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РОБОТИ НА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ

Працівники КП «Колонщина-сервіс» ліквідували ава-
рійні гілки на вул. Жовтневій у Копилові та у селі 
Северинівка біля кладовища.

ПРОВЕЛИ ПРИЗОВНИКІВ ДО ЛАВ АРМІЇ
5 жовтня провели на строкову військову служ-
бу перших призовників осіннього призову до лав 
Збройних сил України. До заходу долучилися керів-
ництво 3-го відділу  Бучанського районного терито-
ріального центру комплектування та соціальної під-
тримки, батьки та рідні майбутніх захисників.
Загалом на службу до ЗСУ з Макарівської громади 
відправлено 7 чоловіків. Всього за осінній призов 
планується відправити близько 30 новобранців. Зго-
дом призовники складуть Присягу на вірність наро-
дові України, після чого буде розподіл у військовій 
частині, де вони здобудуть відповідну спеціальність. 
Виконання військового обов’язку, проходження 
строкової служби – визначені Конституцією Укра-
їни, Законом України «Про військовий обов’язок і 
військову службу», а також є почесним обов’язком 
кожного громадянина. Турбуватися строковикам та 
їх рідним не потрібно, адже  участі в ООС призов-
ники не беруть. Однак, призовник може за власним 
бажанням пройти службу в зоні ООС, але після того, 
як укладе контракт зі Збройними силами України.
Кожен юнак перед відправкою проходить безоплат-
не ПЛР-тестування на наявність коронавірусної ін-
фекції. Якщо тест позитивний – дається відстрочка 
для відправки до моменту повного одужання.
Дякуємо майбутнім воїнам за свідомий вияв гро-
мадянського обов’язку, бажаємо міцного здоров’я, 
успіхів, з честю виконати почесний обов’язок гро-
мадянина України, змужнілими і здоровими повер-

нутися додому, де на них чекатимуть їхні батьки та 
рідні! Успіхів на службі та надійного тилу вдома!

МАЙБУТНІ ПРАЦІВНИКИ ЛІСУ
30 вересня учні Комарівського НВО взяли участь в 
екологічній акції «Зростаємо разом». 
Зробили це під час лісівничого івенту «І буде зеле-
на моя Україна», який організували на базі Дзвін-
ківського навчально-науково-виробничого центру 
відокремленого підрозділу НУБІП України Боярська 
лісова дослідна станція.
У заході також взяли участь: голова Київської об-
ласної державної адміністрації Василь Володін; 
ректор Національного університету біоресурсів та 
природокористування України Станіслав Ніколаєн-
ко; начальник Київського обласного та по м. Київ 
управління лісового та мисливського господарства 
Олексій Бойко; директор департаменту освіти Жан-
на Осипенко. 

Під час заходу було висаджено нові дерева, а також 
ознайомлення з презентаційними локаціями та 
DIGITAL-путівником «Учнівські лісництва Київщи-
ни».

ДТП В БЕРЕЗІВЦІ
Поліція Київщини встановлює обставини дорож-
ньо-транспортної пригоди поблизу села Березівка
5 жовтня близько 15.00 на 37-му кілометрі автодо-
роги Київ – Чоп відбулося зіткнення двох легковиків. 
За попередніми даними, 71-річний водій автомобіля 
«Seat Altea» виконував маневр розвороту у дозволе-
ному місці та не надав перевагу в русі  авто «Dodge 
Challenger». 
В результаті аварії водій та пасажирка авто «Seat 
Altea» отримали тілесні ушкодження та доставлені 
до медичного закладу. 22-річний водій другої автів-
ки отримав тілесне ушкодження у  вигляді забійної 
рани коліна.
На місці події працює слідчо-оперативна група Бу-
чанського районного управління поліції та медики. 
Після встановлення усіх обставин ДТП, правоохо-
ронці нададуть правову кваліфікацію події.

ЦІНИ НА ГАЗ У ЖОВТНІ
Більшість газопостачальників оприлюднили свої 

жовтневі місячні тарифи, що будуть діяти для тих, 
хто відмовився від річного тарифу на газ. Ціна кубо-
метра блакитного палива в ТОВ «Київоблгаз збут» за-
лишається незмінною 7,99 грн.

СЕВЕРИНІВКА

У центрі села встановили нові металеві баки для сор-
тування сміття.

НАЛИВАЙКІВКА
3 жовтня о 01:16 до оперативно-диспетчерської 
служби смт Макарів надійшло повідомлення про 
загорання господарчої будівлі за адресою: с. Нали-
вайківка, вул. Жовтнева, Макарівська селищна гро-
мада.
До місця виклику направлено чергові караули 32-ї 
Державної пожежно-рятувальної частини смт Мака-
рів та 58-го ДПРП смт Клавдієво Тарасове.
По прибуттю, рятувальники встановили, що горить 
господарча будівля.
Пожежу локалізовано о 02:15 та повністю ліквідова-
но о 02:57.
На місці виклику працювало 7 чоловік особового 
складу та 2 одиниці техніки.
Причина виникнення пожежі встановлюється.

МАР’ЯНІВКА
Ляльковий театр «Килесик» з Умані і його творчий 
колектив створили прекрасне свято і допомогли за-
нуритись у світ української народної казки учням 
Мар’янівської школи! 

Педагогічний колектив школи вословлює слова по-
дяки Дмитру Белею і всій талановитій команді теа-
тру за позитивну атмосферу та приємні враження!

Інф. «МВ».

НОВИНИ НАШОЇ ГРОМАДИ
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РАЗОМ У КРАЇНУ ЗНАНЬ

Упродовж вересня службою у справах дітей Мака-
рівської селищної ради проведено благодійну акцію 
«Разом у країну знань», у ході якої надано допомогу у 
вигляді канцелярського приладдя для дітей, які ви-
ховуються в дитячих будинках сімейного типу роди-
ни «Кульчицьких», «Чорних», прийомній сім’ї «Яко-
венко – Романової», КЗМЦ «Промінь Надії» та дітей, 
які перебувають в складних життєвих обставинах та 
проживають на території Макарівської громади. 
Піклуючись про підростаюче покоління зараз, ми 
робимо вклад у майбутнє, яке чекає на нас потім.

НА COVID-19 ЗАХВОРІЛО 82 МЕШКАН-
ЦЯ МАКАРІВСЬКОЇ ТГ

 За даними Фастівського лабораторного центру, за 
тиждень коронавірусну хворобу виявлено у  82 меш-
канців Макарівської громади. Водночас зареєстро-
вано 18 одужань.
1 мешканець Карашина помер через ускладнення 
від COVID-19.
22 нових випадків COVID-19 діагностували в Мака-
рові, 9 - в Наливайківці, 8 – в Королівці, 6 - в Моти-
жині, 5 – в Забуянні, 4 – в Липівці, 3 – в Людвинівці, 
Копилові, Кодрі, Колонщині й Маковищі, 2 – в Сит-
няках, а також по 1 – в Калинівці, Почепині, Фасо-
вій, Карашині, Плахтянці, Борівці, Небелиці, Бере-
зівці, Северинівці, Ч. Слободі, Пашківці.
Одужання було зафіксоване в Макарові (2), Караши-
ні (3), Кодрі, Липівці (по 2), а також Рожеві, Кома-
рівці, Маковищі, Борівці, Северинівці, Колонщині, 
Березівці, Мотижині й Мар’янівці (по 1).
Загалом на території Макарівської ТГ з березня 2020 
р. підтвердилося 2804 випадків коронавірусної хво-
роби, видужало 2559 жителів та померло 47 меш-
канців.

ПРИВІТАЛИ ОСВІТЯН
1 жовтня в обрядовій залі Центру культури та до-
звілля Макарівської селищної ради відбувся захід із 
нагоди святкування професійного свята – Дня пра-
цівників освіти. 

До привітань приєднались Богдан Живага, в.о.голо-
ви Макарівської селищної ради, Ірина Волощенко, 
начальник Відділу освіти, молоді, фізичної культури 
і спорту Макарівської селищної ради, працівники 
відділу освіти та працівники закладів освіти Мака-
рівської громади.

ВЧИМОСЯ СОРТУВАТИ
28 вересня в рамках проєкту «Lighthouse», відбу-
лась партнерська зустріч начальника Відділу освіти 
Ірини Волощенко, директорів та їх заступників КЗ 
«Макарівський багатопрофільний ліцей» та Мака-
рівського НВК «ЗОШ І ступеня – районна гімназія» з 
Володимиром Співаком, директором з корпоратив-
них комунікацій та зв’язків з громадськістю «Nestlé», 
представником компанії «Nestlé» Ілоною Задворною 
та представником компанії «Veolia» Світланою Фі-
ленко. 

У рамках зустрічі обговорено подальшу співпрацю 
щодо впровадження в закладах освіти Макарівської 
громади просвітницької роботи щодо роздільного 
збору та переробки сміття.

ДОДАТКОВІ ВИХІДНІ
У жовтні на українців чекає додатковий вихідний 
день – з нагоди святкування Дня захисників і захис-
ниць України. 
 Всього в жовтні буде 31 календарний день, з яких 
11 – вихідних.
День захисників і захисниць України відзначається 
14 жовтня, яке цього року припадає на четвер. П’ят-
ницю, 15 жовтня, вирішили теж зробити вихідним 
днем, а відпрацювання цього дня перенесено на на-
ступну суботу, 23 жовтня.
Відповідно, вихідними стануть: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 
16, 17, 24, 30, 31 жовтня. 

ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ

В Ірпені 10 днів тривали навчальні збори район-
ного окремого батальйону територіальної оборони. 
Участь у навчаннях брав  Макарівський селищний 
голова Вадим Токар.
Навчання відбувалися під керівництвом майора 
Олексія Чумака – начальника Бучанського районно-
го територіального центру комплектування та соці-
альної підтримки.
Офіцери, сержанти та солдати набували практич-
них навичок під час виконання бойових завдань 
щодо оборони району.
Під час навчань також здійснювалися:
• охорона критично важливих об’єктів та ко-
мунікацій населених пунктів;
• охорона та забезпечення надійного функці-
онування органів влади, підтримку правопорядку і 
безпеки в місцях скупчення людей;
• розгортання штабу району тероборони та 
основного командного-спостережного пункту 133-ої 
окремого батальйону територіальної оборони Бучан-
ського району.
Учасники військових навчань встигли організува-
ти захист свого штабу, відпрацювали створення 
блок-постів, отримали чи нагадали собі практичні 
навички поводження зі зброєю.
Після роботи з інструкторами на практичних занят-
тях, учасники військових навчань виконували впра-
ви зі стрільб. Все це відбувалось в умовах поганої 
погоди.
Офіцери, сержанти та солдати хворіли, втомлюва-
лись, але їх дії ставали все більше злагодженими.
Відбувались навчальні заходи окремого батальйону 
територіальної оборони Бучанського району і на те-
риторії Бучанської районної державної адміністра-
ції. Будівля райадміністрації опинилася в диму.
Згідно легенди навчань агресивно налаштовані 
умовно цивільні особи вирішили повторити ситу-

ацію весни 2014 року і захопити адміністративну 
споруду. За злагоджених дій військових, поліції, ме-
дичних служб та пожежників план ворогів був зір-
вано.

У військових навчань біля Бучанської райдержадмі-
ністрації брав участь Макарівський селищний голо-
ва Вадим Токар. Він під час навчань знаходився на 
посаді заступника командира батальйону територі-
альної оборони.
У коментарі нам Вадим Токар підтвердив інформа-
цію про значну кількість учасників військових нав-
чань з Макарівської громади, деякі, за його словами, 
є командирами взводів та відділень. Загалом понад 
40 осіб. Сам він опинився на навчаннях отримавши 
повістку з територіального центру комплектації та 
соціальної підтримки, має офіцерське звання «Стар-
ший лейтенант».
Відповідаючи на питання доцільності проведення 
таких військових зборів Макарівський селищний го-
лова Вадим Токар підкреслив – однозначно потрібні.
«Навчання несуть надзвичайно важливу користь для 
всіх його учасників. Тут зібрались люди, які мали бо-
йовий досвід і які його не мали, люди різних про-
фесій і різного віку. Більшість мала досить слабке 
уявлення про військову науку і зброю. Однак, зараз 
ми бачимо, наскільки грамотно, чітко й злагоджено 
діють командири та їх підлеглі. Навіть ті, хто сприй-
няв такі навчання легковажно на початку – згодом 
проявили витривалість, а згуртованість і єдність 
стали для них не просто словами. Всі ці навчання 
для того аби учасники зборів були готові захищати 
свій край на випадок агресії», – наголосив Макарів-
ський селищний голова.

УДОСКОНАЛЕННЯ МАРШРУТНОЇ 
МЕРЕЖІ

На Київщині триває робота з вдосконалення марш-
рутної мережі міжміських і приміських маршрутів. 
Йдеться про транспортне сполучення між населени-
ми пунктами регіону, у тому числі й тих, які з’єдну-
ють область зі столицею.
«Діючу мережу вже проаналізували спільно з експер-
тами Державного автотранспортного науково-до-
слідного та проєктного інституту. Окрім цього, вра-
хували пропозиції, які надійшли від усіх районних 
державних адміністрацій, територіальних громад та 
перевізників і на їх підставі сформували новий про-
єкт маршрутної мережі. Підкреслю, що ми розгля-
даємо варіанти відкриття нових автобусних марш-
рутів, аналогів яким до цього не було. Наприклад, 
йдеться про пряме сполучення між Борисполем і 
Броварами. Закликаю всіх жителів області активно 
долучатись до обговорення та створити на Київщині 
унікальну та комфортну маршрутну мережу», – за-
значив голова Київської обласної державної адміні-
страції Василь Володін.
Наразі проєкт Реєстру внутрішньообласних авто-
бусних маршрутів загального користування, орга-
нізатором яких є Київська обласна державна ад-
міністрація, знаходиться на стадії громадського 
обговорення. Переглянути документ можна на сайті 
Київської обласної державної адміністрації. Зокре-
ма, в документі можна побачити і маршрути гро-
мадського транспорту Макарівської громади.
Строк проведення консультацій – 10 календарних 
днів. Пропозиції та зауваження до зазначеного 
проєкту приймаються на електронну пошту КОДА: 
perevez@koda.gov.ua.

За матеріалами Макарівської селищної ради.

ШАНОВНА ГРОМАДО! 
Вітаю вас зі святом Покрови Пречистої Богородиці!
Оберегом кожної нації є її культура та духовні цінності, що передаються від по-
коління до покоління. Особливо це стосується цього свята, започаткованого ще 
нашими пращурами. Як відомо, воно знайшло своє продовження і в часи За-
порізької Січі. Наші козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею 
і покровителькою. Звертаючись до неї, вони казали: «Покрий нас чесним своїм 
покровом та ізбави нас від усякого зла». 
Бажаю всім міцного здоров’я, незламної волі до перемоги та патріотичного духу, 
який допоможе долати будь-які перешкоди!

Вадим ТОКАР,
Макарівський селищний голова.

