНІ БІБЛІОТЕКАРІ 
МАКАРІВЩИНИ! 

Вітаю Вас з професійним святом – Всеукраїнським 
днем бібліотек, яке відзначається 30 вересня! 
У цей святковий день бажаєм всім бібліотекам ра-
йону якомога більше користувачів і читачів 
Бібліотеки, навіть у часи сучасних технологій,  ви-
конують в суспільстві високу місію – вони забезпе-
чують доступ до знань, розвивають культуру. 
Професія бібліотекаря була і залишається однією 
з найбільш затребуваних суспільством. Недарма 
ваша терпляча, безкорисна робота викликає гли-
боку повагу і захоплення.
Нехай це свято принесе у Ваш колектив гордість 
за свою професію, прагнення до творчості, дух 
взаєморозуміння з читачами та колегами.
Від усієї душі бажаю бібліотекам і надалі залиша-
тися теплим вогнищем культури і наснаги, щастя, 
добра і процвітання. Зичу міцного здоров’я, неви-
черпного оптимізму, миру і благополуччя!

Вадим ТОКАР,
Макарівський селищний голова.

ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ! 
Щиро вітаю з професійним святом – Днем праців-
ників освіти.
Це свято тих, хто завоював у нашому суспільстві 
заслужену повагу і вдячність, відкрив кожному з 
нас дорогу у велике життя, кому ми зобов’язані 
своїм життєвими і професійними перемогами.
Ви вносите визначальний вклад у розвиток Укра-
їни, формуєте нове покоління її громадян, пере-
даючи кожній молодій людині неоціненний скарб 
високої освіченості, багатої духовності та праг-
нення змінювати на краще своє життя і долю сво-
єї країни.
Нехай ваша щоденна самовіддана праця при-
множить добро у світі, буде легкою і радісною від 
щедрої любові до вихованців та колег, повниться 
світлою вірою у свої сили, знання і високе призна-
чення на землі – бути Учителем!
Особливі вітання педагогічним працівникам, які 
сьогодні на заслуженому відпочинку. Величезна 
шана Вам за вагомий внесок у розвиток освіти. 
Ваші мудрість і знання зберегли і примножили 
найкращі традиції галузі, возвеличили звання 
вчителя – провідника вічних цінностей. Щороку 
наша освітянська родина поповнюється молоди-
ми кадрами, які з вдячністю використовують дос-
від ветеранів-педагогів, а також впроваджують 
сучасні інноваційні технології.
Прийміть щиру вдячність за високе служіння об-
раній справі, невтомний творчий пошук, самовід-
даність, добро і щедрість душі. 
Низький вам уклін, дорогі освітяни, за вашу нелег-
ку працю! Бажаю всім вам подальших успіхів на 
професійній ниві, благополуччя, міцного здоров’я, 
миру та злагоди, вдячних і цілеспрямованих учнів, 
які зможуть виправдати ваші надії!

Ірина ВОЛОЩЕНКО,
начальник Відділу освіти, 

молоді, фізичної культури і спорту 
Макарівської селищної ради.

СЕЛИЩНА РАДА ІНФОРМУЄ

ШАНОВНЕ СТАРШЕ 
ПОКОЛІННЯ МАКАРІВЦІВ! 

Вітаю вас зі святом – Днем людей похилого віку!
Цей день – символ єдності і спадкоємності поко-
лінь, прекрасна можливість сказати теплі слова 
подяки
батькам, матерям, пенсіонерам і взагалі всім літ-
нім людям за вклад у розвиток країни, за багато-
річну самовіддану працю, доброту і мудрість.
Люди старшого покоління – джерело народної му-
дрості, їх практичний життєвий досвід, невичерп-
на енергія, оптимізм та активна громадська пози-
ція повинні стати взірцем
для підростаючого покоління. Вони передають у 
спадок все найцінніше,
що накопичили за все життя. У цей святковий 
день прийміть щирі вітання і глибоку вдячність за 
все, що зроблено Вами заради нашого майбутньо-
го. Ваша праця, подвиг, шанобливе ставлення до 
людей – це незрівняний приклад для наслідування 
сучасній молоді. Низький уклін Вам до землі, до-
рогі дідусі, бабусі, та велика подяка за все що Ви 
зробили для своїх нащадків.
Бажаю вам здоров’я, сил та наснаги і далі дарува-
ти тепло ваших посмішок, щастя та благополуччя!

Вадим ТОКАР,
Макарівський селищний голова.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ 
МАКАРОВА! 

У далекому 1506 році в письмових джерелах впер-
ше згадується поселення Вороніне, в подальшому 
перейменоване в Макарів. Проте, історія нашого 
селища сягає глибини віків за довго до першої 
згадки в офіційних документах.
4 жовтня ми традиційно відзначаємо День народ-
ження нашого містечка. Наше селище має багото-
вікову історію, в якій було все – злети і падіння, 
війна і мир, панування окупантів і декомунізація, 
розквіт і занепад. Макарів сьогоденний це резуль-
тат кропіткої праці кожного з нас – простого вчи-
теля, лікаря, двірника, підприємця. Проте, на яко-
му б етапі розвитку не був Макарів, переконаний, 
що для кожного з нас він є найкращим містечком 
на землі. Макарів – маленьке селище з великим 
серцем! 
Тож дозвольте в цей день від щирого серця приві-
тати нас усіх з днем народження! Нехай у кожній 
домівці панують мир і спокій, збуваються всі за-
повітні мрії. Зичу всім жителям міцного здоров’я, 
щасливої долі і благополуччя. Нашому рідному мі-
стечку – достатку й процвітання! 
З днем народження, Макарів!

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

2 ЖОВТНЯ
МИКОЛАЇВКА: вул. Миколаївська, Персикова, Вишнева, СТ «Лісова», 
трансформаторна підстанція в полі (8.00–18.00).
КОЛОНЩИНА: вул. Таврійська (8.00–18.00).

3 ЖОВТНЯ
КОЛОНЩИНА: вул. Софіївська (8.00–18.00).

4 ЖОВТНЯ
КАРАШИН: вул. Ровенська (8.00–18.00).
МАР’ЯНІВКА: вул. Пальтонівка (8.00–18.00).
МАКАРІВ: вул. Заводський, Ярослава Мудрого, Першотравнева, Молодіж-
на, Зарічна, Франка, Донецька, Сірка, Потапенка, Кошового, Комуналь-
на, Б. Хмельницького, Кочубея, Лазурна, Заводська, Довбуша, Юність, 
Затишна, Ольгинська, Пушкіна, Довженка, Абрикосова, Героїв Чорноби-
ля, Шевченка, Героїв Крут, Гончара, Львівська, Стуса (8.00–18.00).
ЗУРІВКА: вул. Дачна, Горького (8.00–18.00).
ФАСІВОЧКА: Вул. Левадна, Володимирська, Колгоспна, Веселкова, Вало-
ва, Полтавська, Харківська, Хутірська, Лугова, Шпортенка, Кривоноса, 
Теліги Олени (8.00–18.00).
РОЖІВ: вул. Центральна (8.00–18.00).
КОРОЛІВКА: вул. Шевченка, Кравченка, Меліораторів, Шульги, Гагаріна, 
Херсонська, С. Юлаєва, Петровського, Шкільна, Клубна (9.00–17.00).
ЛИПІВКА: вул. Шевченка (9.00–17.00).
МАКАРІВСЬКА БУДА: вул. Шевченка, 1 Травня, Гагаріна (9.00–17.00).
НОВОМИРІВКА: вул. Мирна (9.00–17.00).

5 ЖОВТНЯ
МАКАРІВ: вул. Проектна, Ватутіна, Довга, Стуса, Садова, Миру, Вишне-
ва, Прогрес, Пушкіна, Дружби, Гагаріна, Комарова, Довженка, Піонерсь-
ка, Маяковського, Димитрія Ростовського, Щаслива, Толстого, Бондарен-
ка, Паркова, Правди, Московська, Житня, Ковпака, Аптечна, Короленка, 
Черняховського, Шляхетська, Шевченка, Ярослава Мудрого, Нова, До-
рожна, Героїв Крут, Озерна, Ольгинська, Кочубея, Гончара, Туптала, Че-
решньових, Петриченка, Героїв Чорнобиля, Б. Хмельницького, Абрико-
сова, Першотравнева, 8 Березня, Заводська, Банківська, Жовтнева, Лесі 
Українки, Волощенка, Незалежності, Свободи, Набережна, Лозівська, 
Механізаторів (8.00–19.00).
ГАВРОНЩИНА: вул. Київська, Товстоліська, 1-го Травня, Миколаївська 
(8.00–19.00).
ЗАБУЯННЯ: вул. Новошепелицька (8.00–19.00).
КАРАШИН: вул. Ровенська (8.00–19.00).
КОПИЛІВ: вул. Заводська (8.00–19.00).
ФАСІВОЧКА: вул. Хутірська, Володимирська (8.00–19.00).
МИКОЛАЇВКА: вул. Миколаївська, Персикова, Вишнева, СТ «Лісова», 
трансформаторна підстанція в полі (8.00–18.00).
КОЛОНЩИНА: вул. Таврійська (8.00–18.00).
МАР’ЯНІВКА: вул. Пальтонівка (8.00–18.00).
КАЛИНІВКА: вул. Київська, Калинівська (9.00–17.00).
ФАСОВА: вул. Набережна, Грузецька, Франка (8.00–18.00).
ЛЮДВИНІВКА: вул. Лісна, Лановецька, Дружби, Гусятинська, Чапаєва, 
Київська, Молодіжна, Тернопільська, Калинівський, Чапаєва, Польова, 
Дружби (8.00–18.00).

6 ЖОВТНЯ
КОЛОНЩИНА: вул. Таврійська, 1 Травня, Шевченка, Каховська, Херсон-
ська, Гагаріна, Росохівська, Набережна, Тишури, Київська, Слобідська, 
Комарова, Тішурі пров., трансформаторна підстанція в полі, Молодіжна, 
Садова, Архітектора Доценка, Антрацитівська, Софіївська, Новомар`я-
нівська, Вишеградська, Спасівська, Надії, Райдужна, Святителя Дими-
трія, Троїцька, Воскресенська (8.00–19.00).
МАКОВИЩЕ: вул. Польова, Шевченка, 40 років Перемоги, Централь-
на, Корабельна, 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, Згоди, Довга, Садова, Топольова, Надія, По-
льова, Шевченка (8.00–19.00).
КОПИЛІВ: вул. Миру (8.00–19.00).
ЛЮДВИНІВКА: вул. Київська (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).
БОРІВКА: вул. 1-го Травня, Лісова, Зоряна, Центральна, Клименка, моло-
діжна, Закарпатська (8.00–18.00).
КОДРА: вул. Варшавська (8.00–18.00).
РОЖІВ: вул. Молодіжна, Миру, Центральна (8.00–18.00).

7 ЖОВТНЯ
НЕБЕЛИЦЯ: вул. Старий Шлях, Молодіжна, Шевченка, Дружби, 1 Трав-
ня, Миру (8.00–17.00).
КОДРА: вул. Варшавська (8.00–17.00).
БОРІВКА: вул. 1-го Травня, Лісова, Зоряна, Центральна, Клименка, Моло-
діжна, Закарпатська (8.00–17.00).
САДКИ-СТРОЇКА: вул. Петровського (8.00–17.00).
СИТНЯКИ: вул. Миру (8.00–17.00).
МАКАРІВ: вул. Димитрія Ростовського, Б. Хмельницького (8.00–17.00).
РОЖІВ: вул. Молодіжна, Центральна (8.00–17.00).
НІЖИЛОВИЧІ: вул. Першотравнева (8.00–17.00).
МОТИЖИН: вул. Згоди, Довга, Садова, Топольова, Надія, Польова, Шев-
ченка (8.00–18.00).

8 ЖОВТНЯ
ПАШКІВКА: вул. Вишнева, Центральна, Вінницька, Чкалова, Шевченка, 
Нова, Пугачова (8.00–18.00).
НІЖИЛОВИЧІ: вул. Забуянська, Петровського, Підсухи, Першотравнева, 
Новодністровська, Чернівецька (8.00–18.00).
МАКАРІВ: вул. Першотравнева, Молодіжна (9.00–17.00).

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

Інф. «МВ».

За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК 
Київські регіональні електромережі» з 2 по 8 жовтня будут про-

водитися планові технічні роботи на електромережах 
Макарівської громади:

ПІДПРИЄМСТВО 
«МАКАРІВ-АГРОБУД»

Третина земель Макарівської громади – це сільськогосподарські угіддя.  А 
тому наш регіон давно отримав славу сільськогосподарського краю.

Як живеться місцевим сільгоспвиробникам розкажемо у нашій рубриці «Вони 
працюють на Макарівщині».

Перша наша розповідь про «МАКАРІВ-
АГРОБУД» у с. Наливайківка.
Розпочати пропонуємо з невеличкого 
«аперитива» – статистичні дані про «Агро-
буд»:
Підприємство, яке займається вирощу-
ванням кукурудзи, обробляє близько 3 
тис. га. землі.
За останні 3 роки діяльності підприєм-
ства було сплачено більш як 15 млн грн 
податків. Значна частина яких сплачена 
до місцевого бюджету 6,65 млн грн. 
Компанія розпочала свою діяльність в На-
ливайківці в 2008 році і за час свого існу-
вання зайняла одне з провідних місць в 
Макарівській громаді.
Головний офіс компанії знаходиться в селі 
Наливайківка. Підприємство займається 
обробітком земель в селах Наливайківка 
та Почепин Макарівської громади. 
На сьогодні працює на підприємстів 30 
працівників. Справлятися з величезними 
територіями допомагає не тільки команда 
агропідприємства, а й техніка. Техпарк 
представлений тракторами та оприску-
вачами Case: серед них 15 машин Steiger 
потужністю більше 500 к.с. і 16 тракторів 
Magnum потужністю від 250 к.с. Також є 
17 комбайнів.

