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ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ

Благоустрій селища – це, насамперед, благоустрій 
територій, де проживають його мешканці.
Нещодавно в Макарові завершився поточний ре-
монт прибудинкової території на вул. Садова, 1, вул. 
Димитрія Ростовського, 64, вул. Проектна 8,10, та 
вул. Кочубея, 22.
З метою комфортного пересування мешканців ав-
томобільним транспортом КП «Макарів ВУЖКГ» із 
залученням підрядних організацій заасфальтували 
проблемні ділянки: відновили покриття на в‘їздах до 
прибудинкових територій та залатали ями на шляху 
до під‘їздів.
Зазначимо, що це не просто приведення в належний 
вигляд прибудинкових територій, а комфорт і безпе-
ка для жителів нашої громади.

КОНСЕРВУВАННЯ ФОНТАНІВ
12 жовтня в Макарові працівники КП «Макарів 
ВУЖКГ» закрили фонтани біля Будинку культури на 
зимовий період.
Задля збереження обладнання до нового сезону, 
фонтани повністю запечатають листами металу, які 
демонтують вже навесні наступного року.

КОНСЕРВАЦІЯ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЧНОГО ПОЛИВУ

19 жовтня в Макарові працівники КП «Макарів 
ВУЖКГ» провели консервацію систем автоматич-
ного поливу у парку «Молодіжний». Ця процедура 
є обов’язковою і проводиться на початку осіннього 
сезону до настання заморозків. Регулярне професій-
не обслуговування мінімізує знос системи і запобігає 
її розриву. Повторний запуск системи відбудеться 
вже у теплу пору.

ЗАМІНА ВІКОН
У Кодрі добігає кінця реалізація першої черги про-
екту з заміни вікон у місцевому освітньому закладі. 
Заміну вікон роками ігнорували представники ра-
йонної влади колишнього Макарівського району.
Про вікна та історію їхнього багаторічного встанов-
лення ми поспілкувались з директором Кодрянського 
навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Макарівської 
селищної ради Валентиною Мельник.
Директор освітнього закладу пояснила, що заміна 
вікон була головним її питанням з моменту, як вона 
стала на посаду в.о. директора ще у 2016 році.
Численні звернення до районної влади залишались 
без уваги
Нарешті, у 2018 році рішення щодо зміни вікон було 
прийнято Кодрянською селищною радою, але реалі-
зувати проєкт не вдавалося протягом трьох років. 
Попри те, що бюджет Кодрянської селищної ради 
був одним із найбільших у районі, «потягнути» замі-
ну вікон самотужки селище не змогло.
Численні звернення до районної влади залишались 
без уваги, проблема роками ігнорувалась.
За словами Валентини Мельник, реальні можливо-
сті для реалізаціїї цього проєкту із заміни вікон з’я-
вились лише після адміністративної реформи, коли 
Кодра стала частиною Макарівської громади, а голо-
вою громади було обрано Вадима Токаря.
«Можливість реалізувати наш проєкт отримали від 
Вадима Токаря. Протягом вересня – початку жовтня 
2021 р перша черга вікон (по класах) була замінена», 
– зазначила директор Кодрянського навчально-ви-
ховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ сту-
пенів – дитячий садок» Макарівської селищної ради.
Наразі, зроблено і відкоси: внутрішні і зовнішні, а 
також встановлено відливи. У Кодрянському НВО 
сподіваються вже протягом тижня повністю завер-
шити косметичні ремонтні роботи. Перевірити хід 
робіт завітала до Кодри заступник Макарівського 
селищного голови Лариса Омельченко.

Реалізація першої черги проекту по заміні вікон у 
Кодрянському навчально-виховному об’єднанні «За-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 
обійшлася бюджету громади у 614 800 грн, пере-
можцем тендеру, який проводили у серпні, стало 
підприємство з Фастову.
«Будемо чекати реалізації і другої черги проекту, 
дуже сподіваємося, що друга черга буде вже незаба-
ром», – каже Валентина Мельник.

НОВИНИ ПОЛІЦІЇ
10 жовтня по обіді на вулиці Київській, що у селі 
Калинівка, екіпаж патрульних помітили підозріло-
го чоловіка — він суттєво занервував, побачивши 
службове авто.
Під час спілкування з інспекторами 35-річний гро-
мадянин розповів, що знайшов неподалік дві плас-
тикові місткості з речовиною, схожою на канабіс, та 
забрав їх собі.
Оскільки випадок має ознаки кримінального право-
порушення, охоронці порядку викликали на місце  
події слідчо-оперативну групу. Слідчі вилучили ре-
човини на експертизу та надалі встановлюватимуть 
всі обставини цієї справи.

* * *
12 жовтня близько 16-ї години в селі Липівка. Ін-
спектори зупинили транспортний засіб Opel за по-
рушення ПДР.
27-річний водій надав патрульним пошкоджене сві-
доцтво про реєстрацію транспортного засобу. Та-
кож інспектори помітили в ньому ознаки підробки: 
інформація на документі нанесена кустарним спо-
собом.
На місце події патрульні викликали слідчо-опера-
тивну групу для надання правової кваліфікації діям 
водія.

* * *
14 жовтня близько 13-ї години, на 51 км автодоро-
ги Київ – Чоп, трапилась ДТП за участю легковика 
Skoda. Є потерпілі.
Слідчі будуть встановлювати всі обставини події.

Водій Skoda сильно перевищив швидкість і врізався 
у відбійник. Від удару останній повністю понівечив 
передню частину автомобіля і пройшов поперек че-
рез салон. Та коли рятівники витягли із салону водія, 
чоловік встав і пішов, жодних важких травм у нього 
не виявлено.

* * *
18 жовтня патрульні села Чайки виявили тран-
спортний засіб у розшуку
Учора близько 15-ї години, на 47 км автодороги Киї 
– Чоп, інспектори помітили покинутий на узбіччі ав-
томобіль ВАЗ 21061.
Під’їхавши до транспортного засобу та перевіривши 
його по відповідним базам, патрульні встановили, 
що ним незаконно заволоділи, близько 3-ї  години 

ночі, в Житомирській області. 
На місце події викликали слідчу групу. Попередня 
кваліфікація за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння 
транспортним засобом) ККУ, яка передбачає штраф 
у розмірі від 17000 до 20400 гривень або обмеження 
волі від 3 до 5 років, або позбавлення волі на той 
самий строк.

ПОЖЕЖІ
У двох селах Макарівської громади рятувальникам 
довелося гасити займання трави протягом одного 
дня.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у 
Київської області
Так, 10 жовтня о 14:13 до оперативно-диспетчер-
ської служби 32-ї Державної пожежно-рятувальної 
частини смт Макарів надійшло повідомлення про 
загорання трав’яного настилу за адресою с. Гаврон-
щина.
До місця виклику було направлено черговий караул 
32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт 
Макарів. По прибуттю на місце виклику встановле-
но, що горить трав’яний настил. Пожежу локалізова-
но о 17:26 та повністю ліквідовано о 17:30.
Того ж дня о 18:39 до оперативно-диспетчерської 
служби 32-ї Державної пожежно-рятувальної части-
ни смт Макарів надійшло повідомлення про заго-
рання трав’яного настилу у селі Фасівочка. 
Пожежу локалізовано о 18:53 та повністю ліквідова-
но о 18:56.
В обох випадках причини виникнення пожеж з’ясо-
вуються.

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ФУТБОЛ
Результати 5-го ігрового дня в чемпіонаті Київщи-
ни-2021 серед дитячо-юнацьких команд. 

U-11 (2011/2012 р.н.)
ДЮСШ Васильків – 

СК ЮНІОР ДЮСШ (Макарів) 0:5.
U-13 (2009/2010 р.н.)

ДЮСШ Васильків – 
СК ЮНІОР ДЮСШ (Макарів)  6:0.

U-15 (2007/2008 р.н.) 
СК ЮНІОР ДЮСШ (Макарів) – 

Олімпік (Українка) 3:0.

РОЖІВ
12–13 жовтня на вулицях Весняна, Прирічна, ча-
стина Дружби проводились роботи електриків КП 
«Карашин комунгосп» по заміні вуличних ліхтарів, 
ламп та відновлення електроліній на деяких участ-
ках вуличної мережі. Роботи будуть продовжува-
тись.