СЕЛИЩНА РАДА ІНФОРМУЄ

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ! 
Вітаю вас з Днем захисників і захисниць Вітчизни – святом мужності, 
честі й доблесті.
У цей день ми з вдячністю та гордістю згадуємо героїчні постаті нашої 
історії, вшановуємо оборонців рідної землі.
Сьогодні, коли у нашій країні йде війна – її захисником вже став і має 
шанс і честь стати кожний свідомий громадянин.
День захисника України – це свято кожного, хто  захищає сьогодні нашу 
країну, свято єдності всього народу, а не лише дорослого чоловічого на-
селення.

Вадим ТОКАР,
Макарівський селищний голова.
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ДО УВАГИ 
МЕШКАНЦІВ 

МАКАРІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!

9 ЖОВТНЯ
РОЖІВ: вул. Миру, Молодіжна, Центральна (8.00–18.00).

10 ЖОВТНЯ
КОРОЛІВКА: вул. Петровського (8.00–18.00).
РОЖІВ: вул. Миру, Молодіжна, Центральна (8.00–18.00).

11 ЖОВТНЯ
ЗАБУЯННЯ: вул. Лесі Українки, Садова, Польова, Незалежності, Королен-
ка, Шевченка (9.00-17.00).
МАКАРІВ: вул. Проектна, Стуса, Б. Хмельницького (10.00–17.00).
МОТИЖИН: Вул. Довгича, Топольова, Ватутіна, Шевченка, Горького, 
Слобода, Довга, Старий Шлях, Надія (10.00–17.00).
ЛЮДВИНІВКА: вул. Калинівський, Чапаєва, Польова, Дружби, Лісна, Ла-
новецька, Дружби, Гусятинська, Чапаєва, Київська, Молодіжна, Терно-
пільська (10.00–17.00).
БОРІВКА: вул. Центральна (10.00–17.00).
КОПИЛІВ: трансформаторна підстанція в полі (10.00–17.00).
НЕБЕЛИЦЯ: вул. Миру (10.00–17.00).
ПАШКІВКА: вул. Жовтнева (10.00–17.00).

12 ЖОВТНЯ
МИКОЛАЇВКА: вул. Миколаївська, Персикова, Вишнева, садове товари-
ство «Лісова», трансформаторна підстанція в полі (8.00–18.00).
КОЛОНЩИНА: вул. Таврійська (8.00–18.00).
ФАСІВОЧКА: вул. Хутірська, Лугова, Володимирська, Шпортенка (8.00–
18.00).
РОЖІВ: вул. Центральна (8.00–18.00).
ЗАБУЯННЯ: вул. Лесі Українки, Садова, Польова, Незалежності, Королен-
ка, Шевченка (9.00-17.00).
МАКОВИЩЕ: вул. Шевченка (9.00–17.00).
МАКАРІВ: вул. Проектна, Стуса (10.00–17.00).

13 ЖОВТНЯ
ФАСІВОЧКА: вул. Хутірська, Лугова, Шпортенка, Левадна, Володимир-
ська, Колгоспна, Веселкова, Валова, Полтавська, Харківська, Кривоноса, 
Олени Теліги (8.00–18.00).
РОЖІВ: вул. Центральна (8.00–20.00).
КОЛОНЩИНА: вул. Таврійська, 1 Травня, Шевченка, Каховська, Херсон-
ська, Гагаріна, Росохівська, Набережна, Тишури, Київська, Слобідська, 
Комарова, трансформаторна підстанція в полі, Молодіжна, Садова, Архі-
тектора Доценка, Антрацитівська, Софіївська, Новомар`янівська, Више-
градська, Спасівська, Надії, Райдужна, Святителя Димитрія, Троїцька, 
Воскресенська (8.00–18.00).
МАКОВИЩЕ: вул. Польова, Шевченка, 40 років Перемоги, Централь-
на, Корабельна, Набережна, Жовтнева, Гагаріна, Ватутіна, Виноградна 
(8.00–18.00).
МАКАРІВ: вул. Ватутіна, Ярослава Мудрого, Першотравнева, Молодіжна, 
Зарічна, Франка, Донецька, Сірка, Потапенка, Кошового, Комунальна, 
Б. Хмельницького, Кочубея, Лазурна, Заводська, Довбуша, Юність, За-
тишна, Ольгинська, Пушкіна, Довженка, Абрикосова, Героїв Чорнобиля, 
Шевченка, Героїв Крут, Гончара, Львівська (8.00–20.00).
ВИШЕГРАД: вул. Київська (8.00–18.00).
МОТИЖИН: вул. Слобода (8.00–18.00).
КОПИЛІВ: вул. Миру (8.00–18.00).
ЛЮДВИНІВКА: вул. Калинівська (8.00–18.00).
ЛИПІВКА: вул. Шевченка (8.00–18.00).
МАР’ЯНІВКА: вул. Пальтонівка (8.00–18.00).
ГАВРОНЩИНА: вул. Польова (8.00–18.00).
БЕРЕЗІВКА: трансформаторна підстанція в полі (8.00–18.00).
ПЛАХТЯНКА: вул. Коцюбинського (8.00–18.00).
ЗАБУЯННЯ: вул. Лесі Українки, Садова, Польова, Незалежності, Королен-
ка, Шевченка (9.00-17.00).
ЗУРІВКА: вул. Дачна, Горького (9.00–20.00).
ЗАВАЛІВКА: вул. Шевченка (9.00–20.00).
КАРАШИН: вул. Набережна, Польова, Шевченка, Окружна, Перемоги 
(9.00–17.00).
МАР’ЯНІВКА: вул. Калинова, Червоноград, Вишнева, Львівська, Дрого-
бицька, Роздільна, Шкільна, Садова, Миру, Мегедівська, Михайлівська 
(9.00–17.00).
МАР’ЯНІВКА: вул. Пальтонівка (9.00–17.00).

14 ЖОВТНЯ
МАКАРІВ: вул. Проектна, Стуса (8.00–18.00).
ЗАБУЯННЯ: вул. Лесі Українки, Садова, Польова, Незалежності, Королен-
ка, Шевченка (9.00-17.00).

15 ЖОВТНЯ
МАКАРІВ: вул. Проектна, Стуса, Ватутіна, Ярослава Мудрого (8.00–18.00).
ЗАБУЯННЯ: вул. Лесі Українки, Садова, Польова, Незалежності, Королен-
ка, Шевченка, Підлісна, Лісова, 1 Травня, Жовтнева (9.00-17.00).
МАКОВИЩЕ: вул. Шевченка, Жовтнева, Польова, Центральна, Набереж-
на, Жовтнева, 40 років Перемоги, Молодіжна, Садова (9.00–17.00).
ГАВРОНЩИНА: вул. Київська (9.00–17.00).
МАР’ЯНІВКА (КОЛОНЩИНА): все село (9.00–17.00).
БУЯН: Вокзальна, Нова, 60-річчя Жовтня, 1 Травня, Заводська, Проле-
тарська (9.00–17.00).
КОДРА: вул. Сонячна, Нова, Шевченка, Кооперативна, Молодіжна, Ме-
ханізаторів, 1 Травня, Партизанська, Підлісна (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 9 ПО 15 ЖОВТНЯ будут 

проводитися планові технічні роботи на електромережах 
Макарівської громади:

ГЕРОЇСЬКИЙ ВЧИНОК 
ШКОЛЯРІВ

3 жовтня о 00:15 до оперативно-диспетчерської служби 32-ї Державної по-
жежно-рятувальної частини смт Макарів надійшло повідомлення про заго-

рання житлового будинку у с. Забуяння на вулиці Лесі Українки.
До місця виклику було направлено чергові караули 32-ї Державної пожеж-

но-рятувальної частини смт Макарів та 31-ДПРЧ смт Бородянка.
Пожежу локалізовано о 02:21 та повністю ліквідовано о 03:56.

І саме під цієї пожежі школярі місцевої 
школи здійснили вчинок, який сміливо 
можна назвати геройським.
На такий подвиг не завжди готові піти 
дорослі  а тут учні 8-го та 9-го класів.
У суботу, 2 жовтня, компанія з 4-х осіб по-
верталася додому. Йдучи однією з вулиць 
Забуяння, хлопці відчули запах диму. За 
їхніми словами, диму було підозріло бага-
то. Вони пішли у бік звідки він йшов. Під-
ходячи до одного з дворів, почули щось на 
зразок пострілів, а потім побачили вогонь. 
Тут же роздивилися, що це горить житло-
вий будинок.
Хлопці не розгубилися. Відразу викликали 
пожежників. Розуміючи, що небезпека від 
вогню може бути велика викликали три 
екіпажи. Один з компанії побіг зустріча-
ти пожежні машини, щоб вони не блукали 
вночі вулицями села. А троє інших паруб-
ків побігли до будинку. Підбігаючи до міс-
ця пожежі, побачили власника будинку 
Іллю Григоровича Потапенка. Запитали у 
нього чи є люди в палаючому приміщенні. 
Він сказав, що там залишилися його дру-
жина Ніна.

Хлопчаки не роздумуючи, вибили най-
ближче вікно, залізли до будинку і почали 
пошуки жінки. Коли вони знайшли тітку 
Ніну, намагалися її вивести з будинку. Але 

господарка будинку, перебуваючи 
в ступорі, відмовилася виходити з 
палаючого будинку. Тоді хлопцям 
довелося на неї підвищити голос і 
трішки прикласти силу, щоб виве-
сти з небезпечного місця.
Після порятунку господарки, хлоп-
ці почали рятувати майно, яке пе-
ребувало в будинку. І це при тому, 
що полум’я було від них буквально 
в 1,5–2 метрах.
Парубки встигли винести з вогню 
мікрохвильову піч і ще деяку елек-
тротехніку. Намагалися врятувати 
холодильник, але за їхніми слова-
ми, не змогли проштовхнути його 
у вікно, а двері були заблоковані 
вогнем.
На запитання, скільки часу вага-
лися чи йти на допомогу погоріль-
цям, хлопці відповідають, що сум-
нівів не було не секунди. Звідки 
така сміливість Давид Іваненков 
пояснює, що він уже не вперше ря-
тує людей з вогню. За його слова-
ми, приблизно рік тому подібний 
випадок з ним трапився у Кодрі, 
де він мешкає.
За словами Ніни Михайлівни Пота-
пенко, яку врятували хлопці, дуже 
багато для порятунку зробив Віта-

лій Мілевський. Поспілкуватися з Віталієм 
не вдалося, адже після порятунку він за-
хворів на ангіну і лікарі порекомендували 
йому менше розмовляти. 
Давид і Віталій однокласники, вони на-
вчаються в 9-му класі Забуянської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Третій 
герой Володимир Романів, молодший на 
рік, навчається у 8-му класі тієї ж школи.
Хлопці від пожежі не постраждали, гово-
рять хіба, що руки порізали, коли вікна 
розбивали. А так полум’я героїв не заче-
пило.
Вчинок хлопців є дійсно геройським і од-
нозначно заслуговує на нагороду. З на-
ших джерел, при підготовці матеріалу, 
стало відомо, що керівництво Макарів-
ської селищної ради готується до відзна-
чення героїв уже найближчим часом.
За словами потерпілих причиною пожежі 
став газовий котел, який вони встанови-
ли нещодавно. Щодо самого будинку, то 
у ньому згоріло все, не залишилося у го-
сподарів навіть документів. А тому про-
симо відгукнутися небайдужих людей і 
допомогти постраждалій родині. Картка 

доньки Марини Іллівни Комелягіної 5168-
7451-0266-3850 (Приватбанк) та картка 
сестри Валентини Михайлівни Буркард 
5167 4900 4212 9545 (Ощадбанк).

Інф. «МВ».

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ
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Напередодні 103-річниці з дня народження та 31-х ро-

кових смерті нашого земляка, відомого українського по-

ета Олександра Підсухи, ми вирішили поспілкуватися 

з людиною, яка творчість Олександра Миколайовича 

знає чи не найкраще в Україні – з Зінаїдою Андріївною 

ШЕВЧЕНКО, яка заснувала та утримує в Ніжиловичах 

музей Олександра Підсухи.

НАШЕ ІНТЕРВ’Ю
Зінаїда ШЕВЧЕНКО: «…ДО ШКОЛИ ЙШЛА НЕОХОЧЕ…»

– Зінаїдо Андріївно, звідки Ви 
родом?
– Народилася я на тих землях, де і 
геніальна українська поетеса Ліна 
Костенко. Я із Ржищева, колись 
це був центр Ржищевського райо-
на, а тепер це містечко обласного 
підпорядкування. О там було моє 
дитинство, босоноге. Там було і 
плачу багато, коли прийшла по-
хоронка, що батько загинув, 10 
квітня 1944 року і його прийня-
ла на вічний спочинок румунська 
земля. 

– У які школі Ви навчалися?
– До школи йшла неохоче. Я 1-го вересня 1944 р. 
була першокласницею Ржищевської середньої шко-
ли, яка і зараз і раніше мала меморіальну табличку, 
що тут навчався Олег Кошовий. Була в нас у класі 
парта Олега Кошового і учительці Галині Дем’янівні, 
захотілося, щоб за цією партою сиділа саме я. коли 
я почула, що потрібно йти в школу, то тікала через 
бур’яни та канави. А школа була за дві садиби від 
батьківської хати. Проте моя мама Таня зібрала весь 
куток, мене спіймали і насильно відвели у школу. 
Школу закінчила гарно, продовжила навчання у 
Ржищевському педагогічному, а вищу освіту здобу-
вала у Ніжинському педагогічному інституті імені 
Гоголя. Моя спеціальність «вчитель української мови 
та літератури».
– Як ви потрапили в Ніжиловичі?
– А тоді був такий клич! А ми відповідали, потрібно, 
значить ми готові! Оце так я в Ніжиловичі потрапи-
ла. Небесна канцелярія так розпорядилася. 
– Розкажіть, скільки Ви років пропрацювали у 
школі?
– У мене стаж дуже великий, я працювала до 1 ве-
ресня 1991 року, а приїхала сюди я 15 серпня 1963 
року. І не сама я приїхала, з родиною. Чоловік, вчи-
тель фізики. Син згодом також викладав фізику і ча-
стину математики. 
– А розкажіть про свого чоловіка.
– Григорій Йосипович Шевченко – це один з най-
активніших прихильників збереження пам’яті Під-
сухи. Хоч він був вчителем фізики, але викладав у 
школі і астрономію і частину математики. Ми з ним 
разом закінчували Ніжинський педагогічний інсти-
тут. Родом він був з села Глібовка Димерського райо-
ну. Коли ми приїхали в Ніжиловичі нам дали хату, в 
якій ми зараз знаходимся. 
– Ви пам’ятаєте своє знайомство з Підсухою?
– Моє особисте знайомство з Підсухою і з його твор-

чістю відбулося одночасно. Пам’ятаю, як директор 
школи Михайло Дмитрович Латушко. приходить в 