Не залишається керівництво «Макарів 
Агробуд» осторонь життя села Наливай-
ківка. Завдяки співпраці з Макарівською 
ОТГ та старостою с. Наливайківка лише 
цьогоріч було реалізовано кілька соціаль-
них проєктів. За сприяння «Макарів- 
Агробуд» викорчувано акації під лінією 
електропередач у с. Почепин.

У тандемі з ТОВ «Аеропракт-Плюс» профі-
нансовано відновлення вуличного освіт-
лення в селі Почепин.
Профінансовано будівництво танцюваль-
ного майданчика біля Будинку культури в 
с. Наливайківка;
За сприяння підприємства проводиться 
облаштування місцевого стадіона.

Профінансовано ямковий ремонт доріг у 
Наливайківці, в тому числі дороги облас-
ного значення, яка проходить через село.

Інф. «МВ».

ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ НА МАКАРІВЩИНІ

«БАТЬКІВЩИНА» ВИМАГАЄ ВІД 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ НЕГАЙНОГО 

УХВАЛЕННЯ ДВОХ 
ТАРИФНИХ ЗАКОНІВ

Заплановане на осінь підвищення тарифів удвічі є сучасним геноцидом, який 
влада свідомо чинить відносно української нації. Парламенту треба негайно 
ухвалити розроблені «Батьківщиною» тарифні закони, які зможуть випра-

вити ситуацію.
Про це заявила Голова партії «Батьківщи-
на» Юлія Тимошенко під час свого висту-
пу з трибуни парламенту.

За її словами, разом із підвищенням цін 
на комірне стрімко скорочуються субси-
дії.
«Якщо раніше субсидії отримували сім 
мільйонів господарств, то зараз – лише 
два із половиною. Це означає, що у людей 
забрали субсидії, а тепло буде коштувати 
в півтора раза дорожче. Це не просто зни-
щення українців, це реальне доведення їх 
до стану, коли вони не можуть годувати 

своїх дітей. І це владою ігнорується», – 
обурилася Юлія Тимошенко.
Вона закликала депутатів об’єднатися 
й не допустити енергетичного колапсу, 
який позначиться на житті кожної укра-
їнської родини.
«Наша команда вимагає негайно ухвали-
ти підписаний усіма лідерами фракцій 
законопроєкт № 4680, який скеровує на 
потреби населення газ вітчизняного ви-
добутку, що дозволить не збільшувати, а 
навпаки – суттєво знизити тарифи для 
людей. А також підтримати наш зако-
нопроєкт № 6011 і пустити отримані від 
МВФ кошти на збільшення субсидій та до-
тації бюджетній сфері. Я прошу негайно 
діяти, інакше це б’є по кожній людині», – 
наголосила лідер «Батьківщини».
Також Юлія Тимошенко вкотре заува-
жила на необхідності заслухати доповідь 
прем’єр-міністра з приводу тарифів.
Нагадаємо, під час Погоджувальної ради 
Юлія Тимошенко представила лідерам 
фракцій план зниження тарифів і збіль-
шення субсидій та закликала об’єднатися 
довкола найболючіших для людей питань.

ПР.
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Кінець вересня та початок жовтня позначений кілько-
ма святковими днями для українських освітян. І кори-
стуючись цією нагодою, ми завітали до Відділу освіти, 
молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищ-
ної ради. 
Про те, які зміни відбулися в галузі освіти нашої гро-
мади, чим живе педагогічна і учнівська родина Макарів-
щини – в інтерв’ю з начальником Відділу освіти Іриною 
ВОЛОЩЕНКО.

НАШЕ ІНТЕРВ’Ю
Ірина ВОЛОЩЕНКО: «ЗА ПАРТИ ВПЕРШЕ СІЛИ 413 ПЕРШО-

КЛАСНИКІВ, А ОСТАННІЙ СВІЙ ШКІЛЬНИЙ РІК ДИТИНСТВА 
В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ПРОВЕДУТЬ 184 УЧНІ 11-х КЛАСІВ...»

– Пані Ірино, як процес децен-
тралізації вплинув на освітній 
процес громади? Які проблеми 
виникли у освітній сфері під 
час процесу децентралізації?
– Реформа освіти тісно перепле-
тена з реформою децентраліза-
ції. Тому задля належного функ-
ціонування закладів дошкільної, 
загальної середньої та позаш-
кільної освіти 5 січня 2021 року 
був створений Відділ освіти, мо-
лоді, фізичної культури і спорту 
як виконавчий орган Макарівської селищної ради. 
Для сприяння професійному розвитку педагогічних 
працівників, їх психологічної підтримки та консуль-
тування утворено Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників, який є структурним під-
розділом Відділу освіти. У підпорядкуванні Відділу 
освіти, молоді, фізичної культури і спорту перебува-
ють заклади дошкільної, загальної  середньої та по-
зашкільної освіти, Комунальна установа «Інклюзив-
но-ресурсний центр». 
Найголовнішим та найболючішим питанням зали-
шається оптимізація мережі закладів освіти. І це 
вже процес незворотній. Та є і гарна новина – ста-
ном на 1 вересня 2021 року мережу закладів освіти 
Макарівщини збережено повністю.
– Скільки закладів освіти нараховує мережа но-
воутвореної громади? Скільки садочків, шкіл? 
Скільки учнів станом на вересень 2021 р. на-
вчається у громаді? Скільки дітей відвідує до-
шкільні заклади?
Мережа закладів освіти нараховує:
– 25 закладів дошкільної освіти, де виховується 1690 
дітей дошкільного віку (з них, 350 дитину охопле-
но освітою у дошкільних групах на базі 13 навчаль-
но-виховних об’єднань «загальноосвітня школа – ди-
тячий садок»); 
– 23 заклади загальної середньої освіти, де освіту 
здобуває 3934 учнів; 
– заклади позашкільної освіти, а саме: 
1) Центр творчості дітей та юнацтва ім. Данила 
Туптала, який налічує 1729 вихованців. Учні займа-
ються в  центрі творчості та на базі закладів загаль-
ної середньої освіти; 
2) Дитячо-юнацька спортивна школа імені Василя 
Михайловича Симоненка, де 425 вихованців займа-
ються спортом у секціях за видами спорту: легка ат-
летика, футбол, тхеквондо, карате, бокс;
3) Спортивний клуб «Юніор», у якому за напрямами 
гімнастика, шахи, футбол, волейбол, бокс та націо-
нально-патріотичне виховання займається спортом 
243 вихованців;
4) Міжшкільний навчально-виробничий комбінат, 
де старшокласники здобувають допрофесійну під-
готовку за спеціальностями: оператор комп’ютер-
ного набору, манікюр-педикюр, візажист-стиліст, 
перукарська майстерність; здійснюється професій-
на підготовка здобувачів освіти за спеціальностя-
ми: водій транспортних засобів категорії «В» і водій 
транспортних засобів категорії «С»; діє вечірня група 
підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В» 
(для дорослого населення);
5) інклюзивно-ресурсний центр, фахівці якого за-
безпечують комплексну оцінку розвитку дітей із осо-
бливими освітніми потребами, надають консульта-
ції батькам та педагогам, що працюють із дітьми з 
особливими освітніми потребами, проводять  корек-
ційно-розвиткові заняття для зазначеної категорії 
дітей.   
– Чи відбулися у відділі освіти зміни штату: ско-
рочення чи збільшення?
– Так як у нас новостворений відділ освіти, то від-
повідно до існуючої мережі закладів освіти, для за-
безпечення її повноцінного й безперебійного  функ-
ціонування було розроблено та затверджено новий 
штатний розпис.
– Чи вистачає освітньої субвенції на фінансу-
вання закладів освіти?
– Так, вистачає повністю.
– Крім освіти ваш Відділ ще й відповідатиме за 
спорт. Чи налагоджена співпраця зі спортивни-
ми секціями громади?
– Як я раніше говорила, у підпорядкуванні відділу 
освіти функціонує дитячо-юнацька спортивна шко-
ла імені Василя Михайловича Симоненка, де 425 ви-
хованців займаються спортом у секціях за видами 
спорту: легка атлетика, футбол, тхеквондо, карате, 
бокс та спортивний клуб «Юніор», у якому за напря-
мами гімнастика, шахи, футбол, бокс та національ-

но-патріотичне виховання займається спортом 243 
вихованців.
На разі у 20 закладах освіти діє 31 фізкультур-
но-спортивний гурток, де нараховується 447 учнів. 
І, звичайно, ми відкриті до будь-якої співпраці.
– Нам відомо про плани на відновлення дитя-
чих спортивних змагань. Чи готові ви до такого 
нововведення? Як відбуватиметься контроль за 
проведенням цих змагань? 
– Наші учні постійно беруть участь в спортивних 
змаганнях регіонального, обласного, Всеукраїнсько-
го і навіть міжнародного рівнів. На жаль, пандемія 
внесла корективи в спортивне життя громади, але 
на перспективу ми хотіли б проводити спортивні 
змагання між закладами освіти громади.
– На якій стадії будівництво школи у Небелиці?
– На жаль, при передачі майна до новоствореного 
відділу роботи щодо будівництва нової будівлі школи 
були не завершені. А для більш детального уточнення 
кошторису по продовженню будівництва потрібно 
провести спочатку будівельно-технічну експертизу.
– Коли буде завершено процес реорганізації шкіл 
у ліцеї та гімназії? Скільки у нас буде ліцеїв, а 
скільки гімназій?
– Відповідно до змін до Законів України «Про освіту» 
та «Про повну загальну середню освіту» до 28 верес-
ня 2022 року потрібно привести у відповідність до 
законодавства назви закладів освіти, а вже до 1 ве-
ресня 2024 року затвердити план формування ефек-
тивної мережі закладів загальної середньої освіти. 
Закон також передбачає, що з 1 вересня 2027 року 
запроваджуються нові вимоги до започаткування 
та провадження освітньої діяльності комунального 
ліцею. На разі сказати точної кількості ліцеїв і гімна-
зій ми не можемо.
– Скільки і де будуть створені опорні школи в 
громаді?
– У Макарівській громаді вже діє один опорний на-
вчальний заклад «Червонослобідський ліцей – освіт-
ній округ», який у своєму складі має Небелицьку фі-
лію. 
Головним нормативно-правовим актом, що врегу-
льовує питання створення опорних закладів та їх 
філій, є Положення про освітній округ і опорний за-
клад освіти, затверджене постановою Кабінету Міні-
стрів України від 19 червня 2019 року.
Засновник визначає опорні заклади серед підпоряд-
кованих йому загальноосвітніх навчальних закладів 
на конкурсній основі відповідно до затверджених 
ним умов.
Під час проведення конкурсу обов’язково врахову-
ється кількість учнів опорного закладу (без ураху-
вання учнів філій), яка має становити не менше 200 
осіб, зручність та наявність автомобільних шляхів 
із твердим покриттям для забезпечення безпечного 
підвезення учнів і педагогічних працівників до міс-
ця навчання, роботи та місця проживання.
При розробці плану оптимізації мережі закладів 
освіти буде розглянуте питання створення опорних 
закладів освіти.
– Чи достатня кількість вчителів у закладах 
освіти громади? Які вчителі є найдефіцитніши-
ми, а які найпопулярнішими?
– Заклади загальної середньої освіти налічують 480 
педагогів, 332 педагоги з вищою освітою, з них 
мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 30, 
«спеціаліст ІІ категорії» – 26, «спеціаліст І категорії» – 
46, «спеціаліст вищої категорії» – 180 та педагогічні 
звання «вчитель методист» – 17, «старший вчитель» 
– 93, «відмінник освіти» – 51.
46 педагогів працюють за сумісництвом та 35 ви-
кладають 3 предмети та більше – це значно знижує 
якість освіти.
133 педагога мають пенсійний вік, що становить 27 
% від загальної кількості.
У деяких закладах освіти дійсно не вистачає педаго-
гів і це питання перебуває на контролі Відділу освіти. 
Інформацію про наявні вакантні посади розміщено 

на Інтернет-ресурсах та подано до 
Макарівської філії Київського об-
ласного центру зайнятості. Вели-
кою проблемою залишається те, 
що молоді педагоги не хочуть йти 
працювати до сільської місцевості, 
та й питання забезпечення жит-
лом є невід’ємною складовою поя-
ви нових кадрів у закладах освіти. 
Не можна сказати однозначно, які 
професії педагогів є найдефіцитні-
шими, а які найпопулярнішими.
– Чи у всіх школах призначено 