НІЖИЛОВИЧІ
Староста села висловлює щиру подяку нашому при-
ватному підприємцю Юрію НЕДАШКІВСЬКОМУ за 
чудовий подарунок для села. Він виготовив зупинку 
громадського транспорту, яку сам і встановив. Те-
пер село укомплектоване зупинками у повному об-
сязі.

Інф. «МВ».

НОВИНИ НАШОЇ ГРОМАДИ
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НОВІ ПРАВИЛА ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕ-
ВЕЗЕНЬ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

З 21 жовтня в регіонах з «жовтим», «помаранчевим» 
чи «червоним» рівнем карантину для проїзду в гро-
мадському транспорті будуть вимагати  COVID-сер-
тифікати або негативний результат ПЛР-тесту.

Йдеться про автобусні маршрути, авіаційному і за-
лізничному транспорті міжобласного сполучення. 
Правила не застосовуватимуться до міських і вну-
трішньо-обласних перевезень.

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ
12 жовтня під головуванням селищного голови Ва-
дима ТОКАРЯ Службою у справах дітей Макарів-
ської селищної ради проведено чергове засідання 
Комісії з питань захисту прав дитини.

Члени комісії засідають з метою результативного ви-
рішення проблем виховання та всебічного розвитку 
дітей.
На порядок денний винесені наступні питання щодо 
реалізації прав дитини:
- влаштування дитини, позбавленої батьківського 
піклування, дитини з особливими потребами до Бі-
лоцерківського дитячого будинку-інтернату;
- доцільність позбавлення батьківських прав бать-
ків, які не виконують батьківські обов’язки по від-
ношенню до своїх малолітніх  дітей;
- про подальше перебування дітей в КЗ МЦ «Промінь 
надії»;
- про надання дозволу на присвоєння малолітній ди-
тині прізвища матері;
- затвердження індивідуальних планів соціального 
захисту дітей, які перебувають в складних життєвих 
обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування та інше. 
Після розгляду питань були прийняті відповідні рі-
шення, спрямовані на захист прав та інтересів ді-
тей.

НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ 
ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

12 жовтня з метою розгляду звернень громадян 
щодо надання матеріальної грошової допомоги та 
визначення сум матеріальної грошової допомоги 
відбулося засідання Комісії з розгляду питань на-
дання соціальної матеріальної допомоги мешканцям 
Макарівської селищної територіальної громади під 
головуванням заступника селищного голови Богда-
на Живаги.

У рамках реалізації Комплексної програми «Турбота» 
на 2021 рік комісією розглянуто 38 заяв громадян 
щодо надання допомоги (з них одна заява від по-
страждалих внаслідок пожежі).
Розмір соціальної матеріальної допомоги встанов-
лено диференційовано, в індивідуальному порядку, 
залежно від тяжкості хвороб заявників.
Загальна сума виплат склала 231 000 гривень.

СИТУАЦІЯ В ГРОМАДІ
Враховуючи стрімке погіршення епідемічної ситуа-
ції у Київській області, сьогодні, 13 жовтня під голо-
вуванням Макарівського селищного голови Вадима 
ТОКАРЯ відбулося позачергове засідання Макарів-
ської селищної комісії техногенно-екологічної безпе-
ки та надзвичайних ситуацій.

Про протиепідемічний стан на території Макарів-
ської громади пов‘язаний з гострою респіраторною 
хворобою Covid-19 проінформувала завідувач 
Фастівського районного відділу ДУ «Київський ОЦ 
КПХ МОЗ» Віра Ткаченко, яка зазначила, що випад-
ки захворювання були зареєстровані у 45 населених 
пунктах з 49. Насторожує те, що захворюваність у 
нашій громаді зросла за останній тиждень на 116% 
та наголосила на тому, що у такій ситуації вкрай 
важливо дотримуватися усіх протиепідемічних за-
ходів та за умови відсутності протипоказань - вак-
цинуватися!
Про стан захворюваності працівників, учнів та ви-
хованців учбових та дошкільних закладів Макарів-
ської селищної ради доповіла виконуюча обов’язків 
начальника відділу освіти, молоді, фізичної культури 
і спорту Лариса Султанова.
Директор КНП «Макарівська БЛІЛ» Макарівської се-
лищної ради Олексій Кравець повідомив про робо-
ту лікарні як закладу для госпіталізації пацієнтів з 
Covid-19 та зазначив, що лікарня забезпечена усім 
необхідним для лікування таких хворих. 
Шановні мешканці громади, велике прохання відне-
стися з порозумінням до протиепідемічних заходів, 
дотримуватись дистанції, використовувати захисні 
маски та антисептики для рук. Виконання цих про-
стих правил допоможе убезпечити вас, ваших близь-
ких та людей, які вас оточують, а також знизити ри-
зики зараження коронавірусною інфекцією.

У МАКАРІВСЬКІЙ ГРОМАДІ 
3 СМЕРТЕЛЬНИХ ВИПАДКИ ЧЕРЕЗ 

УСКЛАДНЕННЯ ВІД COVID-19 
За даними Фастівського лабораторного центру, за 
тиждень коронавірусну хворобу виявлено у 102 
мешканці Макарівської громади. Водночас зареє-
стровано 75 одужань.
Маємо 3 смертельних випадки через ускладнення 
від Covid-19 (Почепин, Кодра, Королівка).
44 нових випадків COVID-19 діагностували в Мака-
рові, 17 – в Кодрі, 6 – в Гавронщині, по 5 – в Забуян-
ні та Карашині, по 4 – в Колонщині та Калинівці, 
3 – в Плахтянці, по 2 – в Наливайківці, Березівці, 
Ситняках та Комарівці, а також по 1 – в Пашківці, 
Мар’янівці, Мотижині, Королівці, Липівці та Черво-
ній Гірці.
Одужання було зафіксоване в Макарові (20), За-
буянні (11), Королівці (10), Кодрі (7), Наливайківці 
(6), Маковищі (4), Гавронщині, Карашині та Ніжило-
вичах (по 3), Липівці (2), а також Березівці, Людви-
нівці, Волосіні, Фасовій, Ситняках та Мотижині (по 
1).
Загалом на території Макарівської ТГ з березня 2020 

р. підтвердилося 3058 випадків коронавірусної хво-
роби, видужало 2653 жителів та померло 54 мешка-
нець.

УЧАСТЬ У ФОРУМІ
8 жовтня в Обухові завершується перший форум 
організований за ініціативи Київської обласної дер-
жавної адміністрації для команди цифровізаторів 
Київської області «Kyiv regional CDTO Camp»!
Макарівську громаду на форумі представляв заступ-
ник селищного голови Анатолій Карбовький.
Спікери поділилися досвідом з CDTO Центральних 
органів виконавчої влади. На заході напрацьовува-
ли ідеї щодо державно-приватного партнерства й 
поспілкувалися про те, як комунікувати й розробити 
успішний HR бренд своєї громади.

ПІДГОТОВКА ДО СЕСІЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ

Завершується підготовка до чергової сесії Бучан-
ської районної ради, яка відбудеться, відповідно до 
розпорядження голови райради Володимира Дуба-
са, 20 жовтня.
18 жовтня депутати та запрошені під час засідання 
постійної комісії районної ради з питань бюджету, 
фінансів та податків розглянули актуальні питання 
для громад району.

У її роботі взяли участь Микола Ляшенко, голова Бу-
чанської районної державної адміністрації та деле-
гація представників Макарівської громади у складі 
заступника селищного голови Лариси Омельченко, 
начальника фінансового відділу Макарівської се-
лищної ради Тетяни Логвіної, начальника відділу 
культури і туризму Макарівської селизної ради Ната-
лії Завалішиної, адже серед питань одне з найболю-
чіших для Макарівської громади – це виплата забор-
гованості із заробітної плати працівникам закладів 
культури та освіти колишнього Макарівського райо-
ну. 
Депутати підтримали пропозицію щодо виділення 
субвенції Макарівській громаді з районного бюдже-
ту Бучанського району для погашення вищезгаданої 
заборгованості та спільно із запрошеними напрацю-
вали механізм здійснення таких видатків.