учительську і каже, усім зайти у хімічний кабінет. 
Він хімію і біологію викладав. Зараз проведем нара-
ду. Заходимо, а у тому кабінеті сидить Підсуха. То 
була моя перша зустріч. Це був 1964 рік. Того дня 
він читав нам свої твори. З того часу познайоми-
лась, а далі аж до останніх днів життя в нас була 
співпраця. 
– Розкажіть про співпрацю детальніше.
– Я популяризую його ім’я і творчість, а він мені 
багато допомагав, як вчителю української мови і 
літератури, бо працював заступником голови спіл-
ки письменників, усіх знав письменників живих. 
Олександр Миколайович, на прохання учнів і мене 
,досить часто проводив уроки про творчість україн-
ських літераторів.
Ніжиловичі, завдяки Олександру Миколайовичу, ба-
чили живих письменників Остапа Вишню, Максима 
Рильського, Павла Тичину, Володимира Коломійця, 
Дмитра Білоуса, Наталію Ужвій, Галину Яблонську.
Ще Олександр Підсуха заохочував учнів до навчан-
ня. 
14 вересня 1989 року, Підсуха для моїх учнів провів 
урок за своєю творчістю, тут у Ніжиловичах. І після 
тієї зустрічі учні написали йому листа. У відповідь 
Олександр Миколайович написав: «…Після проведе-
ного 14 вересня, уроку, я одержав кілька щирих ли-
стів, зокрема від ваших учениць Олі Тарасюк, Окса-
ни Ільченко, Олі Ковальчук, а також групового за 
підписами 23 учнів та учениць. Та найдивніше для 
мене було те, що в жодному з листів я не знайшов 
ні однієї граматичної помилки, молодці! Передайте 
їм, Зінаїдо Андріївно, мою сердечну подяку і хай 
же їм щастить у навчанні, хай надалі радують своїх 
батьків і вчителів успішними засвоєнням матеріалу, 
зразковою поведінкою»…
Листа процитувала не даремно, адже Олександр Ми-
колайович встановив за свої кошти премію для тих, 
хто найкраще засвоював українську мову та літера-

туру. 18 червня 1989 року він при-
їхав на випускний вечір і оголосив, 
що встановлює щорічну премію. У 
1990 році уже була перша лауре-
атка премії. Як виявилося згодом 
першою і єдиною лауреаткою цієї 
премії стала Олена Романова. Їй 
Олександр Миколайович також 
підписав «Поліську трилогію».
– А як склалася доля Олени Ро-
манової ? Вона стала філологом?
– Вона єгиптолог. Зараз працює 
у Академії Наук старшим науко-

вим співробітником. Також у неї є сестра, історик, 
кандидат історичних наук. Оксана Романова. Оле-
на старша, а Оксана менша. Оксана привела свою 
дитину у ніжиловецьку гімназію. Завдяки сестрам 
Романовим маю в музеї матеріали і з історії Ніжи-
лович.
– Я знаю що Ви про Олександра Підсуху можете 
довго і багато розповідати і хотів би попросити 
вас детальніше зупинитися на темі стосунків 
Олександра Підсухи і Олександра Довженка.
– У мене є лист, який прислали рідні Довженка, 
Олександру Миколайовичу. Творчістю Довженка 
Олександр Миколайович цікавився, ще коли пра-
цював головним редактором молодіжного журналу 
«Дніпро». І на сторінках цього журналу він позитив-
но відгукувався про талант Довженка, друкував 
його твори. І пізніше, коли був завідуючим журна-
лом «Романи і повісті, теж публікував твори Олек-
сандра Довженка, хоча вони були заборонені. І саме 
Підсуха дав дорогу у літературне життя Щоденни-
кам Довженка. Це останній праця Олександра Під-
сухи, яка побачила світ у 1990 році.
– Олександр Миколайович встиг побачити книгу 
«Україна в огні», де були опубліковані Щоденни-
ки?
– Так, першу книжку у 1990 р. ми переглядали ра-
зом.
– Ви згадали «Повісті і романи». Якщо не поми-
ляюсь, саме у цій серії «Собор» Гончара вперше 
був опублікований Олександром Підсухою.
– Так, у січні 1968 року. А потім була заборона цього 
твору до 80-х років. .
– Читав у літературі, що Олександр Підсуха от-
римав від радянської влади догану, за публіка-
цію «Собору». І з посади зняти хотіли. Це правда, 
чи ні?
– Так, правда, була догана, але з посади не зняли. 
Він був прямий і відвертий і дуже чесний, дуже 
справедливий, за що навіть у середовищі письмен-
ників мав неприємності. Одного разу, викликають 
його і дають читати анонімку. Зумів переконати, 
що він не причетний до того, що там пишеться. І 
так кілька разів. Останній раз вже вирішили переві-
рити, звідки ті листи… А остання була не анонімка, 
там адреса була київська, номер будинку. Їдуть туди 
перевіряти, а там живе сторічна жінка, незряча і не 
грамотна. 
Весь час страждав Олександр Підсуха за свою щи-
рість і чесність. І був у нього на це такий вислів: 
«Якщо бути до кінця чесним і відвертим». Він почи-
нав так спілкування.

– Розкажіть як він загинув Олександр Підсуха?
– У нього у Києві, у будинку письменників, була 
квартира. А дача була в Конча Озерній. І він із цієї 
квартири Київської їхав на дачу. У ті роки він багато 
часу проводив на дачі, там повітря чисте для нього, 
бо він два рази інфаркт переніс. А ще дуже хворів 
інсулінозалежним діабетом. Він їхав на дачу, за кер-
мом був сам. У дорозі йому стало погано і він врізав-
ся у вантажівку. Пошкодив аорту, грудну клітину, 
обличчя. Переніс операцію, але жити йому не суди-
лося… Причина смерті – автомобільна катастрофа.
– А як у вас виникла ідея створення такого музею?
– Я все, що можна було про Підсуху зібрати ще при 
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його житті збирала і використовувала на своїх уро-
ках. Зібрані матеріали складала до папки. Також 
збирала матеріали і фотографії з творчих вечорів за 
участі Олександра Миколайовича. Після смерті пое-
та вирішила, що ці матеріали мають бути доступни-
ми для широкого загалу. Ось так і з’явився у моєму 
будинку музей Підсухи.

– А розкажіть нашим читачам, що це за будівля, 
яка в неї історія?
– Збудована ця будівля у 1901 році у володінні вели-
ких землевласників Браницьких на території Мака-
рівщини. На той час Ніжиловичі мали селян, землю 
та ліс. Земля не приносила ніяких доходів, не родю-
чою була. Браницькі вирішили заробляти на лісі. По-
чали розвивати тут лісопереробну промисловість. А 
для організації цієї промисловості потрібна була бу-
дівля. Браницька весь час мешкала у Білій Церкві, а 
Ніжиловичами керували управителі. От вони і збу-

дували цю контору лісництва.
– А потім яка її доля була?
– Потім революція 1917 року – це вже власність 
держави. Школи в Ніжиловичах була лише церков-
но-приходська. А тому у конторі лісництва організо-
вують державну школу. Одразу після революції це 
стало приміщення школи, вже у 1917 році тут було 

навчання дітей. 8 листопада 1943 року гітлерівці 
були вигнанні з Ніжилович і відразу після цього тут 
розпочалося навчання. Поки не збудували коло міст-
ка, там де архангел Михайло, нову школу семиріч-
ку. Вона згоріла, необережне поводження з вогнем. 
І Олександр Підсуха, демобілізувавшись з армії, кло-
потав перед Павлом Тичиною, який був наркомом 
освіти, про відкриття нової школи. Навіть привіз 
Тичину у Ніжиловичі, показав у яких умовах навча-
ються його земляки. Після цього розпочали будувати 
школу, на місці сучасного сільського клубу. Навчан-

ня в тій школі тривало до 1973 року.
– Ви її застали?
– Так, я там починала свій педагогічний шлях у ста-
рій школі, а закінчила в новій. Мій перший випус-
кний клас випускався саме з нової школи у 1974 
році. 
– А ви можете сказати скільки експонатів у ва-
шому музеї?
– Оце ні, з математикою я не дружила, хоч в мене 
чоловік і син були в математиці. Але у записах усе 
відображаю. 

– Скажіть, а як ви бачите майбутнє вашого му-
зею, музею Підсухи?
– Могла б продовжити цю справу моя колишня уче-
ниця Олена Марченко. Вона була присутньою на 
останній зустрічі з письменником 17 вересня 1990 
року. І тоді вона прочитала свій вірш «Край». А зараз 
вона багато мені допомагає матеріалом. 
Також на 100-річний ювілей поета Олена вірш на-
писала:

Шановний наш поет, сьогодні кожен з нас 
приніс у своїм серці, вогонь тепла для нас.

І в кожного є згадка, і в кожного є мить,
і кожному сьогодні у серці защемить.

– Учні ніжиловицької гімназії відвідують му-
зей?
На жаль, з молоді ніхто зараз не цікавиться творчіс-
тю свого земляка Олександра Підсухи.
– Дякую за відверту розмову.
– А я б хотіла наше спілкування закінчити словами 
заповіту Олександра Підсухи: «Нехай же і в май-
бутньому, колись мій день, мій дух, мій дивосвіт 
воскресне». І дякую Вам за збереження пам’яті про 
Олександра Миколайовича.

Спілкувався Віталій ГЕДЗ.

Ніжиловицька гімназія в числі найкращих за результатами 
конкурсу «Вакциновані й відкриті»

Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, а також магазин гаджетів та аксесуарів «Цитрус» провели 
всеукраїнський конкурс «Вакциновані й відкриті» серед закладів освіти. Серед кращих опинилась і Ніжиловицька гімназія.

Освітні заклади мали змогу виграти цінні подарунки, якщо принаймні 80% ко-
лективу повністю вакцинувалися від COVID-19. Подію підтримало Агентство 
США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні.
На конкурс подалися 6 134 школи, у яких педагоги ухвалили відповідальне 
рішення захистити себе і людей поруч від COVID-19.
Переможцями стали:
Висоцький заклад загальної середньої освіти Висоцької сільської ради Сарнен-
ського району Рівненської області;
Спасько-Михайлівський заклад загальної середньої освіти I-IIІ ступенів Новодо-
нецької селищної ради Донецької області.

Мислятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізяславської міської ради 
Хмельницької області.
Ці заклади освіти вже дуже скоро отримають свої призи — набори з 10 комп’юте-
рів, 10 гарнітур та 10 роутерів.
До того ж набори з 10 гарнітур і роутера отримає кожна з 15 шкіл, які виграли 
мініпризи:
Мощенська гімназія — філія ОНЗ «Люблинецький ліцей Люблинецької селищної 
ради Волинської області»;
Філія «Високопільський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Опорного 
закладу Очеретинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Олексан-

дрівської селищної ради Донецької області»;
Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І ступеня з 
поглибленим вивченням англійської мови — дошкільний навчаль-
ний заклад «Перша ластівка» Оболонського району м. Києва;
Ніжиловицька гімназія Макарівської селищної ради Київської 
області;
Могилівська гімназія Герцаївської міської ради Чернівецької облас-
ті;
Кинашівська загальноосвітня школа I-III ступенів Борзнянської 
міської ради Чернігівської області;
Червонополянська філія Костянтинівського опорного закладу за-
гальної середньої освіти Костянтинівської сільської ради Херсон-
ської області;
Благодатнівська гімназія Широківської селищної ради Дніпропе-
тровської області;
Любарський ліцей №1 Любарської селищної ради Житомирської об-
ласті;
Антонівська філія опорного закладу «Академічний ліцей» Скадов-
ської міської ради» Херсонської області;
Рогізненська гімназія Жидачівської міської ради Львівської області;
Попівська гімназія з угорською мовою навчання Косонської міської 
ради Закарпатської області;
Булдичівський заклад загальної середньої освіти Романівської се-
лищної ради Житомирської області;
Тирлівська філія Шляхівсього опорного закладу Гайсинського райо-
ну Вінницької області;
Добрянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній на-
вчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» Городоцької ра-
йонної ради Львівської області.
Призи будуть надіслані щойно департаменти освіти підтвердять 
рівні вакцинації у колективах шкіл-переможниць.

Інф. «МВ».
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Схід Сонця 07.17       Захід Сонця 18.17
Тривалість дня 11.00

ПОНЕДІЛОК, 11 жовтня

ВІВТОРОК, 12 жовтня
Схід Сонця 07.18 Захід Сонця 18.15

Тривалість дня 10.57

СЕРЕДА,  13 жовтня
Схід Сонця 07.20 Захід Сонця 18.13

Тривалість дня 10.53

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

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

14 ЖОВТНЯ – ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,
14:00,16:45,19:30,3:3
5 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
20:45,21:30 Т/с «Моя 
улюблена Страшко»
22:30 Комедiя «Зоонаг-
лядач»
0:30 Танцi з зiрками

КАНАЛ «2+2»
6:00,18:50 ДжеДАI
6:30 Т/с «Карпатський 
рейнджер»
10:10 Х/ф «Перлини 
дракона: Еволюцiя»

11:55 Х/ф «Автомон-
стри»
13:55,16:55 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»
22:35,0:35 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
0:10 Дубинiзми
2:25 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 «Тiльки для 
закоханих»
12:15,3:50 Панянка-се-
лянка
14:00 Богиня шопiнгу. 

Екстремальний сезон
15:00,4:50 Зiрки, чут-
ки та Галлiвуд
16:00 Богиня шопiнгу
18:00 СуперЖiнка 2
19:00 Одного разу пiд 
Полтавою
21:00,2:15,3:15 Країна 
У 2.2
23:00,2:45 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 «Москаль-ча-
родiй»
4:45 Телемагазин
5:15,22:05 «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 Сто-
сується кожного
12:25 Х/ф «Крах»
14:25 Х/ф «Амазонiя»
16:05 Чекай на мене. 
Україна

20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа
23:50 Х/ф «Ганнiбал»
2:20 «Подробицi» - 
«Час»
2:50 Т/с «Голос янгола»

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:15 Kids` Time
6:00 М/с «Том и Джер-
рi»
7:20 Орел i решка
9:30 Х/ф «Бетховен 3»
11:25 Х/ф «Бетховен 4»
13:20 Х/ф «Бетховен «5
15:15 Х/ф «Бетховен»
17:00 Хто зверху? (12+)
19:00 Пекельна кухня
21:10 Х/ф «Люди-
на-мурашка»
23:35 Х/ф «Хлопча-
ки-нальотчики»
1:40 Вар`яти
2:35 Служба розшуку 
дiтей
2:40 Зона ночi
4:50 Абзац

СТБ
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»
6:00 Т/с «Комiсар Рекс»
8:00 МастерШеф

12:00,14:50 Т/с «Слiпа»
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
15:40,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама
20:15,22:50 Т/с «Колiр 
помсти»
23:05 Т/с «Майор i 
магiя»

ICTV
4:50 Скарб нацiї
5:00 Еврика!
5:05 Служба розшуку 
дiтей
5:10 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
10:30 Х/ф «Пасажир»
12:45,15:45 Факти. 
День
13:15,16:10 Т/с «Роз-
тин покаже 2»
16:45,21:30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2»
18:45,21:10 Факти. 
Вечiр
20:20,2:30 Прихована 

небезпека
22:25 Свобода слова
0:00 Х/ф «Перший 
лицар»
3:15 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 «Несолодка 

помста»
1:30 Телемагазин
2:00 Гучна справа
3:00 Реальна мiстика

НТН
5:00,4:55 Top Shop
6:00 Таємницi свiту
7:20,17:00,3:05 Випад-
ковий свiдок
10:50,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
12:30,16:30,19:00,2:35 
Свiдок
14:45 Т/с «Досьє «Ма-
йорка»
18:20 Свiдок. Агенти
23:00,3:30 Т/с «Нарко 
2»
0:50 Х/ф «Атака Юр-
ського перiоду»