директорів? У яких школах будуть проведенні 
конкурси найближчим часом?
– Вже успішно проведено конкурси на керівників 
закладів загальної середньої освіти Борівського на-
вчально-виховного об’єднання «ЗОШ І-ІІ ступенів 
– дитячий садок», Королівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
комунального закладу «Макарівський багатопро-
фільний ліцей», Липівського навчально-виховного 
об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», 
Макарівського НВК «ЗОШ І ступеня – районна гім-
назія», Плахтянської гімназії, Ситняківського на-
вчально-виховного об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ступенів 
– дитячий садок», Фасівської ЗОШ І-ІІ ступенів та 
Мотижинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. На разі триває 
прийом документів на заміщення вакантної посади 
директора Колонщинської ЗОШ І – ІІІ ступенів.
– Яким має бути сучасний директор?
– Директор – це одна із найскладніших професій. 
Адже цей фахівець повинен здійснювати багато різ-
них функцій: від об’єднання колективу та створен-
ня сприятливого психологічного клімату до роботи 
з батьками й дітьми, а головне, звісно, організація 
освітньої діяльності, харчування, підвезення, забез-
печення підручниками, осучаснення навчальних 
електронних програм, матеріально-технічного за-
безпечення, здійснення господарської роботи, про-
ведення ремонтних робіт тощо. Є модулі сучасного 
директора, і вони чомусь розподілені таким чином, 
що директор-господарник, директор-новатор, ди-
ректор-керівник, директор-управлінець – це ніби 
різні іпостасі. Проте насправді, на мою думку, це 
людина, яка має органічно поєднувати в собі такі 
якості, щоб повноцінно виконувати усі поставлені 
завдання. Зважаючи на всі виклики сучасності і на 
тенденції у галузі освіти, директор школи – це лю-
дина, яка працює на результат як безпосередньо у 
освітньому процесі, так і в інших сферах функціо-
нування закладу освіти.
– Чи буде посилений моніторинг роботи дирек-
торів, які працюють вже не одне десятиліття?
– Міністерство економіки України затвердило про-
фесійний стандарт керівника  закладу загальної се-
редньої освіти. Стандарт було ухвалено 17 вересня 
2021 року та внесено до державного реєстру профе-
сійних стандартів. Професійний стандарт розробле-
но Міністерством освіти і науки України. Згідно зі 
стандартом, мета професійної діяльності керівника 
закладу загальної середньої освіти полягає в безпо-
середньому управлінні закладом і відповідальності 
за освітню, фінансово-господарську та інші види 
діяльності закладу освіти. Для керівника закладу пе-
редбачено щорічне підвищення кваліфікації. Воно 
може здійснюватися шляхом неформальної (тренін-
ги, семінари, семінари-практикуми, вебінари, май-
стер-класи тощо) та інформальної освіти.
Професійний стандарт визначає наступні загальні 
компетентності керівника закладу: громадянську, 
соціальну, культурну, когнітивну та підприємниць-
ку.
Тому, звичайно, кожен керівник закладу освіти, і не 
тільки той, що працює багато років на посаді, має 
безпосередньо виконувати умови укладеного контр-
акту та відповідати професійному стандарту дирек-
тора закладу загальної середньої освіти.
– Раніше відділ освіти був чи не найтаємнішим. 
Чи плануєте Ви більше інформувати мешканців 
громади про освітню мережу?
– Наш Відділ відкритий для будь-якої інформації. 
Про діяльність Відділу освіти можна отримати ін-
формацію на офіційному веб-сайті Макарівської се-
лищної ради та у Facebook – сторінці Відділу освіти.
– Який стан з автобусами в школах громади?
– Важливим питанням щодо створення сприятливих 
умов для доступу школярів до якісної освіти та збе-
реження здоров’я є організація підвезення учнів до 
закладів освіти громади. Підвезення дітей, які про-
живають поза межею пішохідної доступності, здійс-
нюється  шкільними автобусами. Загалом у громаді 
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організовано підвезення 690 учнів 8-ма шкільни-
ми автобусами, що становить 85,5 % від потреби. 
Шкільними автобусами здійснюється підвіз учнів на 
олімпіади, конкурси, спортивні змагання, екскур-
сії, до пунктів проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання.   
Весь транспорт, який знаходиться на балансі Відді-
лу освіти, має задовільний стан. Проводяться необ-
хідні ремонтні роботи та своєчасна діагностика. 
– Пашківську школу відремонтували. А коли очі-
кувати на ремонт Макарівського ліцею? Чи пла-
нуєте ремонтувати ДНЗ «Теремок»? 
– У Пашківській ЗОШ І – ІІІ ступенів наразі тривають 
внутрішні ремонтні роботи за програмою Президен-
та України «Велике будівництво». І, звичайно, ми 
вже шукаємо можливості, щоб розпочати капітальні 
ремонти в комунальному закладі «Макарівський ба-
гатопрофільний ліцей» та в Макарівському закладі 
дошкільної освіти «Теремок».
– У якому стані на сьогодні матеріально-техніч-
на база садочків та шкіл громади? Який стан 
комп’ютеризації в навчальних закладах грома-
ди?
– На жаль, наявна матеріально-технічна база закла-
дів освіти потребує покращення, тому її осучаснен-
ня – один із пріоритетних напрямів діяльності Від-
ділу освіти. 
У 2021 році за кошти державного та місцевого бю-
джетів (на умовах співфінсування) здійснено заміну 
технологічного обладнання на харчоблоці Опорно-
го навчального закладу «Червонослобідський ліцей 
– освітній округ». За кошти місцевого бюджету ча-
стково оновлено технологічне обладнання на хар-
чоблоках Колонщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Ко-
марівського навчально-виховного об’єднання «ЗОШ 
І-ІІІ ступенів – дитячий садок». Здійснено капітальні 
ремонти в окремих освітніх закладах (замінено під-
логу в Забуянському ЗДО «Ялинка» та Великокара-
шинській ЗОШ І-ІІІ ступенів, відремонтовано стелю 
у приміщенні дошкільної групи Андріївського на-
вчально-виховного об’єднання «ЗОШ І-ІІ ступенів – 
дитячий садок»). Закуплено сучасні комп’ютери для 
учнів Кордянського НВО «ЗОШ І–ІІІ ступенів – дитя-
чий садок», Великокарашинської ЗОШ І–ІІІ ступенів, 
Маковищанської та Ніжиловицької гімназій.
На разі тривають роботи по заміні вікон у Кодрян-
ському НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок».
Закуплено миючі та дезінфікуючі засоби, фарбу для 
проведення косметичних ремонтів у закладах осві-
ти.
На особливому контролі Відділу освіти постійно пе-
ребуває питання протипожежного захисту закладів 
освіти, оскільки у переважній більшості закладів 
відсутня пожежна сигналізація та не оброблені вог-
незахисною сумішшю дерев’яні конструкції. 
З метою усунення цих недоліків та для забезпечен-
ня належного протипожежного захисту будівель до 
початку нового 2021/2022 навчального року вста-
новлено пожежну сигналізацію у Забуянському ЗДО 
«Ялинка», здійснено обробку горищ  вогнезахисною 
сумішшю та встановлено пожежну сигналізацію у 
Великокарашинському ЗДО «Калинка», Людвинів-
ському ЗДО «Берізка» та Пашківському ЗДО «Ви-
шенька».  
– Наскільки розвинутою є інклюзивна освіта в 
громаді? Скільки ми маємо інклюзивних груп? 
Чи існують інклюзивні класи?
– Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, на-
явності фізичних чи інтелектуальних порушень має 
право на одержання освіти, якість якої не відрізня-
ється від якості освіти здорових людей. 
Саме для виявлення дітей із особливостями розвитку 
та для надання їм корекційно-розвиткових послуг у 
Макарівській громаді функціонує Комунальна уста-
нова «Інклюзивно-ресурсний центр» Макарівської 
селищної ради.  
Фахівці ІРЦ надають корекційно-розвиткові послуги 
дітям із особливими освітніми потребами, забезпе-
чують консультування батьків цієї категорії дітей та 
педагогів, що з ними працюють. Проводять комп-
лексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей 
із особливостями розвитку.
В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка 
виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забез-
печує однакове ставлення до всіх людей, але створює 
спеціальні умови для дітей із особливими потребами. 
Тому не лише збереження, а й розширення мережі 
закладів дошкільної та загальної середньої освіти з 
інклюзивним навчанням є надзвичайно важливим 
у процесі збільшення ступеня участі всіх громадян у 
соціальному житті. 
На початок 2021/2022 навчального року умови для 
навчання та виховання дітей із особливими освіт-
німи потребами створені для 21 вихованця із ООП 
дошкільного віку в 5 ЗДО, де діє 9 інклюзивних груп, 
та для 67 учнів із ООП в 16 ЗЗСО, де функціонує 48 
інклюзивних класів. 
– Чи взяті на облік відділом освіти шкільні му-
зеї? Чи є у планах спільно з Макарівським істо-
рико-краєзнавчим музеєм проводити конкурс 
на кращого екскурсовода, як це є у інших гро-
мадах?
– Основним документом, який регламентує діяль-

ність музеї в закладах освіти – це наказ Міністерства 
освіти і науки України від 22 жовтня 2014 року «Про 
затвердження положень про музеї при дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-тех-
нічних навчальних закладах, які перебувають у сфе-
рі управління Міністерства освіти і науки України». 
На даний час вивчається питання роботи музеїв у 
закладах освіти та складаються плани співпраці з 
відповідними спеціалізованими закладами.
– Значна кількість вчителів громади у 2020/2021 
н.р. подавали заявки на конкурс «Вчитель року». 
Розкажіть читачам про результати наших вчи-
телів.
– Свою педагогічну майстерність, професійні умін-
ня і творчі здобутки представили на розгляд журі 23 
учасники Макарівської громади у номінаціях «Укра-
їнська мова та література», «Трудове навчання», «Ма-
тематика» та «Керівник закладу освіти». 
У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 
лауреатом в номінації «Трудове навчання» став Ігор 
Сидоренко, учитель Королівської ЗОШ І – ІІІ ступе-
нів, лауреатом в номінації «Математика» - Тетяна 
Сахацька, учитель Плахтянської гімназії.
– Президент у передвиборчій програмі обіцяв 
заробітну плату вчителям у 4000 доларів. Чи до-
сягнуто цієї відмітки? Чи можете сказати яка 
середня заробітна плата вчителя у Макарівській 
ТГ?
– На жаль, цієї відмітки не досягнуто, але нам усім 
цього б дуже хотілося. На сьогодні заробітна плата 
педагога залежить від категорії, стажу роботи, педа-
гогічного навантаження, тому однозначно не можна 
сказати, яка середня заробітна плата.
– У Мар’янівському НВО «ЗОШ І–ІІ ступенів – ди-
тячий садок» експериментально викладається 
предмет «Християнська етика». Наскільки нам 
відомо, він користується популярністю. Чи є у 
планах запровадити подібний предмет  в інших 
школах?
– Курс за вибором «Основи християнської етики» є 
важливим для збереження духовності та школи цін-
ностей, де молодь вчиться виявляти ввічливість, 
толерантність, здійснювати вибір у складних жит-
тєвих ситуаціях, дізнаватися про духовне коріння 
українського народу. У цьому навчальному році ви-
вчення цього курсу розпочалося ще і в Колонщин-
ській ЗОШ І–ІІІ ступенів. Надалі плануємо розши-
рювати мережу закладів освіти, в яких за рахунок 
варіативної складової буде упроваджуватися даний 
курс за вибором. 
Але варто зазначити, що викладання основ христи-
янської етики та інших предметів духовно-мораль-
ного спрямування в закладах загальної середньої 
освіти відбувається за умови письмової згоди бать-
ків та за наявності підготовленого вчителя. 
– Яке Ваше ставлення до реформи освіти в Укра-
їні?
– Оптимізація мережі закладів освіти… Мало яке 
інше питання здатне так збурити громадськість, 
адже з цією сферою пов’язані майже всі: через дітей, 
онуків, які навчаються; рідних, близьких, знайомих, 
які працюють. Наші заклади загальної середньої 
освіти створювалися і розвивалися у зовсім інших 
демографічних та соціально-економічних умовах. 
Будь-яка система має адаптуватися до змін, навіть 
така консервативна як освітня. 
Продовжуючи консервувати існуючу освітню ме-
режу, ми обділяємо дітей громади, а саме: дітей 
малокомплектних шкіл – якістю освітніх послуг, 
гальмуванням соціалізації в колективах, участю в 
культурно-освітніх, спортивних проєктах тощо; ді-
тей інших закладів тим, що витрачаємо ресурси не 
на розвиток освітнього середовища, а на утримання 
малокомплектних закладів.
Тому в нашої громади є два варіанти дій. Перший 
– залишити існуючу мережу незмінною, спробував-
ши економити абсолютно на всьому, не гарантуючи 
при цьому сучасний рівень освітніх послуг в усіх за-
кладах, залишаючи його дуже нерівномірним, поз-
бавляючи частину наших дітей перспектив. Інший 
– спробувати вийти із зони комфорту і, залучивши 
громадськість і всіх причетних та зацікавлених, 
знайти найбільш оптимальний спосіб дій. Але рішен-
ня має ґрунтуватися не на емоція, не на особистих 
інтересах, симпатіях чи антипатіях, а виключно на 
інтересах дітей і їх майбутньому.
Кожен заклад освіти має створити свій стиль, роз-
робити стратегію розвитку, згідно якої йтиме до 
поставленої мети: створення сучасного освітнього 
середовища задля надання якісних освітніх послуг.   
– Скільки першокласників сіло за парти цього-
річ та для скількох випускників цей перший 
дзвоник був останнім? 
– У 2021/2022 навчальному році за парти вперше 
сіли 413 першокласників, а останній свій шкільний 
рік дитинства в закладах освіти проведуть 184 учні 
11 класів.
– З 1 вересня в українських школах почали діяти 
нові норми харчування. Чи готові до цього наші 
навчальні заклади?
– Реалізація реформи системи шкільного харчування 
дасть можливість не тільки зберегти здоров’я дітей, 
а й сформувати здорові харчові звички в дорослому 