КОНКУРС НЕ ВІДБУВСЯ
11 жовтня 2021 року у відділі освіти, молоді, фізич-
ної культури і спорту Макарівської селищної ради 
відбулось перше засідання конкурсної комісії кон-
курсу на посаду директора Колонщинської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів Макарівської селищної 
ради.
Кандидата, що подав заяву на участь у конкурсі, не 
допущено у зв’язку з тим, що нею не подані усі до-
кументи, передбачені Законом України «Про повну 
загальну середню освіту». Конкурс буде оголошено 
повторно.

ПЕРЕХІД НА ЗИМОВИЙ ЧАС

У ніч проти 31 жовтня, неділі, о 4 годині ранку 
українці переходять на зимовий час, тобто перево-
дять стрілки годинника на 1 (одну) годину назад.

За матеріалами Макарівської селищної ради.

СЕЛИЩНА РАДА ІНФОРМУЄ
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ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ 
МАКАРІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!

23 ЖОВТНЯ
МОТИЖИН: вул. Згоди, довга, Садова, Топольова, Надія, польова, ШевчеНка 
(8.00-18.00).
КОДРА: вул. ключова, леСі україНки, ковпака, ЦеНТральНа (8.00-18.00).
МАКОВИЩЕ: вул. ШевчеНка, ЖовТНева, польова, ЦеНТральНа, НабереЖНа, 40 
років перемоги, молодіЖНа, Садова (8.00-18.00).
МАКАРІВ: вул. ваТуТіНа (8.00-18.00).

24 ЖОВТНЯ
НАЛИВАЙКІВКА: вул. ЖовТНева (8.00-18.00).
ПАШКІВКА: вул. ЦеНТральНа (8.00-18.00).
МОТИЖИН: вул. Згоди, довга, Садова, Топольова, Надія, польова, ШевчеНка 
(8.00-18.00).
КОДРА: вул. ключова, леСі україНки, ковпака, ЦеНТральНа (8.00-18.00).

25 ЖОВТНЯ
МОТИЖИН: вул. довгича, Топольова, ваТуТіНа, ШевчеНка, горького, Слобода, 
довга, СТарий Шлях, Надія (8.00-19.00).
ЛЮДВИНІВКА: вул. калиНівСький, чапаєва, польова, друЖби, ліСНа, лаНо-
веЦька, друЖби, гуСяТиНСька, київСька, молодіЖНа, ТерНопільСька (8.00-18.00).
БОРІВКА: вул. ЦеНТральНа (8.00–18.00).
МАКАРІВ: вул. б. хмельНиЦького (8.00–18.00).
КОПИЛІВ: ТраНСформаТорНа підСТаНЦія в полі (8.00–18.00).
НЕБЕЛИЦЯ: вул. миру, ШевчеНка, молодіЖНа (8.00–20.00).
ПАШКІВКА: вул. ЖовТНева (8.00–18.00).
БУЯН: вул. вокЗальНа, Нова, 60-річчя ЖовТНя, 1 ТравНя, ЗаводСька, пролеТар-
Ська (8.00–19.00).
КОДРА: вул. СоНячНа, ключова, леСі україНки, ковпака, ЦеНТральНа, ШевчеНка, 
Нова, коопераТивНа, молодіЖНа, мехаНіЗаТорів, 1 ТравНя, парТиЗаНСька (8.00–
19.00).
МАР’ЯНІВКА (КОЛОНЩИНА): вСе Село (8.00–19.00).
ЛИПІВКА: вул. друЖби, кримСька (8.00–19.00).
ЧЕРВОНА СЛОБОДА: вул. леСі україНки (8.00–19.00).

26 ЖОВТНЯ
ПАШКІВКА: вул. ЖовТНева (8.00–18.00).
ФАСОВА: вул. колгоСпНа (8.00–19.00).

27 ЖОВТНЯ
ПЛАХТЯНКА: вул. ваТуТіНа (8.00–19.00).
БОРІВКА: вул. ЦеНТральНа (8.00–19.00).
МАКАРІВ: вул. б. хмельНиЦького (8.00–18.00).

28 ЖОВТНЯ
КОПИЛІВ: вул. київСька, білоЦерківСька, ЖовТНева, ШевчеНка, макарівСька, 
Нова, миру (8.00–19.00).
РОЖІВ: вул. миру, Садова, молодіЖНа (8.00–18.00).
паШківка: вул. віТрівСька, горького, перШоТравНева, Садова, перемоги, пуга-
чова, калиНова, НабереЖНа (8.00–18.00).
ФАСОВА: вул. ШевчеНка (8.00–18.00).
ФАСІВОЧКА: вул. веСелкова, левадНа, валова, кривоНоСа, олеНи Теліги 
(8.00–19.00).
МАКАРІВ: вул. ЗарічНа (8.00–19.00).

29 ЖОВТНЯ
СЕВЕРИНІВКА: вул. перемоги, гагаріНа, ваТуТіНа (8.00–18.00).
КОПИЛІВ: вул. київСька, білоЦерківСька, ЖовТНева, ШевчеНка, макарівСька 
(8.00–18.00).
ПОЧЕПИН: вСе Село (8.00–18.00).
МАР’ЯНІВКА (КОЛОНЩИНА): вСе Село (8.00–18.00).
НАЛИВАЙКІВКА: вул. ліСова, ЦеНТральНа, ШевчеНка, ЖовТНева, молодіЖНа, 
ТраНСформаТорНа підСТаНЦія в полі (8.00–18.00).
ЗУРІВКА: вул. дачНа, горького (8.00–18.00).
МАКАРІВ: вул. Садова, ШевчеНка, довЖеНка (8.00–18.00).
НІЖИЛОВИЧІ: вул. перШоТравНева, підСухи, пеТровСького, ЗабуяНСька, Но-
водНіСТровСька, черНівеЦька (8.00–18.00).
МОТИЖИН: вул. Топольова (8.00–18.00).
ЛИПІВКА: вул. друЖби (8.00–18.00).
ПАШКІВКА: вул. ЦеНТральНа (8.00–18.00).

у Цей період МОЖЛИВЕ відключеННя елекТроеНергії На вулиЦях 
ЗаЗНачеНих НаСелеНих пуНкТів!

ІНФ. «МВ».

За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК 
Київські регіональні електромережі» з 23 ПО 29 ЖОВТНЯ бу-
дут проводитися планові технічні роботи на електромережах 

Макарівської громади:

ЗАПОВІДНИМИ СТЕЖКАМИ 
МАКАРІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

Як часто, милуючись гарними туристичними буклетами з панорамою чи то 
Карпат, чи то Криму, і захоплено розповідаючи, як гарно там, десь там, на 
іншому кінці України, ми забуваємо, що і наша рідна Макарівщина багата 

визначними місцями, здатними задовольнити смак 
найвибагливішого гурмана.

Це майже 10 об’єктів природно-заповід-
ного фонду (надалі – ПЗФ): різноманітних 
заказників (ботанічних, ландшафтних, 
геологічних тощо), пам’яток природи, за-
повідних урочищ, пам’яток садово-парко-
вого мистецтва. 

На тлі такого розмаїття кожен поцінову-
вач природи може знайти собі затишний 
куточок згідно своїх вподобань: кому кор-
тить просидіти півдня в очеретах з біно-
клем, кому пройтись в тіні віковічних не-
рубаних дібров, а кому – відчути подих 
степового вітру на останніх цілинних 
шматках степу. Попри все це, рівень осві-
домленості населення про існування та-
ких явищ, як заказники чи то пам’ятки 
природи, мінімальний, навіть серед міс-
цевих жителів. Звідси нерозуміння того 
значення, яке відіграє ПЗФ в екології регі-
она, а в кінцевому результаті – і в нашому 
житті. Як наслідок, непоодинокими ви-
падками стало брутальне порушення при-
родоохоронного режиму на території 
об’єктів ПЗФ, як зі сторони відвідувачів, 
так і зі сторони структур, що мають забез-
печувати охоронний режим. Це і вирубка 
лісів, і розорювання останніх степів і т.д. 
Активістами Національного екологічного 
центру України давно ведеться моніто-
ринг окремих заказників Макарівщини, 
де постійно доводиться виявляти різного 
роду порушення. На разі назріла необхід-
ність провести дослідження всіх об’єктів 
ПЗФ з метою з’ясувати, в якому стані 
вони зараз перебувають. 