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,
14:00,16:45,19:30,3:4
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
20:45,21:30 Т/с «Моя 
улюблена Страшко»
22:30 Драма «Пляж»
1:00 Комедiя «Тер-
мiнал»

КАНАЛ «2+2»
6:00,18:50,19:30 Дже-

ДАI
6:15 Х/ф «Вторгнення: 
Битва за рай»
8:15 Х/ф «Вiдсiч»
10:10 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
12:05 Т/с «Брати по 
кровi 2»
14:05,16:55 Загублений 
свiт
17:55,1:55 Секретнi 
матерiали
18:15 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
20:25,21:30 Т/с «Ко-
зирне мiсце»
22:30,0:05 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
2:10 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 «Твої, мої i 
нашi»
12:15,3:50 Панянка-се-
лянка
14:00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон
15:00,4:50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00 Богиня шопiнгу
18:00 СуперЖiнка 2
19:00 Одного разу пiд 
Полтавою
21:00,2:15 Країна У 2.2
23:00 Сiмейка У
23:30,3:15 Країна У 2.1
0:00 Т/с «Королi палат»
1:00 Танька i Володька
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:45,18:00,19:00 Стосу-
ється кожного
4:30 М/ф
5:05 Телемагазин
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
10:00,11:00 Корисна 
програма
12:25 Х/ф «Операцiя 
«Тушонка»
14:35,15:35 Речдок
16:25 Речдок. Осо-
бливий випадок. Пiд 
чужим iм`ям
20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа
23:50 Х/ф «Перекла-
дачка»
2:20 «Подробицi» - 
«Час»
2:50 Т/с «Голос янгола»

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:10 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:15 Орел i решка
9:25 Т/с «Надприрод-
не»
13:45 Любов на вижи-
вання
15:40 Х/ф «Вiдпустка 
за обмiном»
18:35 Х/ф «Зiзнання»
20:40 Х/ф «Люди-

на-мурашка i Оса»
23:00 Екси
1:00 Х/ф «Здiйсненi»
2:40 Зона ночi
4:50 Абзац

СТБ
4:25,14:30,17:30,22:00 
Вiкна-Новини
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»
5:35 Т/с «Комiсар Рекс»
8:35 МастерШеф
12:00,14:50 Т/с «Слiпа»
15:40,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама
20:15,22:50 Т/с «Колiр 
помсти»
23:05 Т/с «Майор i 
магiя»

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Факти
4:45,20:20 Громадян-
ська 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
10:55,13:15 Х/ф «По-
клик вовка»
12:45,15:45 Факти. 
День
13:55 Т/с «Розтин по-
каже 2»
14:55,16:20 Т/с «Пес»
17:45,21:30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2»
18:45,21:10 Факти. 
Вечiр
22:25 Т/с «Доброво-
лець»
1:15 Х/ф «Унiверсаль-
ний солдат 4»
3:10 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 
Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 3»
12:30 Iсторiя одного 
злочину
14:30,15:30,17:00 Т/с 
«Топтун»
20:10 Говорить Укра-

їна
21:35 Футбол. Вiдбiр 
до ЧС-2022. Україна - 
Боснiя i Герцеговина
23:50 Т/с «Несолодка 
помста»
1:30 Телемагазин
2:00 Гучна справа
3:00 Реальна мiстика

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

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14
:00,16:45,19:30 ТСН
9:25,10:20,4:10,5:35 
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
20:45,21:30 Т/с «Моя 
улюблена Страшко»
22:30 Трилер «Впiймай 
мене, якщо зможеш»
1:25 Х/ф «Мiст шпи-
гунiв»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Х/ф «Ромео + 
Джульєтта»

8:20 Х/ф «Захисник»
10:10 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
12:05 Т/с «Брати по 
кровi 2»
14:00,16:55,19:30 Загу-
блений свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15,1:50 Спецкор
18:50,2:25 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
20:25,21:25 Т/с «Ко-
зирне мiсце»
22:25,0:00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
3:00 Цiлком таєм-
но-2017
3:35 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 «П`ятий 
елемент»
12:50,3:50 Панянка-се-
лянка
14:00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон
15:00,4:50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00 Богиня шопiнгу
18:00 СуперЖiнка 2
19:00 Одного разу пiд 
Полтавою
21:00,2:15 Країна У 2.2
23:00 Сiмейка У
23:30,3:15 Країна У 2.1
0:00 Т/с «Королi палат»
1:00 Танька i Володька
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:45,18:00,19:00 Стосу-
ється кожного
4:30 М/ф
5:05 Телемагазин
5:35,22:05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським»
7:000,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 

Iнтером
10:00,11:00 Корисна 
програма
12:25 Х/ф «Прибульцi»
14:40,15:40 Речдок
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок
20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа
23:50 Х/ф «Викраден-
ня»
1:35 Х/ф «День пер-
ший, день останнiй»
2:50 Т/с «Голос янгола»

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:25 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:30 Орел i решка
9:35 Т/с «Надприрод-
не»
13:10 Любов на вижи-
вання
15:10 Х/ф «Бетховен 2»
17:00 Хто зверху? (12+)
19:00 Дiти проти зiрок
20:40 Х/ф «Перший 
месник»
23:05 Х/ф «Цар скор-
пiонiв»

0:55 Вар`яти
2:35 Служба розшуку 
дiтей
2:40 Зона ночi
4:50 Абзац

СТБ
4:40,14:30,17:30,22:00 
Вiкна-Новини
5:30 Т/с «Комiсар Рекс»
8:30 МастерШеф
12:05,14:50 Т/с «Слiпа»
15:40,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама
20:15,22:50 Т/с «Колiр 
помсти»
23:05 Т/с «Майор i 
магiя»

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
10:40,13:15 Х/ф «Пер-
ший лицар»
12:45,15:45 Факти. 
День
14:00 Т/с «Розтин по-
каже 2»
15:00,16:15 Т/с «Пес»
17:45,21:30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2»
18:45,21:10 Факти. 
Вечiр
20:20 Секретний 
фронт
22:30 Т/с «Доброво-
лець»
1:20 Х/ф «Поклик 
вовка»
3:20 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 3»
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 «Виховання 
вiдчуттiв»
1:30 Телемагазин
2:00 Реальна мiстика

НТН
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»
14:45 Т/с «Досьє «Ма-
йорка»
18:20 Вартiсть життя
23:00,3:30 Т/с «Нарко 
2»
1:00 Легенди бандит-
ського Києва
1:55 Правда життя
3:05 Правда життя. 
Професiйнi байки
4:55 Top Shop

14 жовтня християни східного обряду відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці.

У традиційному календарі свято Покрови Пресвя-
тої Богородиці було особливим, адже символізу-

вало межу між літом та зимою.  У народі казали, що 
Покрова має вкрити землю листям або снігом. У цей 
день звертали особливу увагу на погоду: якщо на По-
крову вітер – весна буде вітряна; якщо вітер віяв з 
півночі, то це трактувалося як знак, що зима буде 
холодною і принесе великі сніги, а якщо із півдня 
– слід очікувати тепла; якщо на Покрову сніг – буде 
багато весіль.
Саме до цього свята українці мали закінчити всі по-
льові та основні господарські роботи. На Полтавщи-
ні цього дня до сходу сонця купали худобу, щоб була 
чистою. Ті, хто будував хату, поспішали увійти до неї 
на свято – щоб завжди бути під покровом Божої Ма-
тері. На Покрову повертались чумаки з останнього в 
році походу та пастухи з отарами із Карпатських гір.
У побуті села свято Покрови знаменувало сезон сва-
тань та початок весільної пори. Дівчата, що прагнули 
побратися цього року, поспішали вранці до церкви, 
щоб покрити образ Богородиці рушником і попроси-
ти у неї судженого: «Святая Покрово, покрий мені го-
лову. Сякий-такий аби був, аби хліба роздобув».  На 
Поділлі казали: «Свята мати, Покровонько, завинь 
мою головоньку, чи в шматку, чи в онучу – най ся 
дівкою не мучу». Зранку мати незаміжньої дівчини 

відчиняла двері до сіней, сама ж дівчина – голов-
ні ворота на дорогу. Вірили, якщо двері та ворота 
цілий день не будуть закриватися, то невдовзі слід 
чекати на старостів, які прийдуть на сватання. У 
цей день мати з донькою також ішли до комори, де 
зберігались вишиті рушники, діставали звідти най-
більше полотно, яке мати протягувала через усю ко-
мору від скрині до порога, примовляючи: «Стелися, 
доріженько, щаслива для молодих, для старостів».

Як відомо, Богородицю вважали заступницею та 
покровителькою і запорозькі козаки. Свято По-

крови Пресвятої Богородиці було одним із найбільш 
шанованих у козацькому середовищі, тому навіть 
зараз його часто іменують Козацькою Покровою. 
Недарма, саме в цей день на козацькій раді січови-
ки щороку обирали собі кошового отамана. За зви-
чаєм, він мав двічі відмовитися від честі очолити 
«шановане товариство». Погоджувався після третьої 
пропозиції. Цим ніби підкреслював, що йде на цю 
згоду не з власної волі, а на прохання козаків. Ново-
обраний кошовий дякував січовикам за честь і кла-
нявся на чотири боки.
Головна січова церква теж була збудована на честь 
Покрови. Взагалі ж за свідченням історика Дмитра 
Яворницького всього на Січі було тринадцять По-
кровських церков, а козацька старшина заклала 

чимало Покровських храмів і в інших місцях. Най-
більш шанованою іконою в цих храмах була відпо-
відно ікона Божої Матері.

Особливого поширення набули такі ікони в часи 
«козацького бароко» у XVII–XVIII ст. На них ча-

сто зображувалися фундатори храму, гетьмани, 
представники козацької старшини разом із члена-
ми своєї родини. Всі вони стояли внизу під омофо-
ром Богородиці, яка таким чином їх немовби обе-
рігала. Взагалі ж, Ікони Богоматері були в кожному 
козацькому курені. Крім того, зображували її й на 
хоругвах, під якими козаки виступали в походи. По 
завершенні походу — незалежно від його успішності 
– козаки відправляли молебень на честь Божої Ма-
тері. Дослідники пишуть, що навіть після знищення 
Запорозької Січі, козаки взяли з собою в еміграцію 
за Дунай образ Пресвятої Богородиці.
Як бачимо, свято Покрови було для українців не 
тільки релігійним святом, воно проникло в сімей-
но-побутову сферу нашого суспільства, поєдналось 
із давніми традиціями і стало невід’ємною складо-
вою осіннього циклу свят народного календаря.

Наталія ФІТЬ,
Київ.
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Схід Сонця 07.26            Захід Сонця 18.05
Тривалість дня 10.39

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 07.21 Захід Сонця 18.11
Тривалість дня 10.50

ЧЕТВЕР, 14 жовтня

Схід Сонця 07.23        Захід Сонця 18.09  
Тривалість дня 10.46

П’ЯТНИЦЯ, 15 жовтня

СУБОТА, 16 жовтня
Схід Сонця 07.25 Захід Сонця 18.07

Тривалість дня 10.42

НЕДІЛЯ,  17 жовтня

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10 Снiда-
нок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,19:30,
3:45 ТСН
9:10 Снiданок З 1+1
9:35 Свiт навиворiт
11:55 Мандруй Украї-
ною з Дмитром Кома-
ровим
20:36 ПроCпорт
20:38 Чистоnews
20:45 Мелодрама «Ти-
танiк»
0:45 Драма «Чєркаси»
2:40,5:30 Життя вiдо-
мих людей

КАНАЛ «2+2»
6:00 Загублений свiт
12:50 Х/ф «Аватар»
16:00 Х/ф «Свiт Юр-
ського перiоду»
18:20 Х/ф «Червона 
спека»

20:25,21:25 Т/с «Ко-
зирне мiсце»
22:25,0:00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
1:50 Цiлком таєм-
но-2017
3:50 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 «Лицар дня»
12:50,3:50 Панянка-се-
лянка
14:00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон
15:00,4:50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00 Богиня шопiнгу
18:00 СуперЖiнка 2
19:00 Одного разу пiд 
Полтавою

21:00,2:15 Країна У 2.2
23:00 Сiмейка У
23:30,3:15 Країна У 2.1
0:00 Т/с «Королi палат»
1:00 Танька i Володька
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:45,1:45 «Подробицi» 
- «Час»
4:15,18:00,19:00 Стосу-
ється кожного
5:05 Телемагазин
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
10:00,11:00 Корисна 
програма
12:25 Х/ф «Прибульцi 
3: Узяття Бастилiї»
14:40,15:35 Речдок
16:30 Речдок. Особли-
вий випадок
20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа
23:50 Х/ф «Звiрина 
лють»

2:40 Т/с «Голос янгола»
НОВИЙ КАНАЛ

5:55,7:10 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:15 Орел i решка
10:05 Х/ф «Мумiя: 
Гробниця Iмператора 
Драконiв»
12:20 Х/ф «Люди-
на-мурашка»
14:40 Х/ф «Люди-
на-мурашка i Оса»
17:00,19:00 Хто звер-
ху? (12+)
21:00 Х/ф «Перший 
месник: Друга вiйна»
23:55 Х/ф «Чесний 
злодiй»
1:30 Вар`яти
2:35 Служба розшуку 
дiтей
2:40 Зона ночi
4:50 Абзац

СТБ
3:50,14:30,17:30,22:00 
Вiкна-Новини
4:35 Х/ф «Мiсiс Даут-
файр»
7:20 Х/ф «Анжелiка, 
маркiза янголiв»
9:50 Х/ф «Чудова Ан-

желiка»
11:55 Х/ф «Анжелiка i 
король»
14:20,14:50 Х/ф «Не-
приборкана Анжелiка»
16:25,18:05 Х/ф «Ан-
желiка i султан»
19:05 СуперМама
20:15,22:50 Т/с «Колiр 
помсти»
23:05 Т/с «Майор i 
магiя»

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Факти
4:45 Громадянська 
оборона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:05 Х/ф «Нашi Коти-
ки»
11:35,13:00 Х/ф «Джон 
Вiк»
12:45 Факти. День
13:45 Х/ф «Джон Вiк 
2»
16:05 Х/ф «Джон Вiк 
3»
18:45 Факти. Вечiр

19:10 Т/с «Брюс»
22:55 Х/ф «Атлантида»
1:25 Анти-зомбi
2:10 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною. День захис-
ника
7:00,8:00,15:00,19:00 
Сьогоднi
9:00 Т/с «Помилки 
молодостi»
13:30,15:20 Х/ф «По-
зивний «Бандерас»
16:10 Х/ф «Захар 
Беркут»
20:00 Т/с «Таємна лю-
бов. Повернення»
0:00,2:00 Т/с «Вихо-
вання вiдчуттiв»
1:30 Телемагазин