віці і таким чином знизити загальний рівень неін-
фекційної захворюваності серед дорослих українців. 
Нове меню в школах якраз і показує, що здорове 
харчування – це не тільки корисно, а ще й смачно 
і різноманітно. Як і будь-яка реформа – ця також 
потребує часу. Уряд встановив перехідний період 
до 1 січня 2022 року і наклав мораторій на штрафи 
для закладів освіти, які не встигли перейти на нову 
систему. Це пов’язано з тим, що закладам освіти по-
трібен час, аби налагодити процес закупівель про-
дуктів на надання послуг харчування відповідно до 
нових норм.
Для повноцінного переходу на нове меню обов’яз-
ково потрібно подбати і про технічне устаткування 
шкільних харчоблоків. Найбільш поширені пробле-
ми, які існують у закладах освіти громади:
– недостатня кількість кухонного та столового посу-
ду,
– недостатня кількість холодильного і технологічного 
обладнання,
– відсутність належних умов для миття рук у харчоб-
локах та обідніх залах.
Із часом, за умови достатнього фінансуванням, ми 
зможемо усунути дані проблеми.
– Наскільки готові навчальні заклади до осін-
ньо-зимового періоду, як будуть опалюватися 
школи?
– До початку опалювального сезону, згідно з графі-
ком, буде проведено перевірку теплових та водяних 
лічильників, манометрів. Особлива увага приділя-
ється своєчасній та якісній підготовці пакету до-
кументів для підписання акту готовності теплових 
систем і мереж до роботи в осінньо-зимовий період.
У закладах освіти Макарівської селищної ради газо-
ве опалення мають 16 ЗЗСО та ЗДО, альтернативне 
опалення (дрова, щепа, пілети) мають теж 16 закла-
дів освіти. Електричне опалення має Пашківський 
ЗДО «Вишенька». Рожівський ЗДО «Сонечко» – се-
зонний садок, який не опалюється.
16 котелень закладів освіти знаходяться в оренді.
– Минулий рік і для учнів, і для вчителів, і осо-
бливо – для батьків був дуже складним. Адже 
в умовах пандемії довелося перейти на дистан-
ційне навчання. Звичайно, це далося взнаки і 
на успішності учнів. Чи не стане коронавірус на 
заваді навчанню і цього року? Адже очікується 
нова хвиля пандемії…
– Відповідно до внесених змін до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236, якщо 
у закладі освіти вакциновано менше 80 % персона-
лу, то навчання буде організовано з використанням 
технологій дистанційного навчання. При цьому по-
чаткова школа, дошкільна освіта та спеціалізовані 
заклади продовжать роботу у звичному форматі. Але 
хочу повідомити приємну новину, в закладах освіти 
Макарівської громади всі заклади загальної серед-
ньої освіти мають понад 80 % вакцинованих праців-
ників. Тому пандемія не має негативно вплинути на 
роботу закладів освіти нашої громади.
– Ваші побажання колегам, учням і батькам з 
нагоди Дня працівників дошкільних закладів та 
Дня працівників освіти.
– Мабуть, дуже символічно, що три свята – День по-
зашкільної освіти, Всеукраїнський день дошкілля та 
День працівників освіти йдуть поряд. Тому, шанов-
на наша освітянська родино, прийми щирі вітання з 
нагоди професійних свят!!! 
Скажу без перебільшення: професія педагога – одна 
з найвагоміших і найскладніших водночас. Адже 
саме від вас, дорогі педагоги, залежить майбутнє 
молодого покоління нашої країни. Бути вчителем, 
вихователем, наставником – це справжнє мисте-
цтво, обране за покликом серця, наполеглива, чесна, 
натхненна праця, що збагачує світ мудрістю, знан-
нями, милосердям, людяністю.  
Ви несете людям добро, вам вірять, до вашої дум-
ки прислухаються, у вас вчаться. Завдяки вашій 
повсякденній праці діти долучаються до тих неви-
черпних скарбниць знань, які допомагають їм об-
рати життєвий шлях, стати справжніми фахівцями 
своєї справи. 
Багато освітян вже вийшли на заслужений відпо-
чинок. Низько вклоняємося ветеранам освітянської 
ниви за наполегливу працю. Ваші мудрість та знан-
ня зберегли і примножили найкращі традиції галузі, 
возвеличили значення вчителя – провідника вічних 
цінностей. Бажаємо вам ще довгих, світлих і актив-
них років життя, міцного здоров’я та родинної зла-
годи.
Також вітаємо з професійним святом і молоде поко-
ління вчителів. Бажаємо їм великого терпіння, успі-
хів та натхнення. Примножуйте і розвивайте над-
бання старшого покоління, з гордістю несіть таке 
почесне звання ПЕДАГОГ.
Шановні освітяни! Щира подяка вам за постійну 
самопожертву і щоденну самовіддачу, благородну 
любов і турботу, віддане служіння улюбленій справі, 
терпіння, мудрість, наполегливість і високий профе-
сіоналізм.
Від щирого серця бажаю кожному з вас міцного здо-
ров’я на довгі літа, щастя, благополуччя!
– Дякую за приділений час.

Спілкувався Віталій ГЕДЗ.
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Схід Сонця 07.06       Захід Сонця 18.33
Тривалість дня 11.27

ПОНЕДІЛОК, 4 жовтня

ВІВТОРОК, 5 жовтня
Схід Сонця 07.07 Захід Сонця 18.30

Тривалість дня 11.23

СЕРЕДА,  6 жовтня
Схід Сонця 07.09 Захід Сонця 18.28

Тривалість дня 11.19

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.

4 ЖОВТНЯ – ВІДНАЙДЕННЯ МОЩЕЙ ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,
14:00,16:45,19:30,4:1
0 ТСН
9:25,10:20,5:30 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження 
наослiп
17:10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана»
20:43 ПроCпорт
20:45,21:45 Т/с «Моя 
улюблена Страшко»
22:35 Мелодрама «Лю-
бов без пам`ятi»
23:50 Х/ф «Багряний 
пiк»
2:00 Танцi з зiрками

КАНАЛ «2+2»
6:00,18:50 ДжеДАI
6:25 Т/с «Карпатський 
рейнджер»

10:05 Х/ф «Бунт»
11:55 Х/ф «У тилу 
ворога»
14:00,16:55 Загубле-
ний свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
19:30 Грошi
20:25,21:25 Т/с «Ко-
зирне мiсце»
22:25,0:25 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
0:00 Дубинiзми
2:15 Вiдеобiмба 2
4:45 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30,22:00 Т/с «При-
булець»
10:30 Х/ф «Шпигун, 
який мене кинув»
12:45 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 

шопiнгу. Екстремаль-
ний сезон
15:00,2:15 Зiрки, чут-
ки та Галлiвуд
16:00,3:05 Панянка-се-
лянка
18:00 СуперЖiнка 2
19:00 Одного разу пiд 
Полтавою
21:00 Країна У 2.2
23:00 Сiмейка У
23:30 Країна У 2.1
0:00 Т/с «Королi палат»
1:00 Танька i Володька
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:00 Х/ф «Пiдручний 
Хадсакера»
4:50,5:00 Телемагазин
5:20,22:05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським»
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:10,8:10 Ранок з 
Iнтером
9:20 Ранок з Iнтером
10:05,18:00,19:00,4:05 
Стосується кожного
12:25 Х/ф «Татусi без 
шкiдливих звичок»
14:30 Х/ф «Колишнi»

16:05 Чекай на мене. 
Україна
20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа
23:50 Х/ф «Невидимий 
гiсть»
1:50 Т/с «Її чоловiка»
3:35 «Подробицi» - 
«Час»

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:15 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:20 Орел i решка
9:25 Т/с «Надприрод-
не»
13:00 Х/ф «Черговий 
тато: Лiтнiй табiр»
14:50 Х/ф «Пiвтора 
шпигуна»
17:00 Хто зверху? (12+)
19:00 Пекельна кухня
21:15 Х/ф «Викрасти 
за 60 секунд»
23:50 Х/ф «Виродки»
1:40 Вар`яти
2:35 Служба розшуку 
дiтей
2:40 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»

5:30 Т/с «Комiсар Рекс»
8:10 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 
магiя»
1:10 Т/с «Зникла наре-
чена»

ICTV
4:55 Скарб нацiї
5:05 Еврика!
5:10 Служба розшуку 
дiтей
5:15 Громадянська 
оборона
6:00 Факти тижня
8:45 Факти. Ранок
9:10,19:25 Надзвичай-
нi новини з К. Стог-
нiєм
10:10 На трьох
10:40,13:15 Х/ф «Ма-
лавiта»
12:45,15:45 Факти. 
День
13:20,16:15 Т/с «Пес»
18:45,21:05 Факти. 

20:20,1:45 Прихована 
небезпека
21:30 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ 2»
22:25 Свобода слова
23:55 Х/ф «Вбити 
Гюнтера»
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»
12:30 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 2»
14:30,15:30 Т/с «Хiд 
прокурора»
17:00 Т/с «Топтун»

20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Т/с «Таємна лю-
бов. Повернення»
23:10 Т/с «Мертвi лiлiї»
1:30 Телемагазин
2:00 Гучна справа

НТН
5:00 Top Shop
6:00 Таємницi свiту
7:25,17:00,3:25 Випад-
ковий свiдок
10:50,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
12:30,16:30,19:00,2:55 
Свiдок
14:45 Т/с «Переломний 
момент»
18:20 Свiдок. Агенти
23:00,3:35 Т/с «Нарко»
0:55 Х/ф «Безсмертнi: 
Вiйна свiтiв»

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з “1+1”
7:00,8:00,9:00,12:00,
14:00,16:45,19:30,4:1
0 ТСН
9:25,10:20,5:30 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження 
наослiп
17:10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана”
20:43 ПроCпорт
20:45,21:45 Т/с “Моя 
улюблена Страшко”
22:35 Мелодрама “Лю-
бов без пам`ятi”
23:50 Мелодрама “При-
вид”
2:20 Х/ф “Ураган”

КАНАЛ “2+2”
6:00,18:50,19:30 Дже-
ДАI
6:25 Х/ф “У тилу воро-
га: Вiсь зла”
8:20 Х/ф “У тилу воро-
га: Колумбiя”
10:15 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”
12:10 Т/с “Опер за 
викликом 5”
14:00,16:55 Загублений 
свiт
17:55,1:50 Секретнi 
матерiали
18:15 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
20:25,21:25 Т/с “Ко-
зирне мiсце”
22:25,0:00 Т/с “CSI: 
Мiсце злочину”
2:05 Вiдеобiмба 2

4:45 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30,22:00 Т/с “При-
булець”
10:30 Х/ф “Вийти за-
мiж у високосний рiк”
12:20 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 2
19:00 Одного разу пiд 
Полтавою
21:00 Країна У 2.2
23:00,1:00 Сiмейка У
23:30,1:45 Країна У 2.1
0:00 Т/с “Королi палат”
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:30,22:05 “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
10:00,11:05 Корисна 
програма
12:25 Х/ф “Школа 
хороших дружин”
14:40,15:40 Речдок
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок. Чуже 
добро
18:00,19:00,4:05 Стосу-
ється кожного
20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа
23:50 Х/ф “Перекла-
дачi”
1:50 Т/с “Її чоловiка”
3:35 “Подробицi” - 
“Час”
5:00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:15 Kids` Time
6:00 М/с “Том i Джерi”
7:20 Орел i решка
9:20 Т/с “Надприрод-
не”
12:55 Любов на вижи-

вання
14:55 Х/ф “Коломбiа-
на”
17:00 Хто зверху? (12+)
19:00 Екси
20:55 Х/ф “Овердрайв”
22:55 Х/ф “Антиганг”
0:50 Вар`яти
2:20 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми 
вдома”
5:30 Т/с “Комiсар Рекс”
8:10 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 СуперМама
20:15,22:50 Т/с “Колiр 
помсти”
23:05 Т/с “Майор i 
магiя”
1:05 Т/с “Зникла наре-
чена”

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Факти

4:45,20:20,2:25 Грома-
дянська 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
10:45,13:15 Х/ф “Без 
компромiсiв”
12:45,15:45 Факти. 
День
13:25,16:15 Т/с “Пес”
18:45,21:05 Факти. 
Вечiр
21:30 Т/с “Дiльничний 
з ДВРЗ 2”
22:25 Т/с “Доброво-
лець”
0:20 Х/ф “Малавiта”
3:10 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”

12:30 Iсторiя одного 
злочину
14:30,15:30,17:00 Т/с 
“Топтун”
20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Т/с “Таємна лю-
бов. Повернення”
23:10 Т/с “Мертвi лiлiї”
1:30 Телемагазин
2:00 Гучна справа
3:00 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 “Пiдроздiл”
18:20 Будьте здоровi
23:00,3:35 Т/с “Нарко”
0:40 Легенди бандит-
ського Києва
1:35 Правда життя
3:05 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 
наослiп
17:10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана»
20:43 ПроCпорт
20:45,21:45 Т/с «Моя 
улюблена Страшко»
22:35,23:35 Мелодрама 
«Любов без пам`ятi»
0:35 Трилер «Снiговик»
2:55 Х/ф «Гуцулка 
Ксеня»

КАНАЛ «2+2»

6:00,18:50 ДжеДАI
6:15 Х/ф «Рембо 3»
8:15 Х/ф «Рембо: Ос-
тання кров»
10:10 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
12:05 Т/с «Опер за 
викликом 5»
14:00,16:55,19:30 Загу-
блений свiт
17:55,1:50 Секретнi 
матерiали
18:15 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
20:25,21:25 Т/с «Ко-
зирне мiсце»
22:25,0:00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
2:05 Вiдеобiмба 2
4:45 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30,22:00 Т/с «При-

булець»
10:30 Х/ф «Отже, 
вiйна»
12:30 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 2
19:00 Одного разу пiд 
Полтавою
21:00 Країна У 2.2
23:00,1:00 Сiмейка У
23:30,1:45 Країна У 2.1
0:00 Т/с «Королi палат»
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:30,22:05 «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
10:00,11:05 Корисна 
програма
12:25 Х/ф «Наречений 

напрокат»
14:40,15:40 Речдок
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок. Чуже 
добро
18:00,19:00,4:00 Стосу-
ється кожного
20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа
23:50 Х/ф «Справа 
вбивцi ¹1»
2:05 Х/ф «Чорта з два»
3:30 «Подробицi» - 
«Час»
4:50 М/ф
5:05 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:15 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:20 Орел i решка
9:25 Т/с «Надприрод-
не»
12:10 Любов на вижи-
вання
14:05 Х/ф «Острiв»
17:00 Хто зверху? (12+)
19:00 Дiти проти зiрок
20:40 Х/ф «Хлопча-
ки-нальотчики»

22:50 Х/ф «Тачка 19»
0:40 Х/ф «Гора мiж 
нами»
2:40 Служба розшуку 
дiтей
2:45 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»
5:35 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 
магiя»
1:05 Т/с «Зникла наре-
чена»