Макарівщина має пишатися своїм лісо-
вим фондом. На територію Макарівської 
громади заходить великий шматок лісів 
Тетерівського екологічного коридору – лі-
сового массиву, що починається біля Чор-
нобильської зони і тягнеться через Київ-
щину і Житомирщину аж до Коростишева, 
і по якому з півночі постійно розселяють-
ся вовки і рисі, що, буває, заходять аж до 
півдня цього массиву. Ліси Макарівщини 
належать до бассейну річок Кодри і Гуски 
– приток річки Тетерева (щоправда Гуска 
спершу впадає в Білку (річку), яка несе 
води вже до Тетерева). Для них характер-
на висока заболоченість; цей резервуар 
води використовується річками в мало-
водні роки; таким чином, ці ліси мають 
важливе водоохоронне значення. Для їх 
охорони було створено цілий ряд ланд-
шафтних і ботанічних заказників: «Борові 
ділянки», «Атаманова роща», «Урочище 
Мутвицьке», а також заповідне урочище 
«Вепрове». 

Приємно нам, мешканцям громади, від-
чувати, що зовсім поруч є місця, де при-
рода знаходиться під захистом. Хочеться 
вірити в те, що природа там таки перебу-
ває під захистом; проте, враховуючи наші 
реалії, їхня подальша доля цілком і повні-
стю залежить від нашого відношення до 
цих останніх заповідних куточків. І буде-
мо сподіватися, що і через 20, і через 40, і 
через 100 років люди зможуть, так само, 
як і ми зараз, зробити мандрівку незрів-
нянно гарними куточками рідної грома-
ди, і сказати, що добре не тільки там, де 
нас нема!

Інф. «МВ.

МАНДРУЄМО МАКАРІВЩИНОЮ
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Юрій Володимирович ЖЕВЧЕНКО народився 17 
лютого 1884 р. У анкеті, яка зберігається в архів-
но-слідчій справі зазначається, що він народився в 
с. Д’яківка Олександрійського повіту Херсонської 
губернії у родині священика. У родині Володимира 
і Варвари Жевченків було п’ятеро дітей: окрім сина 
Юрія було ще чотири доньки: Ольга, Олександра, 
Єлизавета і Марія. 

Усі вони були інтелігентними особами, одна вчите-
лювала, інша займалась науковою діяльністю, двоє 
старших були дружинами священиків. Як зазначав 
сам заарештований, «зростав я в оточенні й під 
впливом духовного середовища». У 1906 р. Ю. Жев-
ченко закінчив Одеську духовну семінарію й зали-
шився жити в Одесі. Спочатку був законовчителем 

Олексіївської церковно-приходської школи, згодом 
– у міських школах № 8 та № 77. Через рік, отримав-
ши призначення священика церковного приходу с. 
Шибки у Тираспольському повіті, служив православ-
ній пастві аж до початку Першої світової війни. З 
1915 р., як наймолодший із священнослужителів у 
благочинії, став капеланом 129 Бессарабського пол-
ку. 

По закінченню війни Ю. Жевченко був запрошений 
до Києва, де на початку 1918 р. став священиком 
Інженерної школи військ УНР, яка знаходилася в 
історичній місцевості Києва, на Звіринці. Водночас 
молодий і талановитий клірик, мріючи як і більшість 
української молоді про утворення Української дер-
жави, сприяв піднесенню культурно-освітнього рів-

ня київської юні. Отець Юрій читав лекції з україн-
ської літератури у багатьох українізованих школах 
міста. 
Динаміку поглядів і формування його як особисто-
сті майбутнього україноцентричного священика 
простежуємо саме з моменту його вступу до церков-
ного «Кирило-Мефодіївського братства», яке мало 
на меті, опираючись на правдиво-християнські ос-
нови, відродити церковне життя й ввести україн-
ську мову в богослужбові відправи. Після утворення 
громадського об’єднання «Українського Національ-
ного Союзу» (УНС) Ю. Жевченка, як представника 
від Кирило-Мефодіївського братства, було обрано в 
церковну комісію, яку він і очолив. У той непростий 
час, коли митрополитом Київським і Галицьким був 
Антоній (Храповицький), який, за словами Ю. Жев-
ченка, «дуже лютував проти Кирило-Мефодіївського 
братства та його членів». Майже на всіх святих от-
ців – членів Братства були гоніння, дехто, серед них 
і Ю. Жевченко, були ув’язнені. Своїх ідей і устрем-
лінь кирило-мефодіївці зреалізувати не змогли, че-
рез те, що відбувалася безперервна зміна політичної 
і військової влади у Києві. За словами Ю. Жевченка, 
Іван Огієнко як представник уряду, опираючись у 
своїй діяльності на тодішнє слов’янське (проросій-
ське) архієрейство, ставився до дій Братства прямо 
вороже. У поясненні архієпископа Юрія «цілі і задачі 
братства зводилися до: а) відродження церковного 
життя на основах християнської принципів; б) звіль-
ненням Церкви від наслідків, які були спричинені іс-
торичним існуванням її в умовах царського режиму; 
в) українізація церковного богослужіння». Між ін-
шим, згодом, на допиті 16 вересня 1929 р. архієпис-
коп зауважив, що на цій платформі й формувалося 
Братство, хоча ні його члени, ні саме керівництво, 
до якого входили священики й духовні особи Мари-
чев, Шараївський, Липківський, Тарнавський, Кра-
маренко, Филипенко та інші, не розуміли до кінця 
програми Братства. Однак, однозначно усі усвідом-
лювали те, що «задачі братства зводилися виключно 
до релігійно-церковного характеру і не мали в собі 
іншого змісту». 

Вельми доречною задля розуміння процесу визрі-
вання ідеї автокефалії серед багатьох українців, 

є відверта сповідь, роздуми-есе із матеріалів слід-
справи архієпископа Юрія, які ми подаємо в оригі-
налі з протоколу допиту від 21 і 25 вересня 1929 р. «У 
попередніх протоколах [допиту] я вже зазначав про 
свою участь в справі відродження української цер-
кви в св. Кирило-Мефодіївському Братстві, в Цер-
ковній Комісії й в останнє, в складі Української цер-
кви, яка народилась й змогла мати свій устрій, свою 
організацію, свої церкви – лише при Радянській вла-
ді. Я вже зазначав в першому своєму показанні від 
12 вересня що я, як людина, що вийшла з духовної 
середовища, зростала в церковній атмосфері, на 23 
році свого життя вже приступила в сані священика 
до пастирської роботи, − все життя своє віддав на 
служіння Церкві. У цій сфері і в цих межах проходи-
ла вся моя робота. Вже з початку мого священства, 
якому я цілком з захопленням віддавався, – я гостро 
став відчувати якусь фальш, якусь неправду в само-
му устрої і житті старої урядової церкви. Я бачив, 
як своїм ділом, прислужуванням князям світу того, 
багатим і сильним, – вона відходила від заповітів 
Христа, бо захищала інтереси багатих і зневажала 
інтереси бідних. А Христа я уявляв як милосердного 
заступника бідних, зневажених, знедолених… . Це 
стало імпульсом для мене і я став шукати якогось 
виходу. Але те зачароване коло було замкнене, ат-
мосфера дуже тяжка, церковна дисципліна убивча. 
І я задихався… І коли в 1918 р. я підійшов до Кири-
ло-Мефодіївського братства, мене захопили ті ідеї, 
перспективи відродження церковного життя, які 
там проповідувались. Я став з захопленням працю-
вати в цій новій течії відродження Церкви. Духовну 
семінарію скінчив я першим учеником, одмовився 
йти у духовну академію куди мене посилали і пішов 
в священики. Звичайно, що філософсько-богослов-
ську освіту я мав добру, бо зокрема багато працював 
над тими питаннями. Але в політичному відношення 
я був дуже мало свідомим. І тому під час подій 18-го 

СТОРІНКАМИ МИНУЛОГО
С П О В І Д Ь  А В Т О К Е Ф А Л І С Т А

Сто років тому, на Покрову 14 жовтня 1921 року, в Києві розпочав роботу Перший Всеукраїнський Православний 
Церковний Собор Української Автокефальної Православної Церкви.