НТН
6:45 М/ф «Пригоди 
козака Енея»
7:10 М/ф «Як козаки...»
8:20 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»
11:20,20:30 Т/с «CSI: 
Маямi»
14:50 Т/с «Досьє «Ма-
йорка»
16:40,2:40 Випадковий 
свiдок
18:20,2:05 Правда 
життя
19:00 Х/ф «За двома 
зайцями»
23:00,3:25 Т/с «Нарко 
2»
1:05 Легенди бандит-
ського Києва
3:00 Речовий доказ

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14
:00,19:30,4:50 ТСН
9:25,10:20,6:00 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
15:30 Мелодрама «Ти-
танiк»
20:13 ПроCпорт
20:15 Чистоnews
20:20 Лiга смiху
22:35 Маскарад
0:20 Комедiя «Пропала 
грамота»
2:05 Комедiя «Тер-
мiнал»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Х/ф «Спогад»

7:50 Загублений свiт
15:00 Т/с «Операцiя 
Дезертир»
19:30 Х/ф «Красунчик 
Джоннi»
21:10 Х/ф «Тюряга»
23:20 Х/ф «Напад на 
Уолл-стрiт»
1:20 Х/ф «Парк Юр-
ського перiоду»
3:10 Цiлком таєм-
но-2017
5:10 Вiдеобiмба 2
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30,22:00 Т/с «При-
булець»
10:30 Х/ф «Мiсiя не-
можлива: Наслiдки»
13:15,3:50 Панянка-се-

лянка
14:00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон
15:00,4:50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00 Богиня шопiнгу
18:00 СуперЖiнка 2
19:00 Одного разу пiд 
Полтавою
21:00,2:15 Країна У 2.2
23:00 Сiмейка У
23:30,3:15 Країна У 2.1
0:00 Т/с «Королi палат»
1:00 Танька i Володька
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:45,18:00 Стосується 
кожного
4:45 Телемагазин
5:15,23:05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським»
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 
Iнтером
10:00,11:00 Корисна 

програма
12:25 Х/ф «Прибульцi 
в Америцi»
14:25,15:25,0:55 Реч-
док
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф «Єлизавета: 
Золоте столiття»

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:10 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:15 Орел i решка
10:20 Пекельна кухня
12:25 Дiти проти зiрок
13:55 Х/ф «Перший 
месник»
16:25 Х/ф «Перший 
месник: Друга вiйна»
19:10 Х/ф «Макс Стiл»
21:00 Х/ф «Перший 
месник: Протистояння»
0:05 Екси
2:15 Служба розшуку 
дiтей
2:20 Зона ночi

СТБ
4:25,14:30,17:30,22:00 
Вiкна-Новини
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»
5:50,19:00,22:50 Хо-
лостячка Злата Огнєвiч
10:55,23:50 Як вийти 
замiж
11:50,14:50,18:05 Т/с 
«Слiпа»
0:45 Битва екстрасен-
сiв

ICTV
4:05 Скарб нацiї
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку 
дiтей
4:25,1:25 Факти
4:45 Громадянська 
оборона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:00,20:10 Дизель-шоу
10:10 Х/ф «Таксi 5»

12:25,13:00 Х/ф 
«Таксi»
12:45 Факти. День
14:35 Х/ф «Таксi 2»
16:05 Х/ф «Таксi 3»
17:55,19:10 Х/ф «Таксi 
4»
18:45 Факти. Вечiр
23:00,1:50 На трьох
3:25 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 
Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 3»
12:30,3:00 Iсторiя од-
ного злочину
14:30,15:30,17:00 Т/с 
«Топтун»
20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Свобода слова 
Савiка Шустера

0:00,2:00 Реальна 
мiстика
1:30 Телемагазин
5:00 Х/ф «Позивний 
«Бандерас»

НТН
6:00 М/ф «Ну, постри-
вай!»
7:25 М/ф «Як козаки...»
9:00,16:40,3:10 Випад-
ковий свiдок
10:45 Х/ф «За двома 
зайцями»
12:10,19:30 Т/с «CSI: 
Маямi»
14:50 Т/с «Досьє «Ма-
йорка»
18:20 Таємницi свiту
19:00,2:40 Свiдок
23:00,3:35 Т/с «Нарко 
2»
1:00 Легенди бандит-
ського Києва
2:00 Правда життя
5:00 Top Shop

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:00 Життя вiдо-
мих людей
8:00 Снiданок. Вихiд-
ний
10:00 Свiт навиворiт
18:30 Свiт навиворiт 
12. Пакистан
19:30,5:25 ТСН
20:13 ПроCпорт
20:15 Чистоnews
20:20 Маскарад
22:00 Жiночий квартал
23:40 Свiтське життя
0:40 Х/ф «Гуцулка Ксе-
ня»
2:35 Х/ф «Мiст шпи-
гунiв»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Шаленi перегони
7:00,8:05 ДжеДАI
9:15 Вiпи i топи

11:10 Загублений свiт
13:10 Х/ф «Джек-стри-
бунець»
15:15 Х/ф «Дiлова жiн-
ка»
17:45 Х/ф «Громобiй»
19:55 Х/ф «Озброєнi i 
небезпечнi»
22:10 Х/ф «Ритм-сек-
цiя»
0:20 Х/ф «Червона спе-
ка»
2:40 Вiдеобiмба 2
3:40 Цiлком таєм-
но-2017
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:00 Х/ф «Найкращий 
друг»
11:30 Х/ф «Зорянi та-
ляри»

12:30,14:00,15:30,0:55 
Одного разу пiд Полта-
вою
13:30,15:00,16:30,2:15 
Танька i Володька
17:00 Х/ф «Так, мож-
ливо»
19:10 М/ф «Бебi-бос»
20:50 Х/ф «Клони»
22:35 Х/ф «Дiвчина без 
комплексiв»
1:30 Сiмейка У
2:50 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:45 Вiйна усерединi 
нас
4:40 Телемагазин
5:10 Орел i решка. Пе-
резавантаження
6:55 Слово Предстоя-
теля
7:05 М/ф «Як приручи-
ти дракона 2»
9:00 Готуємо разом. До-
машня кухня
10:00 Все для тебе

11:00 Позаочi
12:00 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком»
13:40 Х/ф «Здрастуй i 
прощай»
15:30 Т/с «Прозрiння», 
1-4 с
20:00 Подробицi
20:30 Мiсце зустрiчi
22:10 Т/с «Любов неж-
дана нагряне», 1-4 с
2:00 Х/ф «Все можли-
во»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Хто проти блонди-
нок? (12+)
8:00 М/ф «Звiрополiс»
9:55 Kids` Time
10:00 Орел i решка. 
Земляни
11:00 Орел i решка. Чу-
деса свiту
12:10 Хто зверху? (12+)
14:10 М/ф «Суперсi-
мейка 2»
16:40 Х/ф «Залiзна лю-
дина»

19:10 Х/ф «Залiзна лю-
дина 2»
21:50 Х/ф «Залiзна лю-
дина 3»
0:35 Х/ф «Зiзнання»
2:25 Зона ночi

СТБ
4:35 Вiкна-Новини
5:25,10:55 Т/с «Колiр 
помсти»
7:50 Неймовiрна прав-
да про зiрок
16:40 Хата на тата
19:00 МастерШеф

ICTV
4:50 Скарб нацiї
5:00 Еврика!
5:05 Факти
5:30 Не дай себе ошу-
кати
6:25 Анти-зомбi
7:20 Громадянська обо-
рона
8:20 Прихована небез-
пека
9:10,13:00 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2»

12:45 Факти. День
15:20 Х/ф «Поганi 
хлопцi»
17:30,19:10 Х/ф «По-
ганi хлопцi 2»
18:45 Факти. Вечiр
21:00 Х/ф «Поганi 
хлопцi назавжди»
23:35 Х/ф «Нашi Коти-
ки»
1:50 Х/ф «Атлантида»
3:35 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
7:00,15:00,19:00 Сьо-
годнi
7:30 Х/ф «Позивний 
«Бандерас»
7:40 Х/ф «Захар Бер-
кут»
10:30 Т/с «Мiраж»
14:40 Т/с «Уроки життя 
i водiння», 1 с
15:20 Т/с «Уроки життя 
i водiння»
20:00 Головна тема
21:00 Спiвають все! 
Фiнал

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

НТН
5:30 Х/ф «Нi пуху, нi 
пера»
6:50 Х/ф «Дорога на 
Сiч»
8:30 Х/ф «Богдан-Зи-
новiй Хмельницький»
10:55 Легенди карного 
розшуку
12:05 Випадковий свi-
док. Навколо свiту
13:20,19:30 Т/с «Ко-
ломбо»
19:00,2:35 Свiдок
23:30 Х/ф «Фунт плотi»
1:30 Таємницi 
кримiнального свiту
3:05 Випадковий свi-
док
3:20 Речовий доказ
3:50 Правда життя. 
Професiйнi байки
4:45 Top Shop

КАНАЛ «1+1»
7:00 Життя вiдомих 
людей
8:00 Снiданок. Вихiд-
ний
10:00 Свiт навиворiт 
12. Пакистан
11:00 Свiт навиворiт
18:30 Свiтське життя
19:30,4:50 ТСН-Тиж-
день
21:00 Танцi з зiрками
0:20 Лiга смiху
2:45 Драма «Тринад-
цять»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Шаленi перегони
7:05 ДжеДАI
8:10,0:40 Загублений 
свiт
13:15 Х/ф «Сонце, що 

сходить»
16:00 Х/ф «Гра на 
виживання»
17:50 Х/ф «Гра 
пам`ятi»
19:30 Х/ф «Термiна-
тор 2»
22:20 Х/ф «Час»
1:40 Вiдеобiмба 2
4:40 Найкраще
4:45 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:00 М/ф «Велика 
мандрiвка»
11:30 Х/ф «Попелюш-
ка»
12:30,14:00,15:30,22
:50,0:20,2:10 Одного 
разу пiд Полтавою

13:30,15:00,23:20,0:50 
Танька i Володька
16:30 М/ф «Бебi-бос»
18:15 Х/ф «Еон Флакс»
20:00 Х/ф «Тран-
сформери: Помста 
полеглих»
23:50,1:35 Сiмейка У
2:45 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:50 Х/ф «Стеж-
ки-дорiжки»
5:15 Х/ф «Зайчик»
6:50 Х/ф «Бiнго Бонго»
9:00 Готуємо разом
10:00,11:00,12:00 Iнше 
життя
12:55 Речдок. Велика 
справа
17:30 Х/ф «Вбивство в 
Схiдному експресi»
20:00 Подробицi 
тижня
22:00 Х/ф «В зонi осо-
бливої уваги»

0:00 Х/ф «Хiд у вiдпо-
вiдь»
1:35 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
5:50,23:40 Вар`яти
6:05,8:30 Kids` Time
6:10 М/ф «Суперсi-
мейка»
8:35 М/ф «Суперсiмей-
ка 2»
10:50 Х/ф «Залiзна 
людина»
13:25 Х/ф «Залiзна 
людина 2»
16:00 Х/ф «Залiзна 
людина 3»
18:45 Х/ф «Доктор 
Стрендж»
21:00 Х/ф «Джон Кар-
тер: Мiж свiтами»
2:40 Зона ночi
4:50 Абзац

СТБ
5:20 МастерШеф
13:45 СуперМама
18:40 Битва екстра-

сенсiв
21:00 Один за всiх
22:10 Таємницi ДНК

ICTV
4:40 Скарб нацiї
4:50 Еврика!
4:55 Факти
5:20 Не дай себе ошу-
кати
6:00 Прихована небез-
пека
7:00,1:25 Анти-зомбi
8:00 Секретний фронт
9:00 Громадянська 
оборона
10:00,13:00 Т/с «Пес»
12:45 Факти. День
14:55 Т/с «Брюс»
18:45 Факти тижня
21:15 Х/ф «Хенкок»
23:05 Х/ф «Я - робот»
2:55 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
5:50 Сьогоднi
6:50,4:20 Реальна 

мiстика
9:15 Т/с «Чужий грiх»
13:00 Т/с «Будинок, 
який...»
17:00 Т/с «Кейс», 1 i 2 с
19:00 Сьогоднi. 
Пiдсумки з Олегом 
Панютою
21:00 Т/с «Кейс»
23:00,2:00 Т/с «Мiраж»
1:30 Телемагазин
3:50 Гучна справа
5:30 Т/с «Топтун»

НТН
5:15 Х/ф «Сватання на 
Гончарiвцi»
6:45 Слово Предстоя-
теля
6:55 Випадковий свi-
док. Навколо свiту
9:15 Т/с «Коломбо»
18:30 Легенди карного 
розшуку
22:10 Х/ф «Патруль 
часу»
0:05 Х/ф «Фунт плотi»

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
« Я К Щ О  С К А Ж Е Т Е ,  Щ О 

В І Д Р У Б А Є Т Е  М Е Н І  О Б И Д В І 
Р У К И ,  Н А В І Т Ь  Т О Д І  Я  Н Е 

П І Д П И Ш У  З Р Е Ч Е Н Н Я »
Метою поїздки була інспекція церков та церковно-
парафіяльних шкіл у деяких приходах Київського, 
Радомисльського, Сквирського, Бердичівського та 
Липовецького повітів. Відразу, по виїзду з Києва, 
владика Агапіт відвідав село Мостище та містечко 
Гостомель Київського повіту. 17 травня інспекція на 
чолі з Агапітом була присутня на літургії в селі Рубе-
жівка, по тому відвідала село Колонщину та містеч-
ко Макарів. У Макарові Агапіт був присутній у храмі 
Св. Іллі Пророка на всеношному бдінні та залишив-
ся на нічліг. 19 травня ревізійна інспекція відвідала 
село Ситняки Радомисльського повіту, де у церкві 
Різдва Христового преосвященний Агапіт провів 
літургію. Наступними пунктами зупинок були села 
Небелиця, Ставище та Осівці, де було проведено ве-
чірнє богослужіння...
Архиєрейська ревізія продовжувалась до 27 травня. 
За цей час Агпіт відвідав десятки приходів та шкіл. 
Останньою Архиєрейська ревізія відвідала село Ко-
жанку Липовецького повіту. З Кожанки владика 
Агапіт відправився на станцію Липовець та 28 трав-
ня залізницею повернувся до Києва...

ХТО ТАКИЙ ЄПИСКОП ЧИГИРИНСЬКИЙ АГАПІТ?