ICTV
4:05 Скарб нацiї
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку 
дiтей
4:25 Факти
4:45 Громадянська 
оборона

6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10 На трьох
10:25,13:15 Х/ф «Ро-
бокоп»
12:45,15:45 Факти. 
День
13:25,16:15 Т/с «Пес»
18:45,21:05 Факти. 
Вечiр
20:20,2:25 Секретний 
фронт
21:30 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ 2»
22:25 Т/с «Доброво-
лець»
0:20 Х/ф «Без компро-
мiсiв»
3:10 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»

12:30 Iсторiя одного 
злочину
14:30,15:30,17:00 Т/с 
«Топтун»
20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Т/с «Таємна лю-
бов. Повернення»
23:10 Т/с «Мертвi лiлiї»
1:30 Телемагазин
2:00 Гучна справа
3:00 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
6:25 Будьте здоровi
7:55,9:00,17:00,3:00 
Випадковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,
2:30 Свiдок
10:50,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
14:50 Т/с «Пiдроздiл»
18:20 Вартiсть життя
23:00,3:25 Т/с «Нарко»
0:55 Легенди бандит-
ського Києва
1:55 Правда життя
3:05 Правда життя. 
Професiйнi байки

4 жовтня християни східного обряду відзначають день віднайдення мощей святого Димитрія Ростовського.
Святитель Димитрій, митрополит Ростовський, при-
бувши в 1702 році на Ростовську кафедру, перш за 
все відвідав монастир святителя Якова, єпископа 
Ростовського. У соборній церкві на честь Зачаття 
Пресвятої Богородиці він звершив Літургію, після 
якої при всіх присутніх у храмі визначив на правій 
стороні місце свого майбутнього поховання зі сло-
вами: «Ось мій покій, тут оселюся навіки». Преста-
вився святитель Димитрій 28 жовтня 1709 року. 
Незважаючи на бажання Святителя, висловлене в 
заповіті, духовенство та мешканці Ростова просили 
прибулого для поховання місцеблюстителя патріар-
шого престолу Рязанського митрополита Стефана 
Яворського поховати його і соборному храмі міста, 
поруч з попередником святителя Димитрія, святи-
теля Іоасафа.
Митрополит Стефан, дотримуючись заповіту свого 
покійного друга, наполіг на похованні тіла святите-
ля Димитрія в зазначеному місці. Проте до прибуття 
митрополита Стефана місце поховання приготовле-
не не було, хоч з дня смерті минуло близько міся-

ця. У зв’язку з невідкладним від’їздом митрополита 
Стефана з Ростова у викопаній могилі було зроблено 
нашвидкуруч заготовлений дерев’яний зруб, в яко-
му 25 листопада 1709 року було поховано тіло свя-

тителя.
Ця обставина, передбачена Промислом Божим, при-
звела до швидкого знайдення мощей. У 1752 році 
проводився ремонт в соборній церкві монастиря, і 
4 жовтня при полагодженні опущеної підлоги було 
виявлене нетлінне тіло святителя Димитрія. Місце 
поховання виявилося сирим, дубова труна і знай-
дені в ній рукописи зотліли, але тіло святителя, а 
також омофор, сакос, митра і шовкова вервечка 
збереглися нетлінними. Після віднайдення святих 
мощей відбувалася безліч зцілень, про що було по-
відомлено Синодові, за розпорядженням якого в Ро-
стов прибув Суздальський митрополит Сильвестр і 
Симоновський архімандрит Гавриїл для засвідчення 
нетлінності мощей святителя Димитрія та чудесних 
зцілень, що сталися.
І саме, 4 жовтня, у день віднайдення мощей Дими-
трія Ростовського було вирішено відзначати День 
Макарова.

Наталія ФІТЬ,
Київ.
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Схід Сонця 07.15            Захід Сонця 18.20
Тривалість дня 11.05

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 07.10 Захід Сонця 18.26
Тривалість дня 11.16

ЧЕТВЕР, 7 жовтня

Схід Сонця 07.12        Захід Сонця 18.24  
Тривалість дня 11.09

П’ЯТНИЦЯ, 8 жовтня

СУБОТА, 9 жовтня
Схід Сонця 07.13 Захід Сонця 18.22

Тривалість дня 11.09

НЕДІЛЯ,  10 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 
наослiп
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 «Iсторiя 
примари»
2:40 Драма «Будинок з 
башточкою»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Х/ф «Вища сила»
7:55 Х/ф «Некерова-

ний»
10:05 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
12:00 Т/с «Опер за 
викликом 5»
13:55,16:55 Загублений 
свiт
17:55,19:30,1:50 Се-
кретнi матерiали
18:15 Спецкор
18:50 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
20:25,21:25 Т/с «Ко-
зирне мiсце»
22:25,0:00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
2:05 Вiдеобiмба 2
4:45 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30,22:00 Т/с «При-
булець»
10:30 Х/ф «Мiж небом 
та землею»
12:15 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 2
19:00 Одного разу пiд 
Полтавою
21:00 Країна У 2.2
23:00,1:00 Сiмейка У
23:30,1:45 Країна У 2.1
0:00 Т/с «Королi палат»
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:35,22:05 «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
10:00,11:05 Корисна 
програма
12:25 Х/ф «Поки весiл-
ля не розлучить нас»
14:40,15:35 Речдок
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок. Чуже 
добро
18:00,19:00,4:00 Стосу-
ється кожного

20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа
22:55 Нюрнберзький 
процес. Без права на 
помилування
0:00 Х/ф «Справа 
Коллiнi»
2:15 Х/ф «Про нього»
3:30 «Подробицi» - 
«Час»
4:50 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:15 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:20 Орел i решка
9:25 Т/с «Надприрод-
не»
13:05 Любов на вижи-
вання
15:00 Х/ф «Люсi»
16:55,19:00 Хто звер-
ху? (12+)
21:00 Х/ф «Аудитор»
23:45 Х/ф «Полiцей-
ський седан»
1:55 Вар`яти
2:40 Служба розшуку 
дiтей
2:45 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»

5:50 Т/с «Комiсар Рекс»
8:50 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 СуперМама
20:15,22:50 Т/с «Колiр 
помсти»
23:05 Т/с «Майор i 
магiя»
1:05 Т/с «Зникла наре-
чена»

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 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
10:20,13:15 Х/ф 
«Стелс»
12:45,15:45 Факти. 
День
13:20,16:15 Т/с «Пес»
18:45,21:10 Факти. 
Вечiр
20:20,2:35 Анти-зомбi

21:30 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ 2»
22:25 Т/с «Доброво-
лець»
0:25 Х/ф «Робокоп»
3:25 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 2»
12:30 Iсторiя одного 
злочину
14:30,15:30,17:00 Т/с 
«Топтун»
20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Т/с «Таємна лю-
бов. Повернення»

23:10 Слiдами україн-
ської екологiї. Кочiвне 
смiття, ч. 2
23:50,2:00 Т/с «Мертвi 
лiлiї»
1:30 Телемагазин
2:35 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
6:20 Вартiсть життя
7:50,9:00,17:00,3:00 
Випадковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,
2:30 Свiдок
10:50,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
14:45 Т/с «Пiдроздiл»
18:20,2:00 Правда 
життя
23:00,3:35 Т/с «Нарко»
0:55 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
9:25,10:20,3:50,6:00 
Життя вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження 
наослiп
17:10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана»
20:13 ПроCпорт
20:15 Чистоnews
20:20 Лiга смiху
22:35 Маскарад
0:20 Комедiя «Ледi-бос»
2:20 Драма «Iсторiя 
примари»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Х/ф «Полiт Фенiк-

са»
8:10 Х/ф «Кон Екс-
прес»
10:05 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
12:00 Т/с «Опер за 
викликом 5»
13:50 Загублений свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15,2:30 Спецкор
18:50,3:05 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
19:30 Х/ф «Парк Юр-
ського перiоду»
22:00 Х/ф «Парк Юр-
ського перiоду 2»
0:40 Х/ф «Некерова-
ний»
3:40 Цiлком таєм-
но-2017
4:05 Вiдеобiмба 2
4:45 Зловмисники

5:45 Телемагазини
ТЕТ

6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30,22:00 Т/с «При-
булець»
10:30 М/ф «Кiт у чо-
ботях»
12:15 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 2
19:00 Одного разу пiд 
Полтавою
21:00,1:00 Країна У 2.2
0:00 Т/с «Королi палат»
1:45 Країна У 2.1
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:20,23:20 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським»
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 

Iнтером
10:00,11:05 Корисна 
програма
12:25 Х/ф «Нарече-
на-втiкачка»
14:40,15:40,1:10 Реч-
док
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок. Чуже 
добро
18:00 Стосується кож-
ного
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф «Анна Ка-
ренiна»
3:35 Вiйна усерединi 
нас
4:25 М/ф
5:00 Телемагазин
5:30 Орел i решка. 
Перезавантаження

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:15 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:20 Орел i решка
9:25 Пекельна кухня
11:50 Екси
13:40 Дiти проти зiрок
15:15 Х/ф «Антиганг»

17:10 Х/ф «Викрасти 
за 60 секунд»
19:45 Х/ф «Нiчний 
утiкач»
22:00 Х/ф «Чесний 
злодiй»
23:55 Х/ф «Море спо-
куси»
2:05 Служба розшуку 
дiтей
2:10 Зона ночi

СТБ
4:25 Х/ф «Мамма Мiа!»
6:45,19:00,22:50 Хо-
лостячка Злата Огнєвiч
10:55,23:40 Як вийти 
замiж
11:50,14:50,18:05 Т/с 
«Слiпа»
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
0:35 Битва екстрасен-
сiв

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку 
дiтей
4:30,1:15 Факти

4:50 Громадянська 
оборона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10,20:10 Ди-
зель-шоу
11:45,13:15,23:00,1:40 
На трьох
12:45,15:45 Факти. 
День
14:15,16:15 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2»
18:45 Факти. Вечiр
3:20 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
10:45 Т/с «Скажи менi 
правду»
14:40 Т/с «Все, що 
захочеш», 1 с
15:30 Т/с «Все, що 
захочеш»

20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Свобода слова 
Савiка Шустера
0:00,2:00 Т/с «Хiд про-
курора»
1:30 Телемагазин
3:30 Гучна справа
5:00 Реальна мiстика

НТН
5:00,4:55 Top Shop
6:20,1:50 Правда 
життя
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 Х/ф «Дiм сонця, 
що сходить»
18:20 Таємницi свiту
23:00,3:25 Т/с «Нарко»
0:50 Легенди бандит-
ського Києва
2:55 Правда життя. 
Професiйнi байки

КАНАЛ “1+1”
7:00,4:25,6:05 Життя 
вiдомих людей
8:00 Снiданок. Вихiд-
ний
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
23:35 Свiтське життя
0:35 Комедiя “Мiльйон 
способiв утратити го-
лову”
2:50 Комедiя “Ледi-бос”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Шаленi перегони
7:00 ДжеДАI

9:00,0:10 Загублений 
свiт
13:10 Х/ф “Вторгнен-
ня: Битва за рай”
15:10 Х/ф “Перлини 
дракона”
16:55 Х/ф “Автомон-
стри”
18:55 Х/ф “Еквiлiбрiум”
21:00 Х/ф “Аватар”
2:15 Вiдеобiмба 2
3:40 Цiлком таєм-
но-2017
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:50 Х/ф “Осляча 
шкура”
13:00,14:00,15:00,
16:00,1:55, 2:55 Одного 
разу пiд Полтавою

13:30,14:30,15:30,
16:30,1:10 Країна У 2.2
17:00 Х/ф “Тiльки для 
закоханих”
18:45 Х/ф “Твої, мої i 
нашi”
20:30 Х/ф “П`ятий еле-
мент”
22:50 Х/ф “Божевiльна 
парочка”
2:25 Сiмейка У
3:25 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
7:15 Слово Предстоя-
теля
7:25 М/ф “Мадагаскар”
9:00 Готуємо разом. До-
машня кухня
10:00 Все для тебе
11:00 Позаочi
12:00 Х/ф “Стережися 
автомобiля”
13:50,3:55 Х/ф “Ти - 
менi, я - тобi”
15:30 Т/с “Голос янго-

ла”, 1-4 с
20:00 Подробицi
20:30 Мiсце зустрiчi
22:10 Т/с “Хресна”, 1-4 
с
1:45 Х/ф “Хронiки зра-
ди”
3:30 М/ф
5:20 Х/ф “Нарече-
на-втiкачка”

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Хто проти блонди-
нок? (12+)
8:00,9:55 Kids` Time
8:05 М/ф “Мiньйони”
10:00 Орел i решка. 
Земляни
11:00 Орел i решка. Чу-
деса свiту
12:10 Орел i решка
13:10 Хто зверху? (12+)
15:10 М/ф “Корпорацiя 
монстрiв”
17:00 М/ф “Унiверси-
тет монстрiв”
19:00 Х/ф “Мумiя”

21:40 Х/ф “Мумiя по-
вертається”
0:25 Х/ф “Мама”
2:10 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми вдо-
ма”
5:30,10:55 Т/с “Колiр 
помсти”
7:50 Неймовiрна прав-
да про зiрок
16:40,23:10 Хата на 
тата
19:00 МастерШеф

ICTV
5:10 Скарб нацiї
5:20 Еврика!
5:25 Факти
5:55 Не дай себе ошу-
кати
6:50 Секретний фронт
7:50 Прихована небез-
пека
8:45 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ 2”
12:35,13:00 Х/ф “Дра-

кула: Невiдома iсторiя”
12:45 Факти. День
14:30 Х/ф “Примарний 
патруль”
16:15 Х/ф “Варкрафт: 
Початок”
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф “Джон Вiк”
21:05 Х/ф “Джон Вiк 2”
23:35 Х/ф “Стелс”
1:50 Громадянська обо-
рона
2:35 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
7:00,15:00 Сьогоднi
7:30 Т/с “Люся. Iнтерн”
9:30 Т/с “Несолодка по-
мста”
14:00 Т/с “Помилки мо-
лодостi”, 1 с
15:20 Т/с “Помилки мо-
лодостi”
18:50 Футбол. Вiдбiр до 
ЧС-2022. Фiнляндiя - 
Україна
21:00 Спiвають все!