Свою роботу Собор розпочав 14 жовтня 1921 року о 17 годині 35 хвилин у храмі Святої Софії Київської. 
Під час роботи Всеукраїнського Православного Церковного Собору було визнано примусовий перехід Київської Митрополії під зверх-
ність Московського патріархату 1686 року «аморальним та антиканонічним актом», а сакральною мовою Церкви визнано укра-
їнську, тобто саме нею мали проводитися богослужіння в храмах УАПЦ. Саме на цьому Соборі 23 жовтня було обрано митрополи-

том Василя Липківського, першого за два століття етнічного українця.
Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор остаточно завершив оформлення, проголошеної 

5 травня 1920 року, Української Автокефальної Православної Церкви. 
Ми також вирішили присвятити ряд публікацій до 100-річчя Першого Всеукраїнського Православного Церковного Собору в Україні. 

Участь у Соборі взяли як мешканці Макарівщини так і священники які були пов’язані з нашим краєм. Сьогодні наша розповідь 
про учасника Собору, Юрія ЖЕВЧЕНКА, який у 1921 р. Був священником у Пашківці та Фасовій.
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року політично якось орієнтуватись певно не міг, на 
все дивився з огляду можливости перевести [нероз-
бірливе слово – Авт.] принципи та ідеї К. Мефодіїв-
ського братства, але ж гетьманське разом з німця-
ми-окупантами грабительство вважав злочинним. З 
боку національного я мав певні уявлення, бо читав 
монографію Костомарова, Історію Русів, знайомий 
був з українською літературою. Треба сказати що, 
зростав я в селах українських – Д’яківці, Береславі, 
Рівному, де населення розмовляє українською мо-
вою. А в семінарії, в оточенні товаришів, − це пи-
тання вже цікавило мене, але ж за межі тогочасних 
національно-культурних проблем я не виходив. Від-
повідно цьому я поставився й до національно-полі-
тичної революції, яка 1918 р. відбулася на Україні. 
Але в політичній роботі участі не брав. В національ-
ній Союз був введений від Кирило-Мефодіївського 
братства і працював як голова церковної комісії. В 
справі культурно-освітній працював, читаючи лек-
ції з історії української літератури в українізованих 
тоді школах. Близького знайомства з політичними 
діячами того часу не мав, як і ніколи пізніше. Про 
радянську владу не мав певного уявлення, бо її зов-
сім не знав». 

На початку 1919 р. з відступом військ УНР Інже-
нерну школу було переведено до Кам’янця-По-

дільського, а згодом до Луцька. Тут священик пе-
ребував у меланхолічному настрої про що свідчать 
наступні слова: «На мене дуже тяжке, гнітюче, огідне 
вражіння справив розклад і гнилизна унеровського 
життя й урядування». Між тим, Ю. Жевченко до Киє-
ва втекти спочатку не забажав, через те, що там були 
денікінські війська, які чинили жорстокі розправи 
над українським людом. Так нагаями з Андріївсько-
го собору виганяли українське духівництво, серед 
яких був і відомий клірик о. Нестор Шараївський. 
Білогвардійці примушували декого з церковників 
виїхати з Києва. Тоді ж до Кам’янця-Подільського 
переїхали о. Михайло Мороз, о. Василь Липківський 
та інші. У Луцьку о. Юрія Жевченка було заарешто-
вано і кинуто до в’язниці уже поляками, які оволо-
діли містом. Спричинив цей факт випадок, який, до 
речі, характеризує Жевченка, як людину із загост-
реним почуттям справедливості, бажанням стати на 
захист слабких та немічних. За те, що о. Юрій всту-
пився за старого єврея, над яким знущалися поль-
ські жовніри, він і потрапив до буцегарні. 

У тому ж таки розлогому протоколі допиту від 25 ве-
ресня 1929 р. архієпископ Юрій пояснює свої моти-
ви повернення доКиєва і лояльність до радянської 
влади: «Коли в 1919 р. До К. Подільського прибули 

Мороз і Ліпківський і розповіли, що Радянська влада 
дала можливість мати певний церковний устрій 
українській церкві і мати свої церкви, − мене потяг-
нуло до Київа. В кінці 1919 року я прибув до Київа, 
коли його зайняли після денікінців війська Радян-
ської влади й назавжди залишився з Радянською 
владою, як чесний і лояльний громадянин У.С.Р.Р. З 
цього часу я визнав її, визнаю й буду визнавати. І це 
не формальне, зовнішнє визнання, по-необхідності, 
а з середини, з мого переконання. На Радянську вла-
ду я дивлюсь як на яскраве реальне виявлення дов-
голітніх жадань, боротьби і страждань пролетаріату. 
В історичному процесі розвитку цього робітничого 
руху я бачу багато спільних моментів з розвитком 
християнства. В перші віки християнська церква 
складалась з робітників, рабів пригнічених, експлуа-
тованих Римом народів. Християн переслідували, 
підкоряли надзвичайними законами, вважаючи за 
ворогів держави, сім’ї і суспільства, предавали му-
кам. І через це християнство набуло значення всес-
вітньої церкви. Хоч пізніше лукавством і хитроща-
ми, починаючи з імператора Костянтина церкву 
полонили володарі й зробили її засобом затемнення і 
пригнічення мас. Через довгі страждання уперту бо-
ротьбу, гнобительство робітництво в сучасному соці-
алістичному устрію країни Союзу досягли здійснен-
ня своїх ідеалів. Тому я вітаю велике сучасне 
будівництво, що проходе в країні Союзу. При тому я 
знаю, що в процесі цього великого будівництва є, й 
мусять бути труднощі для певних класів ігруп су-
спільства, які не можуть сприйняти, або ще не 
сприйняли історичної необхідности того, що непере-
можно мусить прийти в життя. Зокрема є труднощі 
для Церкви та її служителів. Але, коли правда в тому, 
що Церква бажає кращої долі людству, то вона по-
винна сприймати свідомо історичну необхідність й 
вітати велику, всесвітнього значення перебудову, на 
нових началах людського життя. 25 вересня 1929 р. 
Юрій Жевченко». 

У підбільшовицькому Києві Ю. Жевченко став слу-
жити настоятелем Андріївського собору. 1920 

року Всеукраїнська Православна Церковна Рада 
(ВПЦР) направила Ю. Жевченка, як кандидата на 
єпископський сан, до Полтави разом з митрополи-
том Василем Липківським. Поїздка відбулася з наго-
ди висвячення в архієпископи о. Парфенія. Проте, 
висвячення не відбулося через відсутність ще одно-

го архієпископа старої висвяти, аби було дотримано 
канонічності проведення хіротонії. Значну пастир-
ську й організаційну роботу Ю. Жевченко проводив 
упродовж періоду з кінця 1920 р. до 1921 р. За дору-

ченням ВПЦР включно до початку Першого Всеукра-
їнського Церковного Собору протоієрей Жевченко 
займався організацією й опікуванням українських 
парафій на Макарівщині, зокрема у Фасовій, Паш-
ківці і там же служив пастирську службу. 8 лютого 
1921 року священику села Фасова протоієрею Юрію 
Жевченку був обраний заступником головноупов-
новаженого протоієрея Василя Липківського по за-
снуванню українських православних парафій і ор-
ганізації церковних відправ українською мовою у 
Київському повіті.

Протоієрей Юрій Жевченко у 1921 р. став справж-
нім апостолом УАПЦ на прохання мешканців місте-
чок і сіл Київського повіту він приїздив і служив Лі-
тургію українською мовою, організовував, або 
приєднував вже існуючі парафії до Української Ав-
токефальної Православної Церкви. 
Будучи безпосереднім учасником Собору, він був 
свідком подій, які відбувалися напередодні церков-
ного форуму, особливо дискусії з приводу утворен-
ня української автокефалії. У грудні 1921 р. о. Юрія 
громада запросила на кафедру собору у м. Сквирі, 
де його було висвячено у березні 1922 р. на єписко-
па Сквирського. Однак, невдовзі, того ж року його 
було заарештовано прямо на вулиці у Києві, зразу 
ж по закінченню Всеукраїнських «Покрівських збо-
рів». За що саме був заарештований о. Юрій він так 
і не довідався. Пробувши до початку липня 1923 р. 
під арештом, був звільнений і повернувся до місця 
свого служіння у Сквиру. З 1923 р. єпископ Юрій 
взяв на себе ще й обов’язки єпископа Бердичівсько-
го. На початку 1925 р., як зазначає сам Ю. Жевчен-
ко, собором Полтавського округу його було обрано 
єпископом Полтавським. Проте, разом з єпископами 
УАПЦ К. Малюшкевичем та І. Павловським того ж 
року Ю. Жевченко був заарештований і утримував-
ся 1,5 місяці у в’язниці. На Полтавщині він здійс-
нював своє архіпастирське служіння до червня 1927 
р., після чого єпископ Юрій переїздить до Одеси, де 
українська релігійна громада собором обрала його 
кандидатуру на єпископа, а ВПЦР, відповідно, за-
твердила. 