Постать Агапіта цікава і неоднозначна.
Архиєпископ Агапіт – Антоній Йосипович Вишне-
вський, народився 16 липня 1867 року у селі Вигів 
Овруцького повіту Волинської губернії (нині Жито-
мирська обл.). Батько Антонія був псаломщиком, 
пізніше служив дяком у своєму селі. Тож за наста-
новою батька, у 1878 році Антоній вступає до Жито-
мирського духовного училища, яке закінчує у 1882 
році. У 1888 році Антоній закінчує Волинську духов-
ну семінарію. По закінченні семінарії призначений 
псаломщиком Свято - Троїцької церкви села Дідко-
вичі Овруцького повіту. Тут також він викладає у 
місцевій церковнопарафіяльній школі. Після одру-
ження у 1889 році, рукоположений на священика. 
Проживає та виконує богослужіння у селі Бехи того 
ж повіту. Ставши вдівцем у 1892 році отець Антоній 
вступає до Київської Духовної Академії. На третьому 
курсі навчання, у серпні 1895 року у Києво - Пе-
черський лаврі приймає чернечий постриг. Того ж 
року він успішно захищає кандидатську дисертацію 
з Богослов’я. У 1896 році закінчує Київську Духовну 
Академію.
Згідно постанови синоду, у вересні 1896 року при-
значений інспектором Полтавської духовної семіна-
рії. У липні 1898 року піднесений у архімандрити та 
переведений на посаду ректора духовної семінарії у 
м. Катеринослав (нині м. Дніпро), де викладав Святе 
писання. У 1898–1902 роках очолював Кирило-Ме-
фодіївське та Свято-Володимирське братства при 
семінарії. Входив до складу комітету, що опікувався 
Катеринославською міською публічною бібліотекою, 
головував у єпархіальних місіонерський та училищ-
ній радах, та був членом ще ряду духовних та гро-
мадських організацій.
22 березня 1902 року Преосвященніший владика 
Агапіт призначений єпископом Уманським, третім 

вікарієм Київської єпархії та настоятелем Свято-Ми-
хайлівського Золотоверхого монастиря у Києві. На 
цій посаді він пробув до вересня 1908 року. Сучас-
ники згадували його не тільки як сумлінну духов-
ну особу, але і як доброго та вмілого господарника. 
За настоятельства Преосвященнішого Агапіта було 
розширено готельний комплекс при монастирі, рес-
тавровано ряд цінних старовинних предметів цер-
ковного начиння, було пофарбовано зовнішні сті-
ни соборного храму та пофарбована монастирська 
дзвіниця. Після пожежі відбудовано трапезну цер-
кву Св. Іоанна Богослова. Були перебудовані цегляні 
монастирська конюшня та ще кілька господарських 
будівель. 
У січні 1907 року Агапіт стає єпископом Чигирин-
ським, залишаючись вікарієм Київської єпархії. У 
тому ж 1907 році було завершено будівництво ще 
одного  монастирського готельного корпусу на три 
поверхи з підвальними приміщеннями. Корпус був 
побудований виключно для богомольців, щоб ті мог-
ли отримати тимчасовий притулок під час паломни-
цтва...
У 1908 році виповнювалось 800 років з початку бу-
дівництва Києво-Михайлівського монастиря. Пре-
освященний Агапіт очолив приготування до святку-
вання ювілейної дати. Гучне святкування відбулось 
за великої кількості високих гостей та великої кіль-
кості прочан і тривало кілька днів. Для увіковіч-
нення пам’яті 800- літнього ювілею Михайлівського 
монастиря було вирішено закласти новий храм і ве-
ликий готель на 1200 місць. У останній день святку-
вання 20 липня відбулось закладання нового храму, 
де Агапіт окропив святою водою місце для майбут-
ньої церкви.
А вже у вересні того ж року Преосвященніший вла-
дика Агапіт був призначений правлячим архиєреєм 
Владикавказько-Моздоцьким, пробувши на цій по-
саді до жовтня 1911 року. Після того був призначе-
ний архиєреєм Катеринославсько-Маріупольським.
У Катеринославі Агапіт і надалі проявляє себе як ді-
яльний та енергійний архіпастир. Він систематично 
відвідує парафії та монастирі, де проповідує слово 
Боже. З початком Світової війни опікується збором 
коштів для постраждалих, у приміщенні архиєрей-
ського дому у Катеринославі організовує військовий 
лазарет.
За свої діяння владика Агапіт був нагороджений ор-
денами Св. Анни І та ІІ ступенів, Св. Володимира ІІ 
та ІІІ ступенів. У серпні 1917 та у вересні 1918 років, 
як правлячий архиєрей Катеринославської єпархії 
брав участь у Помісному соборі РПЦ. У квітні 1918 
року піднесений до сану архієпископа.
З настанням бурхливих революційних подій та по-
чатком Визвольних змагань, у владики Агапіта, як 
тоді і у багатьох українців, прокидається національ-
на свідомість. Він був одним з організаторів і актив-
ним учасником Всеукраїнського церковного собору 
1918 року. Головував у передсоборній раді, комісії з 
питань єпархіального управління та парафіяльного 
життя. Був членом господарської комісії та входив 
до складу соборної ради. Активно підтримував про-
цес українізації церковного життя, а під час засі-
дань собору обстоював ідею автокефалії УПЦ.
19 грудня 1918 року у Київ вступили війська Дирек-
торії УНР на чолі з Симоном Петлюрою. Архієпископ 
Агапіт зустрічав та вітав прихід Директорії на Со-
фійській площі. Коли Директорія прибула на авто-
мобілях на площу, із Софіі вийшло духовенство. Ар-
хієпископ Агапіт відслужив молебень, під час якого 
проголосив Вічну пам’ять всім воякам, загиблим у 
боях та Многії літа Українській Народній Республіці 
та всьому українському війську.
22 січня 1919 року відбулась значна подія в історії 
молодої Української держави – Акт Злуки між УНР 
та ЗУНР, який відбувся на Софіївській площі. Після 
урочистого проголошення Злуки, Агапіт відслужив 
молебень у соборі Св. Софії, благословивши об’єд-
нання українських земель. Після чого на площі від-
бувся парад галицького легіону Січових Стрільців 
під командуванням полковника Євгена Коновальця.
Після прийняття закону УНР «Про верховне управ-
ління Української православної автокефальної сино-
дальної церкви» від 1 січня 1919 року, Агапіт очолив 
новостворений вищий орган церковного управління 
в Україні – Св. синод УАПЦ, що не підпорядковував-
ся Московському Патріархату. Згідно цього закону 
Українська церква позбавлялася будь-якої залежно-
сті від Всеросійського Патріарха. У цей час владика 

активно впроваджує звершення богослужінь україн-
ською мовою із поминанням очільників УНР та мо-
литвою за українське військо.

На весні 1919 року, після падіння Директорії, влади-
ка Агапіт переїжджає до Одеси. Потім він опинився 
на Кубані, де знаходились війська під командуван-
ням генерала А. Денікіна. Восени 1919 року Тимча-
сове вище церковне управління на Південному Схо-
ді Росії, розглядало справу Архієпископа Агапіта, 
звинуваченого в автокефалістській діяльності та 
припиненні церковного спілкування з Всеросій-
ським Патріархом Тихоном. На суді Агапіт був зви-
нувачений у церковному розколі та антидержавній 
діяльності, яка прирівнювалася до зради батьківщи-
ни. Справа Агапіта мала застерегти інше духовен-
ство від підтримки українізації. 26 листопада 1919 
року архієрейський собор у м. Новочеркаську засу-
див архієпископа Агапіта, звільнивши з кафедри та 
заславши до Криму у Балаклавський Свято-Георгіїв-
ський монастир. На суді Агапіт покаявся та зрікся 
автокефалії.
Після поразки білої армії генерала Денікіна, у ли-
стопаді 1920 року, за сприяння свого однокурсника 
по Київській Духовній Академії, архієпископа Тав-
рійського Димитрія, Агапіт повертається до актив-
ного церковного життя. Спочатку він стає настоя-
телем монастиря, до якого був засланий, а у 1921 
році повертається до керування Катеринославською 
єпархією. Тепер Архієпископ Агапіт міцно стоїть на 
засадах РПЦ. Він не підтримав Першого Всеукраїн-
ського православного церковного собору УАПЦ, що 
відбувся у Києві у жовтні 1921 року, та засудив всі 
ухвали прийняті на ньому. Також він накладає забо-
рони на все духовенство, що переходить до «Живої 
церкви».
«Жива церква», або ж «Оновлена церква» була створе-
на з ініціативи органів ДПУ РРСФР як альтернатив-
на структура до РПЦ та до Московського Патріарха 
Тихона. Духовенство «Живої церкви» співпрацювало 
з органами ДПУ та було цілком кероване та контро-
льоване цією політичною організацією.
У липні 1922 року, за протидію «Оновленій церкві» 
Агапіт був заарештований. Під загрозою розправи 
він примикає до лав членів нової церкви, після чого 
його звільняють з в’язниці. У вересні 1922 року, ра-
дянською владою, тимчасово призначений управля-
ючим Катеринославською оновленою єпархією «Жи-
вої церкви».
У листопаді 1922 року владика Агапіт був заарешто-
ваний за доносом про приховування від держави 
значних церковних коштовностей. І справді, у ар-
хиєрейському саду, у схроні, було виявлено велику 
кількість церковного начиння, вартість якого вимі-
рювалась тоді у кілька трильйонів тогочасних рублів. 
Влада готувала тоді показовий суд над священиком. 
Він був звинувачений  в укритті цінностей під час 
голоду в Радянських республіках.
У в’язниці Агапіт потерпав від катувань та побоїв. З 
нього вимагали публічно зректися Бога. Під час чер-
гового допиту, та примушування підписати зречен-
ня, Агапіт відповів: «Якщо скажете, що відрубаєте 
мені обидві руки, навіть тоді я не підпишу зречен-
ня»...
Судовий процес по цій справі проходив без Агапіта. 
Владика Агапіт – Антоній Йосипович Вишневський 
помер у Катеринославський в’язниці взимку 1923 
року на 56 році життя. Його місце поховання і до 
сьогодні невідоме…

Олексій МЕДВЕДЄВ,
Червона Слобода.

16 травня 1908 року єпископ Чигиринський, преосвященний Агапіт виїхав з Києва з Архиєрейською ревізією.
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НА СПОРТИВНИХ АРЕНАХ
ФУТБОЛЬНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

На футбольних полях Макарівської громади продовжує вирувати життя. Цими вихідними команди Макарівської громади провели 
дев’ять матчів на різних рівнях. 

Першими футбольний марафон вихідних розпочали 
в Макарові представники дитячо-юнацького футбо-
лу.
СК «Юніор-ДЮСШ» 2007/2008 р.н., яку тренує 
В’ячеслав Чуб на своєму полі приймали однолітків 
з Іванкова.

Гра відбувалася в рамках чемпіонату Київщи-
ни-2021 U-15.
Користуючись розгубленістю гостей, наші хлопці ви-
рішили відразу визначити долю матчу. Особливо у 
перші хвилини старалися Єфремов та Шевченко.
При підтримці партнерів по команді, цей дует уже 
на 20-й хвилині зробив рахунок 0:5 на користь 
«Юніора».
Голи забивали на будь-які смаки, але варто окремо 
виділити гол Єфремова прямо з кутового та гол Шев-
ченка точним пострілом зі штрафного.
Після такої переваги наші хлопці віддали ініціативу 
суперникам, чи може у гостей пройшов стартовий 
мандраж і вони заграли спокійно. 
Як результат, до кінця першої половини два м’ячі 
влетіли до воріт, які захищав Іван Хохлюк. Спочатку 
іванківці реалізували 11-метровий удар, а потім ви-
хід віч-на-віч з воротарем.
Друга половина почалася з атак «юніорівців». У цей 
час Єфремов спочатку поцілив у хрестовину воріт 
гостей, а потім намагався завершити атаку ударом 
через себе.

Після стартового запалу гра заспокоїлася і численні 
вболівальники, що зібралися в цей день на стадіоні 
більше голів не побачили. Хоча шанси змінити раху-
нок були в обох команд, але надійно грали голкіпери. 
Таким чином фінальний свисток рефері зафіксував 
перемогу СК «Юніор-ДЮСШ» з рахунком 5:2.
Переможну естафету далі перейняла команда СК 
«Юніор-ДЮСШ» 2011/2012 р.н., яка на виїзді пе-
ремогла клуб «Талант» з Глевахи з рахунком 1:6.
А ось команда СК «Юніор-ДЮСШ» 2009/2010 р.н. 
після трьох турів має три поразки. Цими вихідними 
хлопці програли одноліткам з команди «Талант» (Гле-
ваха) з рахунком 0:7. Проте ми віримо в команду і 
сподіваємося, що уже незабаром побачимо і пере-
моги.

А тепер про дорослий футбол. У суботу, 2 жовтня, СК 
«Юніор» в чемпіонаті Київщини завітав у гості до 
«Колоса» з Пустоварівки. Матч закінчився перемо-
гою господарів з рахунком 4:2.
Проте у цій грі сталися дві бомбардирські події. Спо-
чатку Олександр Петрук, вивівши на 19-й хвилині 
вперед «Юніор», забив свій сотий гол у чемпіонатах 
Київщини. Подібну відмітку, на сьогодні, досягнули 
лише три гравці Сергій Панфілов, Сергій Третяк і 
Олександр Петрук.
А потім, рятуючи від поразки «Колос», нападник 
Кострома став автором чотирьох голів, що є рідким 
явищем у чемпіонаті Київщини.
Ще один гол у складі «Юніора», наприкінці гри з пе-
нальті забив Ярослав Шалон.
Після цієї поразки «Юніор» опустився на 10-ту пози-
цію в турнірній таблиці. Проте уже наступного туру 
наша команда має змогу поліпшити своє станови-
ще. У 22-му турі «Юніор» прийматиме в Макарові ФК 
«Межигір’я», яке наразі перебуває на 12-й сходинці.
У неділю, 3 жовтня, у рамках 22-го туру першо-
сті Київщини, у Кодру завітав ФК «Арсенал-МС» з 
Фастівщини.
Це уже була третя гра цих команд за останній рік на 
обласній арені.
Перше побачення в обласній Лізі Чемпіонів закінчи-
лося нічиєю 0:0 і лише після серії 11-метрових уда-
рів далі пройшов «Арсенал».
У 2021 р. у 5-му турі першості гра у Малій Снітин-
ці закінчилася бойовою нічиєю 3:3. але після матчу 
дуже багато питань було до головного рефері поє-
динку.
І ось третє побачення у якому «Партизану» потрібна 
була лише перемога.
Про серйозні наміри кодрянців уже стало зрозуміло 
з заявки на матч. Усі сильніші гравці були присутні 
цього вихідного на «Партизан-Арені».
Гру «Партизан» розпочав у такому складі: А. Пили-
пенко – І. Зосімець, К. Седлов, А. Каторгін, Є. Куз-
нецов – А. Асланян, О. Паригін, м. Давиденко, Р. Ла-
зебний, О. Корнієнко – Вл. Никоненко.
З перших хвилин «Партизан» пішов в атаку. момен-
ти біля воріт гостей стали виникати один за одним. 
проте надійно грав воротар, або наших хлопців під-
водила точність. І тоді за справу взявся наш захис-
ник Євген Кузнецов. На 25-й хвилині він буквально 
вколотив м’яч головою після подачі кутового у вико-
нанні Миколи Давиденка.