23:30 Що? Де? Коли?
1:00,2:15 Т/с “Топтун”
1:45 Телемагазин
4:20 Реальна мiстика

НТН
5:55 Легенди бандит-
ської Одеси
6:55 Х/ф “Вiдьма”
9:10 Х/ф “Захар Бер-
кут”
11:05 Легенди карного 
розшуку
13:25 Випадковий свi-
док. Навколо свiту
14:40 Т/с “Коломбо”
19:00,3:05 Свiдок
19:30 Х/ф “Один шанс 
на двох”
21:45 Х/ф “Збиток”
23:55 Х/ф “Спека”
2:00 Таємницi 
кримiнального свiту
3:35 Випадковий свi-
док
3:50 Речовий доказ
4:15 Правда життя

КАНАЛ «1+1»
7:00 Життя вiдомих 
людей
8:00 Снiданок. Вихiд-
ний
10:00 Свiт навиворiт 
12. Пакистан
11:00 Свiт навиворiт
18:30 Свiтське життя
19:30,5:00 ТСН-Тиж-
день
21:00 Танцi з зiрками
0:20 Лiга смiху
2:35 Драма «Стiв 
Джобс»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Шаленi перегони
7:10,1:00 Загублений 
свiт
11:20 Х/ф «Кришталевi 
черепи»
13:10 Х/ф «Парк Юр-

ського перiоду»
15:50 Х/ф «Парк Юр-
ського перiоду 2»
18:15 Х/ф «Парк Юр-
ського перiоду 3»
20:05 Х/ф «Свiт Юр-
ського перiоду»
22:30 Х/ф «Основний 
iнстинкт»
2:00 Вiдеобiмба 2
4:40 Найкраще
4:45 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:05 М/ф «Гнiздо 
дракона»
11:45 Х/ф «Красуня й 
чудовисько»
13:30,14:30,15:30,16:
30,17:30,1:25 Одного 
разу пiд Полтавою

14:00,15:00,16:00,
17:00 Країна У 2.2
18:00 Х/ф «Лицар дня»
20:20 Х/ф «Мiсiя не-
можлива: Наслiдки»
23:05 Х/ф «Трiшки 
вагiтна»
2:40 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
7:25 Х/ф «Плакса»
9:00 Готуємо разом
10:00,11:00,11:55 Iнше 
життя
12:50 Речдок. Велика 
справа
17:20 Х/ф «Смерть на 
Нiлi»
20:00 Подробицi 
тижня
22:00 Х/ф «Стережися 
автомобiля»
23:55 Х/ф «Дежа вю»
2:05 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:55 Kids` Time
6:00 М/ф «Том i Джерi. 

Мотор»
8:00 М/ф «Корпорацiя 
монстрiв»
9:50 М/ф «Унiверситет 
монстрiв»
11:45 Х/ф «Скарб Ама-
зонки»
13:50 Х/ф «Мумiя»
16:20 Х/ф «Мумiя по-
вертається»
19:00 Х/ф «Мумiя: 
Гробниця Iмператора 
Драконiв»
21:05 Х/ф «Цар скор-
пiонiв»
23:00,2:00 Вар`яти
1:00 Improv Live Show

СТБ
5:25 Т/с «Кафе на 
Садовiй»
9:35 МастерШеф
13:45 СуперМама
18:40 Битва екстра-
сенсiв
21:00 Один за всiх
22:10 Таємницi ДНК

ICTV

4:30 Скарб нацiї
4:40 Еврика!
4:45 Факти
5:10 Не дай себе ошу-
кати
5:55,1:50 Анти-зомбi
6:50 Громадянська 
оборона
7:50,13:00 Т/с «Добро-
волець»
12:45 Факти. День
13:55 Т/с «Пес»
18:45 Факти тижня
21:15 Х/ф «Джон Вiк 
3»
23:50 Х/ф «Пасажир»
3:25 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
5:50 Сьогоднi
6:50,4:30 Реальна 
мiстика
8:55 Т/с «Вiр менi»
13:00 Т/с «Кровна 
помста»
17:00 Т/с «Виховання 
вiдчуттiв», 1 i 2 с
19:00 Сьогоднi. 

Пiдсумки з Олегом 
Панютою
21:00 Т/с «Виховання 
вiдчуттiв»
23:00,2:00 Т/с «Доля на 
iм`я Любов»
1:30 Телемагазин
3:35 Гучна справа
5:30 Т/с «Топтун»

НТН
5:15 Х/ф «Така пiзня, 
така тепла осiнь»
6:50 Слово Предстоя-
теля
6:55 Випадковий свi-
док. Навколо свiту
9:25 Т/с «Коломбо»
13:45 Х/ф «Один шанс 
на двох»
15:50 Х/ф «Збиток»
18:00 Легенди карного 
розшуку
22:10 Х/ф «Атака Юр-
ського перiоду»
23:55 Х/ф «Спека»
1:55 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 А К А Р І В  1 6 5 1  р о к у  І  Ц Е Р К В А 

С А В И  Т У П Т А Л А

Під час кампанії на українських землях 1651 р. 
Януш Радзивілл велику кількість об’єктів на око-

лицях Києва, причому у більшості випадків були 
зроблені малюнки і обміри церков, що свідчить про 
інтереси автора.
Два містечка на південному заході від Києва – Би-
шів і Макарів – Януш Радзивіл відвідав, напевно, 
після підписання Білоцерківського миру 28 вересня 
1651 р. – під час відходу армії Великого Князівства 
Литовського на зимові квартири на білоруські землі. 
Відомо, що перехід жовнірів з Києва під Білу Церкву 
відбувався через Васильків в умовах нападу україн-
ських козаків. Тому відвідування гетьманом Бишева 
і Макарова у цей час маловірогідне. Після ж підпи-
сання мирних домовленостей жовнірам для забезпе-
чення їх провіантом було зручніше відходити новою 
дорогою, обходячи Київ з заходу.

Першим на шляху Януша Радзивілла знаходився Би-
шів. 
Далі на північ знаходився Макарів, за який у ті часи 
вів судові суперечки Криштоф Харлінський з се-
страми Криштова Іваншенцевича (Макаровича). Як 
свідчить власноручний підпис, Януш Радзивілл вва-
жав власником Макарова саме Криштофа Харлін-
ського. Малюнок Макарова складається з двох арку-
шів і міг бути виконаний Вестерфельдом. На ньому 
містечко зображене з півдня з протилежного берега 
річки Здвиж. Зліва на підвищенні знаходиться не-
великий замок з дерев’яними будинками в середині 
і низьким парканом по периметру. Це місце більш 
відоме корінним мешканцям як Городище. 

Витягнуте вздовж річки містечко також було ото-
чене парканом з невисокими баштами і брама-

ми. У центрі Макарова виділяється «нова» церква, за 

якою знаходиться «старий» храм. Боковий фасад но-
возбудованого храму зображений на одному аркуші 
з макарівською панорамою, а його план і внутрішні 
розміри – на окремому аркуші. 

Церква складалася з трьох частин: апсиди шириною 
8,5 локтів (5,5 м.), основного об’єму 13,5х14 локтів 
(8,8х9,1 м.) і бабинця 8х8,5 локтів (5,2х5,3 м.). Ко-
жен з цих трьох об’єктів був покритий окремим ша-
тровим дахом.

Дослідники впевненні, що на малюнку Януша 
Радзивілла ми бачимо церкву Святого Іллі, яку 

в 1651 р. збудував за власні кошти Сава Туптало, 
батько Димитрія Ростовського. Але однозначної ска-
зати, чи це був перший Іллінський храм в Макарові 
чи ні, на сьогодні не можливо.

Згідно документів цей храм простояв в Макарові до 
1746 р.
Також, на нашу думку, слід наголосити, що більшість 
храмів, які будувалися у XVII ст в Україні за своєю 
архітектурою були схожими на церкву у Макарові. 
Різниця могла бути лише в розмірах.

Підготував Віталій ГЕДЗ.

Джерело: «АБРЫСЫ РОЗНЫЯ». МАЛЮНКІ І ЧАР-
ЦЯЖЫ ГЕТМАНА ЯНУША РАДЗІВІЛА/ уклад. М. 

Волкау. Мінск, Беларусь, 2020. 159 с.

Скани оригінальних малюнків, які були любязно 
надані  працівниками Національного історичного 

архіву Білорусії, представлені в експозиції Макарів-
ського історико-краєзнавчого музею. З ними можна 

ознайомитися під час екскурсії.

На сьогодні найперше зображення Макарова датується жовтнем 1651 року і належить руці 
литовського гетьмана Януша Радзивілла.

За яких умов і що замалював Януш Радзивілл 370 років тому читайте у нашому матеріалі.
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НА СПОРТИВНИХ АРЕНАХ
ФУТБОЛЬНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

На футбольних полях Макарівської громади продовжує вирувати життя. Цими вихідними різними командами нашої громади було зіграно 
близько десятка матчів. 

Одними з перших футбольний марафон розпочали 
футболісти СК «Юніор» в чемпіонаті області.
У суботу, 25 вересня, до Макарова завітала команда 
«Дружба» з Мирівки. Клуб на сьогодні перебуває в 
лідируючій групі турніру і претендує на один з комп-
лектів нагород.
Для макарівських вболівальників команда з Мирів-
ки була ще й цікава тим, що у її складі грають два 
футболісти, які нещодавно ще захищали футбольну 
честь нашого краю: Максим Головко виступав за 
«Атрибут» (Копилів), а Анатолій Кучинський  минуло-
го року у складі кодрянського «Партизана» став чем-
піоном Об’єднаного чемпіонату та отримав звання 
кращого гравця турніру.

Забігаючи наперед, зазначимо, що саме ці два фут-
боліста приклали ногу до розгрому «юніорів».
Але про все поступово.
До звітного туру «Юніор» підійшов, маючи у своє-
му активі дві поразки. А тому футболісти прагнули 
реабілітуватися перед вболівальниками. Проте су-
перник для цього був не самий вдалий. «Дружба», 
здобувши чотири поспіль перемоги закріпилася, на 
четвертій позиції. І втрачати очки в Макарові ми-
рівці не планували.
Проте перший тайм більше хочеться записати до ак-
тиву «Юніора». Да, небезпечних моментів біля воріт 
гостей у першому тайму було обмаль, проте і моментів 
біля воріт господарів у першій половині теж не було. 
А тому вирішальною у двобої стала друга половина 
гри. Уже з перших хвилин дала про себе знати ко-
ротка лава запасних «Юніора».
«Дружба», провівши чотири заміни, розпочала дру-
гий тайм у дуже високому темпі. А тренерському 
складу господарів не було ким освіжити стартовий 
склад. 
Після гри Олександр Богдюк відзначить, що у ко-
манді перед цим туром було шість травмованих і 
два дискваліфікованих гравців, а тому і замін було 
обмаль.
На 61-й хвилині Максим Головко несподівано для 
«юніорів» змістився з флангу до центру, пройшов 
уздовж господарських володінь і завдав удару в кут 
воріт «Юніора». Воротар з запізненням зреагував на 
удар – 0:1.
Цей гол став переломним і на 70-й хвилині, уже піс-
ля прострілу Артема Недолі, Максим Головко зробив 
дубль – 0:2.
Коли втрачати уже не було що, «Юніор» всіма силами 
пішов в атаку. А гості перейшли на контратакуючий 
футбол.
На 80-й хвилині на поле вийшов Анатолій Кучин-
ський, якого і досі пам’ятають в Кодрі. І ледь не пер-
шим доторком м’яча він розіграв атаку, яка завер-
шилася точним пострілом Артема Недолі – 0:3.
У заключні 10 хвилин матчу, господарі продовжува-
ли атакувати, а гості огризатися. Хороший момент у 
цей час мав той же Анатолій Кучинський, але після 
його пострілку шкіряна куля пройшла поруч зі стій-
кою.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу гос-
тей 0:3. Таким чином, «Юніор» залишається на 9-й 
позиції, а «Дружба» на 4-й.
Після гри попросили поділитися своїми враженнями 
від гри Анатолія Кучинського. Півзахисник сказав, 
що у Макарові завжди було приємно грати. Що-
правда поле виявилося трішки важкуватим, але як 
для осені то газон дуже чудовий. Ну і не обминули 
«Партизан». Анатолій продовжує слідкувати на ви-
ступами колишньої команди і бажає кодрянському 
колективу посісти якомога вище місце в першості 
Київщини.