В Одесі архієпископ Юрій жив замкнено, мало спіл-
кувався й не водив знайомства навіть з україн-

ською інтелігенцією, пояснюючи це своєю глибокою 
релігійністю, безмежним служінням церковній спра-
ві. Окрім своїх товаришів по семінарії, архієпископ 
мав стосунки лише офіційні, церковного характеру 
і переважно з парафіянами. Сам архієрей підкрес-
лював у протоколі допиту від 12 вересня 1929 р., що 
за час його єпископства в Одесі «віруюча людність 
виявляла повну лояльність без ухилів у бік шовініз-
му, або антирадянських настроїв». Своєю заслугою 
на одеській землі він визнає намагання всією силою 
свого авторитету й слова знищити міжнаціональний 
антагонізм – цей тяжкий наслідок минулого. «Тепер, 
− зазначає архієпископ, − усім відомо як прихильно 
ставиться віруюча людність всякої національності 
до Української церкви. До Покрівського собору ідуть 
росіяни, українці, білоруси, греки, грузини та ін. Це 
винятковий факт для Української Церкви. Цього ні-
коли не можна було досягнути при самому незначно-
му перебільшенні національних емоцій». 
Проте, навіть такі заяви не викликали лояльності до 
архієпископа Юрія з боку каральних органів. Ордер 
на арешт було видано 10 вересня 1929 р.
Під час розслідування справи «фахівці» ДПУ злама-
ли Жевченку ребра, повибивали зуби і, урешті-решт, 
примусили зізнатися у шпигунській та контррево-
люційній діяльності. Архієпископа Ю. Жевченка за-
судили на 8 років каторги і вислали до концентра-
ційного табору в Караганду.
Але навіть після відбуття цього покарання на свобо-
ду отець Юрій не вийшов. У 1937 р. справу проти 
нього поновили і повторно засудили ще до 10 років 
ув’язнення у концтаборі. Цього терміну архієпископ 
Одесько-Миколаївський Юрій не пережив. Помер у 
ГУЛАГу у 1938 р.

Микола МИХАЙЛУЦА,
Одеса.



6 № 14-15 21 жовтня 2021 р.

Схід Сонця 07.40       Захід Сонця 17.49
Тривалість дня 10.09

ПОНЕДІЛОК, 25 жовтня

ВІВТОРОК, 26 жовтня
Схід Сонця 07.41 Захід Сонця 17.47

Тривалість дня 10.06

СЕРЕДА,  27 жовтня
Схід Сонця 07.43 Захід Сонця 17.45

Тривалість дня 10.02

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.

28 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ ВИГНАННЯ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ 
ЗАГАРБНИКІВ З УКРАЇНИ

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,
14:00,16:45,19:30,2:5
5 ТСН
9:25,10:20,4:35,5:35 
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 Т/с «Моя улюбле-
на Страшко»
21:30,22:35,23:55 Т/с 
«Свати»
23:45 ТСН: 10 вражаю-
чих подiй дня
0:05 Танцi з зiрками

КАНАЛ «2+2»
6:00,18:50 ДжеДАI
6:20 Т/с «Карпатський 
рейнджер»

10:15 Х/ф «Книга Iлая»
12:40 Х/ф «Згадати 
все»
14:55,16:55 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»
22:30,0:30 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
0:05 Дубинiзми
2:20 Вiдеобiмба 2
4:45 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Т/с «Прибулець»
10:30 Х/ф «Рiздво з 
невдахами»
12:20,18:00 4 весiлля
13:10,16:00,3:50 Па-
нянка-селянка

15:00,4:50 Зiрки, чут-
ки та Галлiвуд
17:00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли
19:00 Одного разу пiд 
Полтавою
22:30,23:30 Країна У 
2.2
23:00 Одного разу в 
Одесi
0:00 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни»
1:00 Танька i Володька
2:15 Країна У 2.1
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:45,4:10 М/ф
4:45,5:00 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
10:05,18:00,19:00,3:25 
Стосується кожного
12:25 Х/ф «Весiльна 
вечiрка»
14:25 Х/ф «Без гальм»
16:10 Чекай на мене. 
Україна

20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа
23:50 Т/с «Хороша 
дружина»
1:35 Х/ф «Звинувачу-
ється весiлля»
2:55 «Подробицi» - 
«Час»

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»
11:55 Х/ф «Скеля»
14:45 Х/ф «Повiтряна 
в`язниця»
17:00 Хто зверху? (12+)
19:00 Пекельна кухня
21:10 Х/ф «Суддя 
Дредд»
23:05 Х/ф «Суддя 
Дредд 3D»
1:00 Х/ф «100 футiв»
2:35 Служба розшуку 
дiтей
2:40 Зона ночi
4:50 Абзац!

СТБ
5:20 Т/с «Коли ми 
вдома»
5:50 Т/с «Комiсар Рекс»

7:50 МастерШеф. Про-
фесiонали
12:05,14:50 Т/с «Слiпа»
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
15:40,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама
20:15,22:50 Т/с «Неке-
роване кохання»
23:05 Т/с «Крiпосна»

ICTV
4:50 Скарб нацiї
5:00 Еврика!
5:05 Служба розшуку 
дiтей
5:10 Громадянська 
оборона
5:55 Факти тижня
8:45 Факти. Ранок
9:10,19:25 Надзвичай-
нi новини з К. Стог-
нiєм
10:10 На трьох
11:20,13:15 Х/ф «Цар 
скорпiонiв 2: Сходжен-
ня воїна»
12:45,15:45 Факти. 
День
14:10,16:15 Т/с «Брюс»
18:45,21:10 Факти. 
Вечiр
20:25 Прихована не-
безпека

21:30 Т/с «Пес 6»
22:30 Свобода слова
0:00 Х/ф «300 спар-
танцiв»
2:10 Х/ф «300 спар-
танцiв 2: Вiдродження 
iмперiї»
3:55 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 Я везу тобi красу
11:30 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 3»
14:30,15:30,17:00,4:35 
Т/с «Топтун»
20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Т/с «Мiсце пiд 
сонцем»

23:10 Правдива 
iсторiя. Арсенiй Яце-
нюк, ч. 1
0:10 Гучна справа
1:30 Телемагазин
2:00 Реальна мiстика

НТН
4:55 Top Shop
6:00 Таємницi свiту
7:25,17:00,3:15 Випад-
ковий свiдок
7:55 Х/ф «Iнтердiвчин-
ка»
10:50,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
12:30,16:30,19:00,2:45 
Свiдок
14:45 Х/ф «Мул»
18:20 Свiдок. Агенти
23:00,3:20 Т/с «Нарко: 
Мексика»
0:55 Х/ф «Схованка»

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,
14:00,16:45,19:30,2:5
5 ТСН
9:25,10:20,4:35,5:35 
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 Т/с «Моя улюбле-
на Страшко»
21:30,22:35,23:55 Т/с 
«Свати»
23:45 ТСН: 10 вражаю-
чих подiй дня
0:05 Х/ф «Мiст шпи-
гунiв»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Шаленi перегони
7:00,18:50,19:30 Дже-
ДАI
8:15 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
10:10 Х/ф «День неза-
лежностi»
13:00 Т/с «Брати по 
кровi 2»
15:55,16:55 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 Т/с «Прибулець»
10:30 Х/ф «Команда 
«А»
12:50,16:00,3:50 Па-
нянка-селянка
15:00,4:50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
17:00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли
18:00 4 весiлля
19:00 Одного разу пiд 
Полтавою
22:30,23:30 Країна У 
2.2
23:00 Одного разу в 
Одесi
0:00 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни»
1:00 Танька i Володька
2:15 Країна У 2.1
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:30,22:05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським»
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 
Iнтером

10:00,11:00 Корисна 
програма
12:25 Х/ф «Коко до 
Шанель»
14:40,15:40 Речдок
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00,19:00,3:30 Стосу-
ється кожного
20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа
23:50 Т/с «Хороша 
дружина»
1:30 Х/ф «Самотня 
жiнка бажає познайо-
митися»
3:00 «Подробицi» - 
«Час»
4:20 М/ф
5:00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:40 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:45 Орел i решка
9:50 Т/с «Надприрод-
не»
12:30 Любов на вижи-
вання
14:20 Х/ф «Тор 3. 
Рагнарек»

17:00 Хто зверху? (12+)
19:00 Екси
21:00 Х/ф «Без облич-
чя»
23:55 Х/ф «Море спо-
куси»
2:05 Вар`яти
2:35 Зона ночi
4:50 Абзац!