Забитий гол зняв кайдани з ніг нападників і нові 
хвилі атак почали накочуватися на ворота «Арсена-
ла».
Після кількох сейвів голкіпера «Арсенала», на 40-й 
хвилині Владиславу Никоненку все ж вдалося по-
двоїти перевагу господарів. Захисники гостей поми-
лиися при створенні штучного офсайду. Наш напад-
ник реалізував свій вихід віч-на-віч.
Другу половину активніше почали гості з Малої Сні-
тинки. Вони навіть примусили понервувати як грав-
ців «Партизана» так і вболівальників на трибунах.
У цей час біля воріт Анатолія Пилипенка виникло 
кілька небезпечних моментів. Спочатку сам голкіпер 
і поперечка врятували кодрянців від пропущеного 
м’яча, а потім Євген Кузнецов вибив шкіряну кулю 
з пустих воріт. 
Щоб заспокоїти команду Сергій Коновалов провів 
ряд замін і вони досить швидко принесли результат.
Знову помилка захисту «Арсенала» при створенні 
офсайду, знову вихід віч-на-віч з голкіперов у Вла-
дислава Никоненка і він стає автором дублю.
Ну а крапку в грі поставив Олександр Паригін, після  
красивої багатоходівки він встановив остаточний 
рахунок – 4:0.
«Партизан» перемагає і надалі збергіає шанси на 
призове місце першості.
Нашим землякам залишається зіграти три матчі. У 

цих турах потрібно перемагати і чекати на осічку 
команд з першої четвірки, адже в останніх чотирьох 
турах вони гратимуть міє собою. Так уже в наступ-
ному 23-му турі зустрінуться «Гатне» (1-ше місце) і 
«Зоря Миронівщини» (3-тє місце). У 24-му турі від-
будеться матч «Вікторія» (4-те місце) – «Авангард» (2-
ге місце).і у заключному 26-му турі гратимуть «Зоря 
Миронівщини» – «Авангард». А отже втрати очок у 
лідіручого квартету будуть. Головне щоб «Партизан» 
здобув три перемоги.
Наступну гру «Партизан» зіграє у Іванкові проти міс-
цевого клубу. Матч відбудеться 11 жовтня. Початок 
о 15.00.
Ну а тепер про ситуацію в Об’єднаному чемпіона-
ті, де залишилося зіграти один тур. 
У звітному турі спочатку внічию 2:2 проти ФК «Іс-
кри» з Наливайківки зіграв ФК «Бабинці».
Наступного дня «Юність» з Пашківки досягла лише 
нічиї 4:4 у матчі проти ФК «Урожай».
І лише «Юніор» здобув перемогу, розгромивши ФК 
«Рубін» з рахунком 9:1.

Після цього, у боротьбі за другу сходину команди 
розташувалися наступним чином: «Юніор» (29 очок), 
«Юність» (27 очок), «Бабинці» (26 очок). Така ситуа-
ція говорить про те, що «Бабинці» вибувають з бо-
ротьби за срібло. А отже володар 2-го місця визна-
читься в поєдинку «Юність» – «Юніор», який 
відбудеться в Пашківці. У цій грі, щоб здобути срібні 
нагороди «Юності» потрібно лише перемагати, у той-
же час нічия влаштує «Юніор».
Нагадаємо, що у грі першого кола, у Макарові, пере-
могу з рахунком 10:4 святкував «Юніор».
На момент виходу газети, про день і час проведення 
срібного матчу не було відомо.

Інф. «МВ».

Знову у Макарові! Квитки вже у продажу!
Концерт відбудеться з дотриманням 

вимог карантину.

::: РЕКЛАМА   ТА   ОГОЛОШЕННЯ :::
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ ВІД ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВА

Висадити ліс і допомогти онкохворим дітям: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 
спільно з Держлісагентством запустили благодійну акцію на користь підопічних фонду Таблеточки

Здорові діти і зелена країна - це майбутнє України. В рамках програми Прези-
дента “Зелена країна”, яка передбачає висадження 1 мільярду дерев за 3 роки 
і збільшення площі лісів на 1 мільйон гектарів за 10 років, Міндовкілля разом із 
Держлісагентством проводять благодійну акцію.

Акція передбачає об’єднання двох корисних справ: висадження лісу і допомогу 
онкохворим дітям. 
Кожна людина може зробити благодійний внесок — 50 гривень за одне висадже-
не дерево. Лісівники садитимуть ліс безкоштовно, всі кошти одразу йтимуть на 
користь підопічних фонду «Таблеточки», який вже 10 років допомагає онкохво-
рим дітям та їхнім родинам. 
«Дати шанс дітям на здорове майбутнє та безпечне чисте довкілля –  це мета 
нашої акції. Ми об’єднали зусилля із фондом «Таблеточки», щоб кожен українець, 
який хоче долучитися до висадки дерев, міг ще й допомогти дітям у боротьбі он-
кологією. Озеленюючи країну, ми дбаємо про наше спільне майбутнє – протиді-
ємо зміні клімату та її наслідкам, запобігаємо деградації ґрунтів, обмілінню рік, 
опустелюванню, зберігаємо біорізноманіття, «кондиціонуємо» населені пункти. 
Справа важлива та варта зусиль і уваги, тож долучайтеся», – розповідає Міністр 
захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський. 
Взяти участь в благодійній акції можна за формою реєстрації на сайті 
zelenakraina.gov.ua. 
«Ми завжди висаджуємо ліс безкоштовно і будемо так робити надалі. У рамках 
цієї благодійної акції ми пропонуємо зробити добру справу: допомогти онкохво-
рим дітям через благодійний фонд «Таблеточки». Лісівники віддячать висадже-
ними деревами в обраній вами області. Долучайтеся також до наймасштаб-
нішої висадки у своєму регіоні! Чисте довкілля — це новий тренд», — коментує 
Голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.
На що перетворюється ваша допомога?
50 гривень – це одне висаджене дерево і одна безпечна крапельниця для дити-
ни. Щоб захистити онкохворих дітей від занесення інфекцій під час тривалих 
крапельниць, використовують спеціальні шприци з аспіраційною голкою.
100 гривень – це два висаджених дерева і три дні боротьби з раком або флакон 
протипухлинного препарату, що стримує ріст ракових клітин. На курс лікуван-
ня дитині потрібно 16-24 флакони цих ліків.
150 гривень – це три висаджених дерева і ранок під захистом від мікробів або 
флакон протимікробного препарату. Ліки проти раку вбивають імунітет, тому 
під час лікування дітям потрібен додатковий захист від мікробів.
«Дитяча онкологія — це системна проблема. Рак можна перемогти лише об’єд-
навшись. Фонд дуже вдячний Державному агентству лісових ресурсів за можли-
вість зробити дві добрі справи одночасно: допомогти онкохворим дітям і покра-
щити екологічну ситуацію в країні», — ділиться засновниця благодійного фонду 
«Таблеточки» Ольга Кудіненко. 
Крім благодійної акції на сайті zelenakraina.gov.ua можна зареєструватися і до-
лучитися до висадки лісу у своєму регіоні. Під час висадки лісівники безкоштов-
но нададуть садивний матеріал і проведуть майстер-класи по садінню лісу.

ДО ШКОЛИ ГОТОВІ
Якщо запитати у будь-якого школяра, яка у нього улюблена пора року, то відповідь буде у всіх однакова - це літо. Адже влітку можна довго 

спати і, найголовніше, зовсім не потрібно ходити до школи. І якщо для дітей останні дні літніх канікул - найбезтурботніші, то для їх батьків 
настає дуже гаряча пора. До початку нового навчального року більшість сімей починають готуватися завчасно, адже одяг, взуття, канцеляр-

ські приладдя - це далеко не все, що потрібно для школи. А як бути, якщо дитина перебуває в дитячому будинку?
За даними Київської обласної адміністрації на початок 2020 року в Київській 
області на первинному обліку перебуває 3438 дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування. З них 2538 проживають у сім’ях опікунів та пі-
клувальників, 413 – у дитячих будинках сімейного типу та 195 - у прийомних 
сім’ях. Але діти, які залишилися без піклування батьків відвідують звичайні за-
гальноосвітні школи, де поруч з ними навчаються діти, у яких є кому подбати 
і підготувати їх до школи. Натомість у перших «День знань» – це справжнє ви-
пробування. Адже вони теж хочуть мати найкращі шкільні речі, які турботливо 
придбають для них дорослі.
І така ситуація повторюється із року в рік, що породжує велику кількість акцій 
зі сторони благодійних організацій. Акції та волонтерські рухи направлені на 
підготовку дітей із дитячих будинків та соціально-ребілітаційних центрів до но-
вого навчального року. В такий зворушливий момент життя діти хочуть отрима-
ти турботу, особливо це стосується першачків, котрі чекають її від усіх небайду-
жих. Згідно з дослідженням УНІАН (лінк на дослідження: https://www.unian.ua/
society/skilki-koshtuvatime-odyagnuti-ditinu-do-shkoli-na-1-veresnya-novini-
ukrajini-11489263.html) зібрати дитину до школи в 2021 році виллється не менш 
ніж в 5 000 грн. До цієї суми включено придбання найбільш необхідних 

речей, таких як одяг і канцтовари першої необхідності. Дитячі будинки намага-
ються забезпечити дітей всім необхідним, але ми ж розуміємо, що кожна дитина 
заслуговує на найкраще. Діти зростають швидко і в кожному віці вони потребу-
ють фінансової підтримки як в освітній сфері, так і в піклуванні про їх здоров’я. 
Фонд TulSun Foundation не є виключенням у цій щорічній традиції, якої ор-
ганізація разом зі своїми партнерами дотримується перед початком кожного 
нового навчального року. Саме тому початок осені – це гаряча пора для складан-
ня списків та придбання шкільних речей, котрі будуть потрібні дітям протягом 
всього навчального року. Адже будь-яка дія, котра направлена на роз’язання 
тієї чи іншої проблеми – це вже рішення. Цього року 302 дитини із 5 дитячих 
будинків на території Київської області, а саме:  Макарівський центр соціальної 
підтримки дітей та сімей «ПРОМІНЬ НАДІЇ», Буртівський соціально-реабілітаці-
йний центр «Сонечко», КЗ КОР «Мостищенська спеціальна школа І-ІІ ступенів», 
Фастівський навчально-реабілітаційний центр, КЗ КОР «Трипільський навчаль-
но-реабілітаційний центр» безтурботно розпочали навчальний рік, бо їх шкільні 
портфелики наповнені всіма необхідними речами. 

Інф. «МВ»,
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: : : : :   РЕКЛАМА   ТА   ОГОЛОШЕННЯ  : : : : :
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З НАКАЗУ НАЧАЛЬНИКА БУЧАНСЬКОГО РАЙОННОГО 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ КОМПЛЕКТУВАННЯ 

ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ
(з адміністративно-господарської діяльності)

27 серпня 2021 м. Буча № 25 

Про  організацію  та  проведення  призову
громадян України на  строкову  військову       
службу до Збройних Сил України та інших
військових формувань України у жовтні –
грудні 2021 року

На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закон України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 24 лютого 2021 року 
№71/2021 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки 
проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову 
службу у 2021 році», Наказ Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року №402 (зі зміна-
ми) «Про затвердження Положення військово-лікарську експертизу в Збройних силах України», 
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 29 липня 2021 року №485 «Про 
організацію та проведення в Київській області призову громадян України на строкову військо-
ву службу в термін з 01 жовтня по 31 грудня 2021 року», Розпорядження Бучанської районної 
державної адміністрації від 17 серпня 2021 року №128 «Про організацію та проведення в Бу-
чанському районі Київської області призову громадян України на строкову військову службу 
до Збройних Сил України та інших військових формувань України у жовтні-грудні 2021 року» 
проводиться призов на строкову військову службу
Н А К А З У Ю:
1. З 1 вересня 2021 року організувати та провести підготовку до призову громадян на стро-
кову військову службу.
2. Явці на призовні дільниці Бучанського районного територіального центру комплектуван-
ня та соціальної підтримки, .першого відділу Бучанського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки, другого відділу Бучанського районного територіаль-
ного центру комплектування та соціальної підтримки, третього відділу Бучанського районно-
го територіального центру комплектування та соціальної підтримки для призову на строкову 
військову службу підлягають усі громадяни, 2003 року народження, яким в період чергового 
призову виповнюється 18 (вісімнадцять) років, а також громадяни, які народилися у 1994-
2002 роках, у яких закінчилася відстрочка від призову, або не призвані раніше на строкову 
військову службу за різних обставин.
3. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути на 
призовні дільниці у встановлений час з документами, зазначеними в повістках за адресами: 
м.Буча, вул..Яблунська 129.
3.1 Перший відділ Бучанського районного територіального центру комплектування та соціаль-
ної підтримки за адресою: м. Київ вул. Михайла Котельникова, 25А.
3.2 Другий відділ Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки за адресою: смт Бородянка, вул. Центральна, 294.
3.3 Третій відділ Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 22.
4. Громадяни, які не отримали повісток для призову на строкову військову службу, зобов’язані 
прибути до призовних дільниць 11.10.2021 року та мати при собі документи, які посвідчують 
особу.
5. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебу-
вають на території Бучанського району зобов’язані негайно повернутися до місця постійного 
проживання та з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для 
проходження призовної комісії.
6. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» керівникам під-
приємств, установ, організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпоряд-
кування і форми власності, зобов’язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення 
їх своєчасного прибуття на призовні дільниці.
7. Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються до територіального центру комплек-
тування та соціальної підтримки, несуть відповідальність згідно чинного законодавства.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

ВО начальника  Бучанського районного територіального
центру комплектування та соціальної підтримки майор О.ЧУМАК

У вересні українці продовжать платити за 
світло за єдиним тарифом в 1,68 грн / кВт-год 
за весь обсяг споживання. Це останній місяць, 
коли всі побутові споживачі сплачують за 
електроенергію за єдиним тарифом. З жовт-
ня 80% українських домогосподарств чекають 
зміни в платіжках за світло.

ЯКИМ БУДЕ ТАРИФ НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ З 1 ЖОВТНЯ

Попри різні плани підвищити тариф, про які гово-
рили кілька місяців, з 1 жовтня ціни на електро-
енергію для більшості українців знизяться. Перед 
самим початком опалювального сезону для домо-
господарств, які споживають менш як 250 кВт-год 
на місяць, тариф на світло буде знижено на 24 ко-
пійки.
Таким чином, ці домогосподарства платитимуть за 
електрику за тарифом 1,44 грн за кВт.

КОГО ТОРКНУТЬСЯ НОВІ ТАРИФИ
За словами міністра енергетики Германа Галу-
щенка, знижені тарифи торкнуться більшості 
українських по-утових споживачів – 80% домогос-
по-дарств.

СКІЛЬКИ ПЛАТИТИМУТЬ ІНШІ СПОЖИВАЧІ
Українці, які в місяць використовують понад 250 
кВт-год, продовжать платити за світло за старим 
тарифом.
Вартість електроенергії для них залишиться 1,68 
грн / кВт-год.
Тариф в 1,68 грн / кВт-год буде діяти також для 
колективних побутових споживачів – за таким та-
рифом оплачуватимуть електроенергію багатоквар-
тирні житлові будинки, включаючи гуртожитки, на 
технічні цілі та освітлення дворів, східців і номер-
них знаків.
Цей же тариф діятиме для дачно-будівельних і га-

ражно-будівельних кооперативів, садових това-
риств, кооперативів для забезпечення роботи насо-
сів та освітлення територій.

ТЕРМІН ДІЇ
Нові тарифи наберуть чинності з 1 жовтня 2021 
року і діятимуть щонайменше до 30 квітня 2022 
року.

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПАЛЕННЯ 
Щодо споживачів, які використовують електрое-
нергію для опалення, урядова постанова не перед-
бачає пільгового тарифу.
Пільги для тих, хто опалює житло за допомогою 
електричних котлів, було скасовано ще з 1 січня 
2021 року. Тоді уряд ухвалив рішення про компен-
сацію витрат частині споживачів, але лише за пер-
ший квартал.