Паралельно з дорослим «Юніором» на стадіоні Мака-
рівської гімназії на обласному рівні грали команди 
СК «Юніор-ДЮСШ». Команди 2011/2012 р.н. та 
2009/2010 р.н. у цей день приймали на своєму полі 
одноліток з ФК «Кудрівка-ДЮСШ» (Ірпінь).
На жаль, обидні гри закінчилися на користь гостей. 
Молодша макарівська команда програла з рахунком  
0:2, а старша – з рахунком 1:2.
У неділю, 26 вересня, СК «Юніор-ДЮСШ» 2007/2008 
р.н. завітав до Борисполя, де провів гру 2-го туру 
проти СК «Бориспіль спорт-ДЮСШ». Цього разу пі-
допічні тренера В’ячеслава Чуба здобули перемогу з 
рахунком 0:3. Голи на свій рахунок записали Мазе-
па, Волинкін, Єфремов.
Серед усіх чотирьох вікових команд найкращі ре-
зультати після двох зіграних турів на обласному рів-
ні має найменша команда СК «Юніор-ДЮСШ». Мова 
йде про хлопців 2013/2014 р.н., яких тренеруються 
Олександр Жгут та Віталій Щербаков.
У своїй підгрупі «юніорівці» уже зіграли три гри. Всі 
вони відбулися в один день на полі Макарівської гім-
назії. 
У неділю «Юніор-ДЮСШ» спочатку обіграв «Боро-
дянку-ДЮСШ 2», а потім «Боярку-ДЮСШ». Матчі за-
кінчилися з однаковим рахунком 3:1. А в заключній 
третій грі наші юні земляки поступилися «Бородян-
ка-ДЮСШ» з рахункок 0:1.
Після гри «Юніор» – «Дружба», ми попросили керів-
ника СК «Юніор» Олександра Богдюка розповісти 
про дитячо-юнацькі турніри. Олександр розповів, 
що подібні обласні змагання проводяться уже не 
перший рік. Але раніше, через ряд проблем, коман-
ди Макарівщини не брали у них участі. Цьогоріч за 
сприяння Макарівської селищної ради було виріше-
но заявити чотири колективи. 
Крім того керівник «Юніора» зазначив, що у жовтні, 
якщо не буде карантиних обмежень, заплановано 
провести змагання у цих же вікових категоріях се-
ред навчальних закладів Макарівської громади. 
А тепер повернемося до дорослого футболу. У су-
боту, 25 вересня, у Баришівці мав відбутися матч 
обласного чемпіонату ветеранів за участі наших 
земляків. Проте календарна гра на спорткомплексі 
«Прогрес» не відбулася з вини нашої команди.
Команда ветеранів Макарова повідомила про відмо-
ву від очікуваного з особливим інтересом поєдинку. 
Причина відмови — значні кадрові проблеми: Роман 
Ляшенко, організатор колективу, міг розраховувати 
лише на дев’ятьох гравців.
Комітет проведення змагань,судячи з усього, зара-
хує макарівцям технічну поразку з рахунком 0:3 і 
застосує передбачені регламентом дисциплінарні 
санкції. Одночасно баришівській команді футболь-
них козаків буде присуджено технічну перемогу з 
рахунком 3:0.
Нагадаємо, що після трьох турів у чемпіонаті вете-
ранів саме колективи Баришівки і Макарова є фа-
воритами турніру.
У неділю, 26 вересня, було зіграно матчі 21-го туру 
першості Київщини. Як ми уже писали в попе-
редньому номері ФК «Партизан» з Кодри цього дня 
гостював у Яготині.
Тренерський склад кодрянців готувався до звітної 
гри ретельно. Очікувалося, що матч вийде важким. 
Але Сергій Борисович Коновалов зміг по бойовому 
налаштувати колекти і, як результат, здобуто черго-

ву перемогу.
Гра у Яготині почалася з вилучень. Уже на 4-й хви-
лині «Кристал» і «Партизан» втратили по одному 
гравцю. У нас з поля був вилучений Владислав Ку-
лакевич. 
Не встигала стрілка годинника зробити двох обер-
тів і Владислав Никоненко вивів гостей вперед – 0:1. 
Саме за такого результату команди пішли на пере-
рву.
Другу половину гри жвавіше розпочали господарі. 
Як результат, уже на 52-й хвилині у ворота, які за-
хищав Анатолій Пилипенко, було призначено 11-ме-
тровий удар. Скринник зрівняв рахунок – 1:1.
Проте одиниці на табло протрималися лише десять 
хвилин. На 63-й хвилині Євген Кузнецов вдруге ви-
вів «Партизан» вперед. А на 77-й хвилин Владислав 
Кулакевич подвоїв перевагу «партизанів».
Таким чином, «Партизан» здобуває виїздну перемогу 
і наближається на відстань однієї перемоги до тре-
тього місця.
У наступному турі «Партизан» прийматиме на своє-
му полі «Малу Снітинку». Це буде уже третя гра су-
перників у новітній обласній історії кодрянців. 
Минулого сезону матч у Кодрі у обласні Лізі Чемпіо-
нів закінчився нульовою нічиєю. 
Цьогоріч, гра першого кола у Малій Снітинці, закін-
чилася бойовою нічиєю 3:3. Не зайвим буде нага-
дати, що «Партизан» у цій грі влаштовує лише пе-
ремога. А тому закликаємо вболівальників прийти і 
підтримати футболістів. Гра відбудеться на Парти-
зан-Арені 3 жовтня. Початок о 15.00.

Продовжує свої виступи в чемпіонаті Києво-Свято-
шинського регіону ФК «Альтіс» з Копилова. Копи-
лівський колектив грає у першій лізі. Як відомо, в 
Копилові зараз триває реконструкція місцевого ста-
діону. А тому домашні матчі «Альтіс» проводить в Бу-
зовій. У рамках 6-го туру нашій земляки приймали 
ФК «Баварія-2» з Святопетрівського. Протистояння 
закінчилося з рахунком 0:3 на користь копилівської 
команди. «Альтіс» набравши 10 залікових балів за-
має шосту позицію в турнірній таблиці.
На фінішній прямій знаходиться Об’єднаний чем-
піонат Макарівської і Бородянської громад. Чем-
піон тут уже давно визначився. А от на срібні наго-
роди претендують відразу три колективи. Приємно 
відзначити, що два з них представляють Макарів-
ську громаду.
Перед звітним туром більше шансів на срібні наго-
роди було у пашківської «Юності». Але зігравши у 
бойову нічию 1:1 з наливайківською «Іскрою», паш-
ківці свої шанси нівелювали. І тепер майже все буде 
залежати від очного протистояння «Юніора» і «Юно-
сті». Макарівці, розгромивши 6:1 «Урожай» з Май-
данівки наздогнали у турнірній таблиці «Юність». В 
обох колективів по 26 очок.
Щоправда, не бажає відставати від наших колекти-
вів ФК «Бабинці», який у звітному турі переміг на 
своєму полі ФК «Бородянку». Відстань «Бабинців» 
від третього місця становить лише один заліковий 
бал. А тому нічия в протистоянні «Юності» і «Юніора» 
може зіграти на руку саме «Бабинцям».

Нагадаємо, що минулого року Об’єднаний чемпіонат 
виграв ФК «Партизан» з Кодри. А «Юніор» двічі по-
спіль здобував бронзові нагороди. «Юність», ще жод-
ного разу не була в призерах цього турніру.

Інф. «МВ».
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
ЯК ЗБЕРЕГТИ НАСІННЄВУ КАРТОПЛЮ
Як зберігати картоплю правильно, де зберігати, та як запобігти її псуванню протягом усього періоду зберігання, у матеріалі.

На насіння найкраще підходить середня фракція (середня маса бульб становить 
50-80 г). Під час відбору насіннєвої картоплі потрібно уважно оглядати буль-
би, щоб на них не було слідів шкідників, ураження такими захворюваннями, 
як парша, рак, різні гнилі. Всі підозрілі бульби слід відразу вибракувати. Не 
треба шкодувати часу на підготовку насіннєвого матеріалу, якщо хочете мати 
наступного року повноцінний урожай без захворювань, що передаються новому 
поколінню. 
Найбільш поширеними хворобами картоплі в сховищі є різні гнилі, які особливо 
агресивні і небезпечні в тому приміщенні, де при невідрегульованих повітряно-
му і температурному режимах зберігається багато картоплі. Інфекція цих хво-
роб потрапляє у сховище разом з бульбами з поля, де вона накопичувалася про-
тягом вегетаційного сезону. Поширенню гнильних інфекцій часто сприяють і 
умови збирання, коли через несприятливу погоду бульби не вдається просушити 
на полі під час збирання, а після того надати їм так званий лікувальний період. 
Навіть під час зберігання здорової на вигляд картоплі існує ризик її псування. 
При цьому інфекція з бульб може перейти на інші овочі, що зберігаються разом 
з картоплею. 
Щоб убезпечитися від втрати вибраного і закладеного на зберігання врожаю, 
важливо вчасно виявити ознаки інфекцій. Найпоширеніші належать трьом гру-
пам: 
грибкові інфекції – фітофтороз, альтернаріоз, парша, рак, фомоз та фузаріоз; 
віруси – мозаїка і некроз; 
бактеріальні хвороби – бура і кільцева гниль, чорна ніжка. 
Кожна група представлена кількома шкідливими інфекціями, здатними змен-
шити урожай картоплі в 3-5 разів. Згідно зі статистикою, найбільші втрати вро-
жаю викликають грибкові та бактеріальні хвороби картоплі. Ось який вигляд 
мають деякі з них: 

ФІТОФТОРОЗ

СУХА ГНИЛЬ 

РАК КАРТОПЛІ 

ПАРША КАРТОПЛІ 

З народних засобів боротьби з гниллю рекомендують змішати картоплю із су-
хими рослинами гіркого полину у співвідношенні 5:1, або перекласти карто-
плю гілками осики. Для попередження несвоєчасного проростання картоплі, її 
можна перекласти м’ятою. З досвіду картоплярства відомо, що картопля краще 
зберігається, якщо на неї зверху покласти в один-два шари столовий буряк. Він 
чудово вбирає зайву вологу, яка йому тільки на користь, оберігаючи тим самим 
від загнивання бульби картоплі. 
Для зберігання врожаю використовують погреби, підвали й льохи. Зберігати на-
сіннєву картоплю краще в мішках, ящиках чи насипом в окремому відсіку. 
Але перед зберіганням необхідно підготувати сховище. Для цього, за місяць пе-
ред закладкою картоплі на зберігання, у сховищі забивають усі нори гризунів, 
приміщення білять вапном з додаванням мідного купоросу і дезінфікують, спа-
люючи там порошок сірки або навіть стару одежину, яку перед цим трохи зво-
ложують. Після цього приміщення на добу закривають, а потім провітрюють. 
Після викопування картопля повинна протягом 2-3 тижнів пройти, так зва-
ний, лікувальний період (не заносьте відразу в погреб), протягом якого її шкірка 
твердне, і вона сама готується до зимівлі. 
Протягом наступних 2–3 місяців ростові процеси картоплі перебувають у стані 
найбільш глибокого спокою і вона не проростає. Тому деякий час можливе збе-
рігання її в теплому приміщенні. Протяжність періоду спокою у сортів може роз-
різнятися, він залежить від їхньої скоростиглості та фізіологічного стану бульб, 
на яке накладається вплив метеорологічних умов вегетаційного періоду. 
Після охолодження картоплі до 2-5 градусів починається основний (зимовий) 
період її зберігання. На якість зберігання протягом усього цього періоду впли-
ватиме температура навколишнього середовища. Від неї залежить швидкість 
всіх життєвих процесів в бульбах (перетворення крохмалю на цукор і навпаки). 
Оптимальна температура зберігання бульб картоплі 2-4 градуси при вологості 
повітря 85-93%. Для продовольчої картоплі і пізньостиглих сортів допустима 
температура і 5-6 градусів. Під час зниження температури в інтервалі 2-0 гра-
дусів у бульбах картоплі накопичуються моносахариди, через це вони стають 
трохи солодкуватими і менш придатними до зберігання. При нульовій темпера-
турі спостерігається пошкодження і загибель вічок бульб картоплі. Під час більш 
високих температур (7 градусів і вище) бульби дають ранні довгі паростки, які 
легко і в значній мірі уражуються збудниками ризоктоніозу, сріблястою паршею 
та м’якою бактеріальною гниллю. 
Але часто непридатність бульб не пов›язана з життєдіяльністю хвороботворних 
бактерій, вірусів і грибків. Які ще бувають пошкодження картоплі і чим це по-
яснюється: 
Позеленіння – результат світлового впливу. Таку картоплю не можна вживати 
в їжу. 
Підмерзання – відбувається через зберігання в холоді (нижче -1 ° С). Після відта-
вання бульби розм›якшуються і у разі стискання виділяють каламутну рідину, а 
відкрита м›якоть при світлі стає рожевою і починає гнити. 
Коричневі порожнечі в м’якоті – утворюються у разі надлишку азоту і підвищені 
вологості ґрунту. Мінімізувати відсоток появи порожнеч допоможе внесення в 
ґрунт деревної золи. 
Деформація – трапляється через різку зміну погоди під час вегетації. 
Розтріскування і вторинне утворення паростків у період вегетації – виникає, 
коли посуха змінюється рясним дощем або надмірним поливом. 

Такі бульби також не варто використовувати під час посадки і бажано їх вибра-
ковувати з насіннєвого матеріалу (крім позеленілих). 

Ірина ФЕОКТІСТОВА, 
головний спеціаліст відділу контролю 
у сфері насінництва та розсадництва 

ГУ Держпродспоживслужби в Київській області.
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:::::  РЕКЛАМА   ТА   ОГОЛОШЕННЯ  ::::: ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА
ІСТОРІЯ ПІСНІ «РОВЕСНИКИ»

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН, 
ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ 

НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ!
Повідомляємо, що згідно з пунктом 25 Правил 
обліку громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов і надання їм жилих приміщень 
в Українській РСР, затверджених постановою 
ради Міністрів Української РСР і Української 
республіканської ради професійних спілок від 
11.12.1984 № 470 Виконавчим комітетом Ма-
карівської селищної ради в період з 1 жовтня 
по 31 грудня буде проводитись перереєстрація 
громадян, які перебувають на квартирному об-
ліку за місцем реєстрації, в ході якої перевіряти-
муться їх облікові дані.
Перереєстрація осіб буде здійснюватися на під-
ставі особисто наданих відповідних документів:

- довідки про реєстрацію місця проживання 
особи/на кожного члена сім’ї за відповідною 
формою;
- копії документів, що посвідчують особу та під-
тверджують громадянство України заявника та 
всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 
років, копії свідоцтв про народження);
- копії документів, виданих органами держав-
ної реєстрації актів цивільного стану або судом, 
що підтверджують родинні відносини між чле-
нами сім’ї;
- копії реєстраційних номерів облікової картки 
платників податків  на всіх членів сім’ї;
- копії документів, які дають право на включен-
ня заявника до пільгової черги, завірені в уста-
новленому порядку; 
- копію свідоцтва про право власності на житло 
(договору куплі-продажу, дарування, спадщи-
ни) (для громадян, які раніше такі відомості не 
надавали).