СТБ
5:25 Т/с «Комiсар Рекс»
8:30 МастерШеф. Про-
фесiонали
12:05,14:50 Т/с «Слiпа»
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
15:40,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама
20:15,22:50 Т/с «Неке-
роване кохання»
23:05 Т/с «Крiпосна»

ICTV
4:50 Скарб нацiї
5:00 Еврика!
5:05 Факти
5:35,20:25,1:45 Грома-
дянська оборона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичай-

нi новини з К. Стогнiєм
10:10 На трьох
11:00,13:30 Х/ф «Цар 
скорпiонiв 3: Книга 
мертвих»
12:45,15:45 Факти. 
День
13:50 Т/с «Розтин по-
каже 2»
14:50,16:20 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ 2»
18:45,21:10 Факти. 
Вечiр
21:30 Т/с «Пес 6»
22:35 Т/с «Юрчишини 
2»
23:50 Х/ф «Призна-
чення»
2:45 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Я везу тобi красу
11:30 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 3»
14:30,15:30,17:00 Т/с 
«Топтун»

20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Т/с «Мiсце пiд 
сонцем»
23:10 Правдива 
iсторiя. Арсенiй Яце-
нюк, ч. 2
0:10 Гучна справа
1:30 Телемагазин
2:00 Реальна мiстика

НТН
4:55 Top Shop
6:25 Свiдок. Агенти
7:55,17:00,2:40 Випад-
ковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,
2:10 Свiдок
9:00 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова»
10:50,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
14:45 Т/с «Вави-
лон-Берлiн»
18:20 Будьте здоровi
23:00,3:15 Т/с «Нарко: 
Мексика»
1:05 Легенди бандит-
ського Києва
1:35 Правда життя
2:45 Правда життя. 
Професiйнi байки

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,
14:00,16:45,19:30,2:4
0 ТСН
9:25,10:20,4:20,5:35 
Життя вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження 
наослiп
17:10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана»
20:43 ПроCпорт
20:45 Т/с «Моя улюбле-
на Страшко»
21:30,22:35,23:55 Т/с 
«Свати»
23:45 ТСН: 10 вражаю-
чих подiй дня
0:05 Драма «Темнi 
часи»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Шаленi перегони

7:00,18:50 ДжеДАI
8:50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
10:45 Х/ф «День 
незалежностi: Вiдро-
дження»
13:00 Т/с «Брати по 
кровi 2»
15:55,16:55,19:30 Загу-
блений свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
20:20 Т/с «Козирне 
мiсце»
22:25,0:00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
1:50 Вiдеобiмба 2
4:45 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Т/с «Прибулець»
10:30 Х/ф «Двiйник»

12:40,16:00,3:50 Па-
нянка-селянка
15:00,4:50 Зiрки, чут-
ки та Галлiвуд
17:00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли
18:00 4 весiлля
19:00 Одного разу пiд 
Полтавою
22:30,23:30 Країна У 
2.2
23:00 Одного разу в 
Одесi
0:00 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни»
1:00 Танька i Володька
2:15 Країна У 2.1
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:30,22:00 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським»
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 
Iнтером
10:00,11:00 Корисна 
програма
12:25 Х/ф «Дiана: 
Iсторiя любовi»
14:40,15:40 Речдок

16:25 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00,19:00,3:30 Стосу-
ється кожного
20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа
23:45 Т/с «Хороша 
дружина»
1:25 Х/ф «Буднi карно-
го розшуку»
3:00 «Подробицi» - 
«Час»
4:15 М/ф
5:00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:10 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:15 Орел i решка
9:20 Т/с «Надприрод-
не»
12:40 Любов на вижи-
вання
14:45 Х/ф «Неймовiр-
ний Халк»
17:00 Хто зверху? (12+)
19:00 Дiти проти зiрок
20:35 Х/ф «Ворог дер-
жави»
23:05 Х/ф «Конвоїри»
1:25 Вар`яти

2:35 Служба розшуку 
дiтей
2:40 Зона ночi
4:50 Абзац!

СТБ
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»
6:05 Т/с «Комiсар Рекс»
8:00 МастерШеф. Про-
фесiонали
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 «Неке-
роване кохання»
23:05 Т/с «Крiпосна»

ICTV
4:00 Скарб нацiї
4:10 Еврика!
4:15 Служба розшуку 
дiтей
4:20 Факти
4:40 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
10:55,13:30 Х/ф «Цар 
скорпiонiв 4: У пошу-
ках влади»
12:45,15:45 Факти. 
День
13:45 Т/с «Розтин по-
каже 2»
14:45,16:30 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ 2»
18:45,21:10 Факти. 
Вечiр
20:25,1:45 Секретний 
фронт
21:30 Т/с «Пес 6»
22:35 Т/с «Юрчишини 
2»
23:50 Х/ф «Анаконда»
2:40 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Я везу тобi красу
11:30 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 3»
14:30,15:30,17:00 Т/с 
«Топтун»

20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Т/с «Мiсце пiд 
сонцем»
23:10 Т/с «Кришталева 
мрiя»
1:30 Телемагазин
2:00 Гучна справа
3:00 Реальна мiстика

НТН
4:55 Top Shop
6:20 Будьте здоровi
7:50,17:00,2:45 Випад-
ковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,
2:15 Свiдок
9:00 Х/ф «Нiчна при-
года»
10:50,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
14:45 Т/с «Вави-
лон-Берлiн»
18:20 Вартiсть життя
23:00,3:10 Т/с «Нарко: 
Мексика»
1:05 Легенди бандит-
ського Києва
1:40 Правда життя
2:50 Правда життя. 
Професiйнi байки

У ході німецько-радянської війни саме на території Укра-
їни відбулися ключові битви за визволення Європи від 
гітлеризму. Звільнення України почалося під час Сталін-
градської битви у грудні 1942 р. Остаточне ж вигнання 
гітлерівців з українських земель почалося в ході Курської 
битви.
У вересні – жовтні 1943 р. розгорнулася героїчна битва за 
Дніпро, уздовж якого німці намагалися створити непри-
ступну лінію стратегічної оборони («Східний вал»). Куль-
мінацією битви за Дніпро було звільнення від окупантів 
Києва. Сталін, ігноруючи реальне співвідношення сил, на-
казав за будь-яку ціну звільнити Київ до 6 листопада 1943 
р. Ціною величезних людських втрат радянські війська 6 
листопада 1943 р. звільнили столицю. 
У 1944 р. радянське командування силами чотирьох Укра-
їнських фронтів, які налічували понад 2,3 млн. осіб, здійс-
нило серію блискучих наступальних операцій, остаточно 
звільнивши територію України. Радянським військам про-
тистояла гітлерівська група армій «Південь» (командувач – 
генерал-фельдмаршал Е. Манштейн, із березня – генерал 
В. Модель), яка налічувала 1,8 млн. осіб. Отже, битва за 
вигнання гітлерівців з України тривала 22 місяці.
Проте складаючи, список полеглих у роки Другої світової 
війни мешканців Макарівщини у трьох записах знайдено 
невідповідність вище описаним подіям:
– Анатолій Лобань загинув 22 листопада 1944 р. Похо-
ваний у Закарпатській обл. (с. Марянівка);