Інф «МВ».

Н о в і  т а р и ф и  н а  е л е к т р и к у  з  1  ж о в т н я

ПЕРЕХІД НА ЗИМОВИЙ ЧАС: 
КОЛИ УКРАЇНЦЯМ ПЕРЕВОДИТИ 

ГОДИННИК І НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ
У ніч з 30 на 31 жовтня о 4 ранку стрілки годинника в 

Україні переведуть на годину назад.
Переводять годинники не лише в Україні, у світі також є така 
практика, проте в більшості країн вже відмовилися від зміни 
часу. Зараз перехід на зимовий та літній час практикують у 
понад 100 державах.
Щороку влада українцям обіцяє, що скасують перевід годинни-
ків і зимового часу більше не буде. 
Вже після квітня 2019 р. влада у кожній країні ЄС сама вирі-
шує, чи переводити годинник. Зазвичай країни, які відмовля-
ються від зміни час, обґрунтовують це «економічною недоціль-
ністю». Економічно обґрунтована зміна часу лише в проміжку 
географічних широт від 30 до 60 градусів. До речі, Україна 
перебуває у цій зоні. Проте успішність та результативність пе-
реведення годинників сумнівні, адже енергія заощаджується 
лише на 1–3%.
Експерти стверджують, що перехід на зимовий час люди пере-
носять легше, ніж на літній, але організм людини все одно до 
нового режиму звикає протягом двох тижнів. Тому готуватися 
до переходу на зимовий час потрібно заздалегідь, як мінімум 
за тиждень.
Що потрібно зробити перед переведенням годинників:
• за кілька днів до переходу на зимовий час дайте своєму орга-
нізму відпочити – уникайте надмірних фізичних навантажень і 
перевтоми, не затримуйтеся на роботі;
• дотримуйтеся правильного харчування, особливо варто змен-
шити вживання жирної їжі;
• за тиждень до переведення годин щодня лягаєте спати на 15 
хвилин пізніше, ніж зазвичай;
• перед сном влаштуйтеся собі розслабляючі процедури – при-
йміть теплу ванну, випийте трав’яного чаю не користуйтеся 
гаджетами за годину до сну;
• більше гуляйте на свіжому повітрі, а перед сном добре прові-
трюйте вашу оселю.
Що потрібно знати про потенційні небезпеки.
• Згідно з низкою досліджень у перші дні після переведення 
стрілок на зимовий час різко зростає кількість інфарктів і са-
могубств.
Перша пов’язана зі зміною тривалості сну. Уникнути небезпеки 
можна, спробувавши поступово підлаштувати свій режим дня 
під перехід на зимовий час.
• Через загострення осінньої депресії в цей період зростає кіль-
кість самогубств. Скорочення світлового дня і відсутність со-
нячного світла при пробудженні – ключові фактори цього за-
гострення.
Якщо ви схильні до депресії, намагайтеся максимально скоро-
тити кількість стресових ситуацій у своєму житті в цей період, 
адже будь-яка з них може зіграти роль
• За статистикою в перший день після переведення стрілок на 
годину назад зростає кількість дорожньо-транспортних пригод.
Якщо ви відчуваєте, що схильні до стресів і загалом схильні 
нервуватися від браку сну, варто відмовитися від поїздок за 
кермом.
Загалом же в перші дні після переходу на зимовий час нама-
гайтеся уникати стресових ситуацій і відповідальних справ.
• Поживний сніданок і прогулянка відразу після того, як щойно 
зійде сонце, допоможуть«включити» в організмі потрібний час.
Під поживним варто розуміти сніданок з великою кількістю ка-
лорій і поживних речовин. З’їжте омлет з беконом, вівсянку, 
випийте склянку молока або соку.
Через пробудження в темряві циркадний ритм організму пору-
шується, пояснюють медики. А від цього ритму безпосередньо 
залежить робота імунної системи.
Ситний сніданок і прогулянка допоможуть організмові адапту-
ватися до нового розпорядку дня. Отже, цього дня надважливо 
намагатися провести якомога більше часу на свіжому повітрі.

Інф. «МВ».
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ГОРОСКОП на  11 – 17 ЖОВТНЯ

ПОГОДА
9 жовтня  +1;+13

10 жовтня +1;+13

11 жовтня  +4;+12

13 жовтня  +4;+13

14 жовтня +4;+14

15 жовтня +4;+13

12 жовтня  +5;+13

А Н Е К Д О Т И

ПРАВИЛО ТИЖНЯ

РОЗУМОВА ГІМНАСТИКА № 13 ВІДПОВІДІ НА № 12

 

ОВЕН (21.03–20.04)
Цього тижня спробуйте завершити щось 
важливе. Це перехiдний перiод, i скоро у 
вас з’являться новi завдання i вiдкриється 
друге дихання. А поки спокiйно упорядко-
вуйте справи i продовжуйте користуватися 
можливостями, якi дарує вам цей перiод. 
Зустрiч у вiвторок може змiнити вашi пла-
ни. Це час змiн в особистих вiдносинах, але 
новi знайомства не принесуть тих вражень, 
якi вам гарантують вiдносини з постiйними 
партнерами i старими друзями. Починаючи 
з п’ятницi знiмаються всi обмеження, дiйте 
смiливiше.

Сприятливi днi: 11, 16; 
несприятливi: 12.

ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Зараз ви можете зробити свiй житловий про-
стiр будинком своєї мрiї. Вашi iдеї будуть 
оригiнальними, а працездатнiсть високою. 
Вологi прибирання в будинку i прання краще 
всього робити у понедiлок. Результати вас по-
радують. Якщо в будинку у вас повний поря-
док, реалiзуйте давнi iдеї на роботi, удоскона-
люйте проєкти, з якими працюєте тривалий 
час. З четверга може вiдбутися переорiєнта-
цiя, а з п’ятницi ви вже наполегливо займа-
тиметеся новою цiкавою справою. Якщо вас 
турбує проблема зайвої ваги, на цьому тижнi 
добре спробувати нову дiєту.

Сприятливi днi: 12, 17; 
несприятливi: 16.

БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
Вашi витрати поки явно перевищують дохо-
ди, але з п’ятницi все повернеться в накатану 
колiю i почнеться сприятливий перiод для ре-
алiзацiї нових проєктiв. А поки проявiть тер-
пiння i доробiть те, що почали. Зiрки можуть 
стимулювати ваше бажання почати процес 
навчання. Це сприятливий час для спiлкуван-
ня, консультативної i рекламної дiяльностi. З 
п’ятницi i до кiнця тижня придiлiть бiльше 
уваги домашнiм справам i спiлкуванню з 
близькими. Можна робити покупки, займати-
ся своїм зовнiшнiм виглядом, влаштовувати 
прийоми – але краще для близьких друзiв.

Сприятливi днi: 11; 
несприятливi: 12.

РАК (22.06–22.07)
Тиждень принесе багато позитивних змiн i 
приємних вражень. Справи просуватимуться 
без особливих зусиль з вашої сторони. Не пе-
ренапружуйтеся. Скоро темп вашого життя 
прискориться, а поки включайте фантазiю 
– i вiдпочивайте, розважайтеся. Обстановка 
в колективi буде комфортною, спiльнi з коле-
гами iнтереси можуть вийти за рамки служ-
бових вiдносин. З четверга вам захочеться 
проявити рацiональнiший пiдхiд до розвитку 
тем, що вас цiкавлять. Можна робити при-
дбання, не обмежуючи себе у витратах – ви їх 
легко компенсуєте.

Сприятливi днi: 11, 12.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Цей час вiдкриє для вас перiод активних 
змiн. Не виключено, що доведеться робити 
вибiр, який не входив у вашi плани. Кульмi-
нацiя подiй тижня очiкується в недiлю, але 
до цього вам бажано розрахуватися з борга-
ми у всiх сенсах. Не ускладнюйте вiдносини 
в колективi та з начальством, навiть якщо 
вас розпирають амбiцiї або ви вiдчуваєте 
свою правоту. З четверга в грошових спра-
вах намiтиться прогрес; вас чекає визнання 
ваших досягнень. Плануйте на п’ятницю i су-
боту заходи з розряду приємних.

Сприятливi днi: 14, 16; 
несприятливi: 17.

ДIВА (24.08–23.09)
П’ятниця стане поворотним днем, з якого ви 
вiдчуєте, як зникають всi обмеження i за-
тримки, що гальмували вашу активнiсть про-
тягом декiлькох тижнiв. Але майже весь тиж-
день оптимально пiдходить для завершення 
справ, наведення ладу i пошуку iнформацiї, 
яка стане в нагодi для реалiзацiї ваших нових 
планiв i проектiв. Змiни можуть вiдбуватися i 
в особистому життi. Несподiвано може з’яви-
тися шанс вiдновити вiдносини. Зустрiчi 
i розмови на цьому тижнi можуть вказати 
вам на вашу провину в якомусь конфлiктi. 
У вихiднi з’явиться прекрасна можливiсть її 
загладити.

Сприятливi днi: 11; 
несприятливi: 15.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Плануйте на четвер який-небудь важливий 
для вас захiд – зустрiч, переговори, обгово-
рення з близькою людиною ваших спiльних 
перспектив. Але формальне оформлення со-
юзiв або угод краще здiйснити у п’ятницю. 
Добре на цьому тижнi працювати в групi 
однодумцiв, розширювати сферу контактiв 
i вести переговори з дальнiми партнерами. 
Попереду несподiванi перестановки, новi 
пропозицiї; i пiдгрунтя для всього цього кра-
ще готувати вже зараз. У вихiднi будьте обе-
режнi пiд час спортивних тренувань, можли-
вi травми.

Сприятливi днi: 12, 14; 
несприятливi: 15.

СКОРПIОН (24.10–22.11)
Звернiть увагу на iнформацiю, яка поступить 
пiд час зустрiчей, листування або власного 
пошуку у понедiлок. Вона допоможе вам роз-
винути нову тему в недалекому майбутньо-
му. Тепер прийшов час органiзувати роботу 
в групi однодумцiв, узявши на себе рiшення 
найскладнiших i найвiдповiдальнiших пи-
тань. З п’ятницi можливе iстотне просування 
в справах. У особистих вiдносинах великого 
значення набувають тонкiсть, нюанси. Про-
являйте щедрiсть, робiть для коханої людини 
що-небудь приємне. Краще всього утiлити в 
життя якесь ваше спiльне бажання.

Сприятливi днi: 11, 17; 
несприятливi: 14.

СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Не поспiшайте на цьому тижнi нiчого мiня-
ти – ваш час ще не прийшов. Працюйте над 
нагальними питаннями, наводьте лад в спра-
вах. Не вiдмовляйтеся вiд додаткового на-
вантаження, якщо це пiде на користь вашим 
проєктам. Спокiйно вiдносьтеся до того, що 
доведеться долати перешкоди, переконувати 
партнерiв або шукати компромiснi рiшення 
у вiдносинах з близькими. У п’ятницю може 
несподiвано вдало вирiшитися якесь важли-
ве для вас питання. На вихiднi плануйте ак-
тивний вiдпочинок, вiдновлюйте спортивнi 
тренування.

Сприятливi днi: 15; 
несприятливi: 17.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
Цей час якнайкраще пiдходить для вирiшен-
ня особистих питань. Ви стаєте романтич-
нiшi, рухомiшi в прагненнi завоювати симпа-
тiї тих, хто вам подобається. Через тиждень 
вас чекають сюрпризи, але саме зараз при-
йдуть першi сигнали змiн i нових можливо-
стей. Не залишайтеся наодинцi, не поспiшай-
те звалювати на себе додатковi обов`язки. 
Подумайте, з якими питаннями i без вас впо-
раються партнери. В п`ятницю добре вiднов-
лювати листування або переговори з тими, 
хто вiд вас далеко. У вихiднi можна робити 
престижнi покупки.

Сприятливi днi: 12, 16; 
несприятливi: 11.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
Наберiться терпiння i не форсуйте подiї. 
Прагнiть ефективно справлятися зi своїми 
обов`язками i накопичуйте матерiали для 
нових проєктiв. Ваш час на пiдходi. А поки 
знаходьте якомога бiльше часу для вiдпочин-
ку, займайтеся власним здоров’ям. Вiвторок 
вiдкриє для вас новi перспективи в партнер-
ських вiдносинах. Але врахуйте, що подвiйнi 
стандарти зараз можуть зiграти з вами злий 
жарт. Будьте вiрнi своїм принципам, старим 
друзям i партнерам – i будете у виграшi.

Сприятливi днi: 17; несприятливi: 13.

РИБИ (20.02–20.03)
Навряд чи вам вдасться вiдкласти справи i 
спокiйно вiдпочити на цьому тижнi. На ро-
ботi назрiвають змiни. I навiть якщо вони не 
зачiпають вас безпосередньо, але загальна 
атмосфера зажадає про вас емоцiйної участi 
в справах колективу. У понедiлок вам нале-
жить вiдволiктися на рiшення особистих пи-
тань. З вiвторка смiливо здiйснюйте те, що 
задумали. На суботу i недiлю плануйте розва-
жальнi i одночасно кориснi заняття, проявiть 
турботу про свiй зовнiшнiй вигляд – попереду 
вас чекає багато зустрiчей i цiкавого спiлку-
вання.

Сприятливi днi: 16; несприятливi: 14.

Прогноз погоди на місяць: буде те-
пло, якщо стояти біля мангала.

* * *
Тепер, щоб жити в злагоді з усі-
ма, слід оминати три теми:
1. Релігія.
2. Політика.
3. Вакцинація.

* * *
У світогляді менеджера підрозділу 
чайник закипить швидше, якщо 
на нього пильно дивитися й ре-
гулярно запитувати: «А яка зараз 
температура? Коли плануєш дове-
сти до 100? А ми можемо закипіти 
при 80?» Потім він п’є гарячу, але 
сиру воду і вважає, що з усім впо-
рався.

* * *
Стоять на дорозі даішники, 
нудьгують. Бачать – дід на возі 
їде. Вирішили пожартувати.
– Діду, ваші права?
Дід, піднімає палицею кобилі 
хвіст і каже:
– У бардачку візьміть!

* * *
Водій, пам’ятай: якщо в соняч-
ний день у машини, що попереду, 
ввімкнулися двірники, то зараз 
вона поверне ліворуч або право-
руч.

* * *
На одному з інтернет-форумів: 
«Добрий день! Мій чоловік роз-
лив каву на новий килим. Під-
кажіть, будь ласка, як вивести 
плями крові».

* * *
– Усі мої проблеми легко вирішити 
за допомогою простого людського 
мільярда доларів.

* * *
На м’ясокомбінаті одна корова 
запитує іншу:
– Ти тут вперше?
– Ні, блін, удруге!

* * *
– У моїй роботі немає місця стра-
хові. Якщо проявиш страх – усе, 
ти мертвий!
– А ким ви працюєте?
– Учителем у школі.

* * *
У сучасному автомобілі все 
продумано до дрібниць. Заснув 
за кермом, бах, і твоє обличчя 
вже на подушці!