Прийом документів проводиться в Макарівській 
селищній раді
Дні прийому (крім вихідних та святкових днів):
вівторок з 8:00 до 17:00
четвер з 8:00 до 17:00
обідня перерва з 13:00 до 14:00.

Більш детальну інформацію щодо ведення 
квартирного обліку при виконавчому комітеті 
Макарівської селищної ради можна отримати 
у відділі житлово-комунального господарства, 
інфраструктури, транспорту, зв’язку та цивіль-
ного захисту селищної ради або за телефоном 
04578 5-28-43.    

Втрачений військовий квиток НК № 6257333 
від 20.02.1997р., виданий Дарницьким район-
ним військовим комісаріатом м. Києва на ім’я 
– МАНДРУЄВ Ігор Миколайович вважати НЕ-
ДІЙСНИМ.

Щороку у жовтні на Макарівщині згадують про відомого українського поета Олександра ПІДСУ-
ХУ. 16 та 21 жовтня на батьківщині поета проводять творчі вечори та читають його поезію.  
На вірші Олександра Миколайовича було написано багато пісень. Але, напевно що, найвідоміша 
з них – «Ровесники».
Слова цієї пісні є актуальними у наші дні, коли йде російсько-українська війна і там гинуть мо-
лоді батьки, яких вдома чекають діти.
Про створення цієї пісні Олександр Підсуха згаду-
вав:

«… У 1946 р. я був демобілізований із армії і приїхав 
до рідного села Ніжиловичі на Макарівщині. В роз-
мові з односельцями буквального першого ж дня до-
віджався про досить сумні речі, зокрема, про те, що 
майже всі діти моєї вулиці, не діждалися з війни 
батьків. Я знаю, що таке війна, пройшов фронтови-
ми дорогами від Кавказу до Альп, бачив на власні 
очі тисячі смертей, воєнні жахи й руйнації. І все ж 
найдужче вразило те, що я дізнався від земляків. 
Подумати лишень! Майже всі діти моєї вулиці – си-
роти, батьків своїх ледве пам’ятають або й не пам’я-
тають зовсім.

Не пам’ятаю вже, як воно сталося, але скоріше за 
все під враженням від чергових відвідин рідного 
села в голові народився рядок: «Батьку, ми ровесни-

ки з тобою». Саме так. Саме ровесники. Адже бать-
ки сьогоднішніх батьків загинули в молодому віці. 
Рядок не давав спокою, потягнув за собо інші:

Батьку, ми ровесники з тобою,
Обірвав свинець твої літа,

Над твоєю двадцять третьою весною
Вічність… вічність проліта.

Розминулися ми навік з тобою.
Ти мене не бачив, я – тебе.

У моєї долі, долі молодої
Небо… Небо голубе

Це початок. Більше не було ні рядка. Якогось дня 
в Спілці письменників зустрічаю Олександра Біла-
ша. Він поспитав, чи не знайдеться в мене цікаво-
го тексту для пісні. Читаю йому ті вісім рядочків. 
Слова йому сподобалися, і він на незакінчений текст 
створив мелодію, того ж вечора й наспівав мені по 
телефону. Довелося роботу над віршем прискорити.

Батьку, в серце крадуться тривого,
Заслоняє тінь мою зорю.

Без вагання я пройду твої дороги,
Подвиг… Подвиг повторю.

Ой літа, в будущину простерті,
Не даруйте ранньої зими.

Хоч вві сні з’явися батьку, із безсмертя,
Сина… сина обійми.

Мелодія вийшла хвилюючою, цілком відповідала 
драматизмові, закладеному в тексті…»

Пісня «Ровесники» була в репертуарі багатьох співа-
ків, зокрема, народного артиста України Анатолія 
Мокренка, заслуженого артиста України Віктора 
Женченка, співака Олега Дороша, вокально-інстру-
ментального ансамблю «Кобза».
На конкурсі інструментальних ансамблів, що прохо-
див в Білорусії, колектив»кобза» за виконання «Ро-
весників» отримали звання лауреатів конкурсу. 
Сьогодні більшість поціновувачів української піс-
ні добре знає композитора пісні «Ровесники», адже 
основне в пісні – мелодія. Але ми, мешканці Мака-
рівської громади, маємо пам’ятати і автора слів цієї 
відомої пісні – Олександра Підсуху.

Зінаїда ШЕВЧЕНКО,
с. Ніжиловичі.

О. Підсуха

О. Білаш

А. Мокренко
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ГОРОСКОП на  4 – 10 ЖОВТНЯ

ПОГОДА
2 жовтня  +6;+15

3 жовтня +7;+15

4 жовтня  +6;+16

6 жовтня  +8;+16

7 жовтня +7;+16

8 жовтня +6;+16

5 жовтня  +8;+16

А Н Е К Д О Т И

ПРАВИЛО ТИЖНЯ

РОЗУМОВА ГІМНАСТИКА № 12 ВІДПОВІДІ НА № 11

 

ОВЕН (21.03–20.04)
Непорозумiння на службi або у вiдно-
синах з партнерами можуть негативно 
вiдобразитися на настрої i здоров’ї. Осо-
бливо небезпечне перенапруження че-
рез рiзке зниження життєвого потенцiа-
лу. Можливо, що комерцiйнi операцiї не 
принесуть очiкуваного прибутку; спра-
ви, пов’язанi з поїздкою, зiрвуться. Рiзке 
зниження життєвого потенцiалу може 
негативно позначитися на самопочуттi.

Сприятливi днi: 6, 10; 
несприятливi: 5.

ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Зiрки не виключають появи на шляху 
Тiльцiв невеликих труднощiв, особливо 
якщо новi задуми вiдносяться до розря-
ду ризикованих. Дiловi партнери спро-
бують вас заплутати. Здоров’я дещо 
погiршає унаслiдок хронiчної втоми. 
Сприятливi контакти, дiловi зустрiчi, 
оформлення документiв i велике вкла-
дення капiталу в нерухомiсть. У другiй 
половинi тижня вiрогiднi непорозумiн-
ня, що виникли через необачнi вислови, 
обiцянки.
Сприятливi днi: 4; несприятливi: 9.

БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
Можливо, що iнтелiгентнiсть i дотепнiсть 
Близнюкiв можуть зробити їх душею 
всiєї компанiї. Завдяки заступництву 
Меркурiя вони отримають можливiсть 
зайнятися нового роду дiяльнiстю. Вель-
ми вiрогiднi складнощi в професiйних 
справах Близнюкiв. Ймовiрно, що будь-
якi їхнi дiї можуть обернутися проти них 
самих. Близнюки-керiвники можуть 
усвiдомити, що, не навчившись волода-
рювати над собою, їм не вдасться пiдпо-
рядкувати своїй владi оточуючих.

Сприятливi днi: 8, 9; 
несприятливi: 4.

РАК (22.06–22.07)
Можливо, що Ракам буде важко визна-
чити, що на благо, а що на шкоду. Не 
виключено, що вони вiдчують душевний 
дискомфорт. Тиждень вiдмiчений дея-
кою неуважнiстю, неврiвноваженiстю. 
Немолодi Раки можуть зiткнутися з хам-
ством, дрiбними домашнiми проблема-
ми i рiшенням фiнансових питань, якi 
вимотають їх бiльше, нiж серйознi про-
блеми. Ймовiрне вiдчуття самотностi, 
образи.

Сприятливi днi: 5; несприятливi: 4.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Важкий тиждень. Несприятливе розта-
шування планет може проявитися бра-
ком фiзичних сил i творчого потенцiалу, 
прагненням зловживати силовими ме-
тодами дiї на оточуючих. У другiй по-
ловинi тижня можливi нелади, якi вiд-
нiмуть у вас багато сил або грунтовно 
зiпсують настрiй. Ви можете опинитися 
в ролi вiдповiдача перед законом. Ваше 
дiлове чуття притупиться.

Сприятливi днi: 4, 5; 
несприятливi: 8.

ДIВА (24.08–23.09)
Починається перiод емоцiйного онов-
лення, пов’язаний з умiнням правильно 
направляти свої життєвi сили. Люди, з 
якими ви познайомитеся в цей перiод, 
напевно зiграють у вашому життi вели-
ку роль. Вдалий тиждень для знайомств, 
укладення угод, заручин, шлюбу. Тиж-
день припускає самозречення, служiння 
ближньому. Вiд вас потрiбно буде вiд-
мовляти собi у всьому.
Сприятливi днi: 10; несприятливi: 9.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Тиждень завершення справ i виплати 
боргiв. Тиждень сприятливий для вiд-
криттiв, самореалiзацiї. Будь-яке почи-
нання, навiть найризикованiше, згодом 
принесе успiх. Можливий невеликий 
прибуток або вигiдна покупка. Сприят-
ливий тиждень для планування нових 
справ, збагнення вiчних iстин, отриман-
ня духовної свiдомостi. Вiрогiднi пiдне-
сений настрiй, що буде переходити iнко-
ли в неконтрольованi емоцiї, пiдвищена 
вимогливiсть до оточуючих.
Сприятливi днi: 9; несприятливi: 4.

СКОРПIОН (24.10–22.11)
Тиждень припускає накопичення знань 
i досвiду. Сприятливий для вивчення 
наук, ремесел, наставництва, досягнен-
ня намiченої мети. Багато Скорпiонiв 
будуть здатнi передбачати майбутнє. 
Тиждень характеризується покiрнiстю, 
пiдпорядкуванням, мудрiстю. Особисте 
життя зажадає вiд Скорпiонiв обереж-
ностi i економiї в коштах. Не можна ро-
бити надмiрнi витрати.

Сприятливi днi: 6, 9; 
несприятливi: 5.

СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Стрiльцi вiдчуватимуть незадоволенiсть 
близькими людьми i ходом подiй. Тиж-
день обiцяє бути важким. Лестощi, об-
мани, iлюзiї в партнерських вiдносинах, 
недовiрливiсть можуть стати причиною 
рiзких, необдуманих вчинкiв. Вiдсут-
нiсть скромностi або жорстка позицiя 
Стрiльцiв може призвести до конфлiк-
тiв. У цiлому тиждень несприятливий 
для контактiв i дiлових переговорiв, зате 
Стрiльцi зможуть успiшно завершити 
початi справи.
Сприятливi днi: 10; несприятливi: 5.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
Вiрогiднi iнтриги недоброзичливцiв, 
сварки, небажанi зустрiчi, якi матимуть 
важкi наслiдки. Раптовi i непередба-
ченi вчинки близьких позначаться на 
сiмейному щастi. Тиждень припускає 
вiдновлення справедливостi, отримання 
спокою. Цей тиждень принесе багатьом 
Козерогам хороше самопочуття. Посту-
пово вiдносини приходитимуть в норму, 
але пам’ять про негативнi подiї минуло-
го часто турбуватиме Козерогiв.
Сприятливi днi: 8; несприятливi: 10.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
Зiрки обiцяють, що саме з цього тиж-
ня Водолiїв переповнюватиме вiдчуття 
нiжностi i любовi. Новi плани зажадають 
вiд них активностi, розширення кола 
знайомств, встановлення дiлових кон-
тактiв. Можливi втрати, розгубленiсть, 
невпевненiсть в успiху початої справи. 
Новий зв’язок або легкий флiрт незаба-
ром може принести вам серйознi жит-
тєвi ускладнення. Ймовiрно, дадуть про 
себе знати не вирiшенi у минулому про-
блеми з дiтьми або батьками.

Сприятливi днi: 5, 10; 
несприятливi: 4.

РИБИ (20.02–20.03)
Сприятливий тиждень. У сiм’ї можливi 
повне взаєморозумiння i душевна те-
плота, що принесе упевненiсть в своїх 
силах. Не виключено, що бiльшiсть Риб 
змiнять свiй образ мислення i життя. У 
першiй половинi тижня через емоцiйно 
напружений фон вам буде украй склад-
но домовитися з партнерами i колегами. 
У другiй половинi тижня можливi вдалi 
контакти.
Сприятливi днi: 4; несприятливi: 10.

Ганнібал Лектер був приємно зди-
вований, скуштувавши біляша на 
вінницькому вокзалі.

* * *
Одного разу ти знайдеш у ки-
шені старого пальта зім’я-
ту одноразову маску і сумно 
усміхнешся, поправляючи ска-
фандр.

* * *
Цього року весь науковий світ 
відзначав 335 річчя від дня на-
родження великого німецького 
фізика Фаренгейта. Або, що геть 
те саме, 168 річчя від дня народ-
ження Цельсія.

* * *
Дружина зустрічає чоловіка:
– Негіднику, ти де тинявся 
весь тиждень?
– Люба, не повіриш, був на са-
моізоляції.

* * *
ВОЗ повідомляє, що до нормаль-
ного життя після закінчення пан-
демії зможуть повернутися тільки 
ті, хто й раніше був нормальним. 
Ідіоти так і залишаться ідіотами.

* * *
Десь у мережі:
10:35 Мене дружина кинула
10:40 Тому що я панікер і па-
раноїк
10:41 Та ні, вона просто вихо-
дила за поштою

* * *
На одному з форумів: Скажіть, 
чи варто продовжувати стосунки, 
якщо я прийшла на вечірку в та-
кій самій сукні, як і мій хлопець?

* * *
«Юра не поїде на рибалку. У 
нього голова болить», – сказала 
його дружина, витираючи пог-
нуту пательню.

* * *
Останнє опитування показало, що 
85 % населення щасливі, решта 
15 % тверезі.

* * *
Дружина чоловікові:
– Сашо, чому ти весь час на 
мене сердишся?
– Бо я Вася.

* * *
– Ви кашляєте?! Це коронавірус?
– Ні, у мене туберкульоз.
– Дякувати богу, а я вже злякався.