– Іван Левицький загинув 21 листопада 1944 р. Похо-
ваний у Закарпатській обл. (с. Рожів);
– Федір Семенченко загинув 12 листопада 1944 р. По-
хований у Закарпатській обл. (с. Ситняки).
І тут виникає питання: «Дійсно вигнання гітлерівців з 
України завершилося 28 жовтня 1944 р.?» На сьогодні ми 
маємо наступну інформацію.
Офіційно вважається, що Україну визволено взяттям Чопа 
28 жовтня 1944 р. Саме так було зазначено у радянському 
енциклопедично-краєзнавчому виданні «Історія міст і сіл 
Української РСР. Закарпатська область» (1969, 1982).
Згодом на офіційному рівні впродовж двох останніх деся-
тиліть прозвучали дві дати визволення. Указ Президента 
України від 22 березня 1993 р. «Про всенародне відзначен-
ня 50-річчя визволення України від фашистських загарб-
ників» такою датою визначив 8 жовтня. Відлунила тота-
літарно-сталінська версія. Вважалося, що 8 жовтня 1944 
р. підрозділи Радянської армії звільнили останнє поселення 
Української РСР у довоєнних кордонах – с. Лавочне Сколів-
ського р-ну Дрогобицької (нині – Львівської) обл. За тиж-
день, 14 жовтня, Радянська Україна вперше відзначила 
вигнання загарбників. Так само вчинили наступного року 
– 1994 р.
У 1995 р., коли святкували 50-ліття возз’єднання Закар-
паття з Україною, виправили, а точніше – трохи скоригу-
вали прикру історико-меморіальну помилку. Відтоді датою 
звільнення України є 28 жовтня. Це відображено також 

в Указах Президента України від 30 квітня 1999 р. «Про 
відзначення 55-ї річниці визволення України від фашист-
ських загарбників» та від 20 жовтня 2009 р. «Про День виз-
волення України від фашистських загарбників». 
Згодом вчені звертали увагу на те, що 28 жовтня 1944 р. 
завершилася Карпато-Ужгородська операція 4-го Україн-
ського фронту, але бої в межах теперішнього Закарпаття 
тривали. 
І підтвердженням цьому є дати з розділу «Хроніка подій» 
тематичного збірника документів «Шляхом Жовтня», опри-
людненого Державним архівом Закарпатської обл. у 1965 
р. Там подається хронологічний ланцюжок населених пунк-
тів переважно Ужгородського району, котрі «визволено 
Радянською Армією від німецько-угорських фашистських 
загарбників» у 1944 р.: 29 жовтня – Мала Бігань (Берегів-
ський район), Чоп; 14 листопада – Тисянка, Йовря, Концо-
во; 25 листопада – Соломоново; 26 листопада – Струмківка, 
Цеглівка, 28 листопада – Прикордонне, Тарнівці. Причому 
с. Тарнівці та Солонці вперше визволенні 28 жовтня. 
Таким чином, кінцеве визволення Закарпатської обл., а 
отже і України датувати слід на місяць пізніше ніж загаль-
но прийнято, не раніше 28 листопада 1944 р. Адже датою 
звільнення населеного пункту, краю, країни є день повного 
і кінцевого залишення його противником.

Наталія ФІТЬ,
Київ.
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Схід Сонця 06.50            Захід Сонця 16.38
Тривалість дня 09.48

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 07.45 Захід Сонця 17.43
Тривалість дня 10.02

ЧЕТВЕР, 28 жовтня

Схід Сонця 07.46        Захід Сонця 17.41  
Тривалість дня 09.55

П’ЯТНИЦЯ, 29 жовтня

СУБОТА, 30 жовтня
Схід Сонця 07.48 Захід Сонця 17.40

Тривалість дня 09.52

НЕДІЛЯ,  31 жовтня

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,
14:00,16:45,19:30,3:0
5 ТСН
9:25,10:20,4:20,5:35 
Життя вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження 
наослiп
17:10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана»
20:31 ПроCпорт
20:33 Чистоnews
20:40 Т/с «Свати»
21:45 Право на владу
0:45 ТСН: 10 вражаю-
чих подiй дня
0:55 Драма «Пiд покро-
вом ночi»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Шаленi перегони
7:00,18:50 ДжеДАI
8:15 Т/с «Мисливцi за 

релiквiями»
10:10 Х/ф «Царство 
небесне»
13:05 Т/с «Брати по 
кровi 2»
15:55,16:55 Загублений 
свiт
17:55,19:30,1:50 Се-
кретнi матерiали
18:15 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
20:20 Т/с «Козирне 
мiсце»
22:25,0:00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
2:05 Вiдеобiмба 2
4:45 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Т/с «Прибулець»
10:30 Х/ф «Форсаж»
12:40,16:00,3:50 Па-
нянка-селянка
15:00,4:50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд

17:00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли
18:00 4 весiлля
19:00 Одного разу пiд 
Полтавою
22:30,23:30 Країна У 
2.2
23:00 Одного разу в 
Одесi
0:00 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни»
1:00 Танька i Володька
2:15 Країна У 2.1
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:30,22:05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським»
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 
Iнтером
10:00,11:00 Корисна 
програма
12:25 Х/ф «Ромi»
14:40,15:40 Речдок
16:30 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00,19:00,3:55 Стосу-
ється кожного
20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа

23:45 Т/с «Хороша 
дружина»
1:30 Х/ф «Беремо все 
на себе»
3:00 «Подробицi» - 
«Час»
4:50 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:15 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:20 Орел i решка
9:25 Т/с «Надприрод-
не»
12:55 Любов на вижи-
вання
14:55 Х/ф «Норбiт»
17:00,19:00 Хто звер-
ху? (12+)
21:10 Х/ф «Блейд»
23:45 Х/ф «Кора-
бель-примара»
1:40 Вар`яти
2:35 Служба розшуку 
дiтей
2:40 Зона ночi
4:50 Абзац!

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

15:40,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама
20:15,22:50 Т/с «Неке-
роване кохання»
23:05 Т/с «Крiпосна»

ICTV
3:50 Скарб нацiї
4:00 Еврика!
4:05 Факти
4:35 Громадянська 
оборона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10 На трьох
11:00,13:30 Х/ф «Цар 
скорпiонiв 5: Книга 
душ»
12:45,15:45 Факти. 
День
13:50 Т/с «Розтин по-
каже 2»
14:45,16:30 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ 2»
18:45,21:10 Факти. 
Вечiр
20:25,1:50 Анти-зомбi
21:30 Т/с «Пес 6»
22:35 Т/с «Юрчишини 
2»

23:50 Х/ф «Анаконда 
2: Полювання на про-
кляту орхiдею»
2:45 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Я везу тобi красу
11:30 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 3»
14:30,15:30,17:00 Т/с 
«Топтун»
20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Т/с «Мiсце пiд 
сонцем»
23:10 Слiдами україн-
ського металобрухту
23:50,2:00 Т/с 

«Кришталева мрiя»
1:30 Телемагазин
2:30 Реальна мiстика

НТН
4:55 Top Shop
6:20 Вартiсть життя
7:50,17:00,2:55 Випад-
ковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,
2:25 Свiдок
9:00 Х/ф «Право на 
пострiл»
10:45,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
14:45 Т/с «Вави-
лон-Берлiн»
18:20,1:50 Правда 
життя
23:00,3:25 Т/с «Нарко: 
Мексика»
0:50 Легенди бандит-
ського Києва

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14
:00,16:45,19:30 ТСН
9:25,10:20,6:00 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження 
наослiп
17:10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана»
20:13 ПроCпорт
20:15 Чистоnews
20:20 Лiга смiху
22:40 Маскарад
0:25 Драма «Вiкторiя 
та Абдул»
2:40 Х/ф «Мiст шпи-
гунiв»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Шаленi перегони

7:00,18:50,2:40 ДжеДАI
9:25 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
10:25 Х/ф «Ледi-я-
струб»
13:00 Т/с «Брати по 
кровi 2»
15:55 Загублений свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15,2:05 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
19:30 Х/ф «Фантастич-
на четвiрка»
21:40 Х/ф «Фантастич-
на четвiрка 2»
23:15 Х/ф «День неза-
лежностi»
3:15 Цiлком таєм-
но-2017
3:45 Вiдеобiмба 2
5:45 Телемагазини

ТЕТ

6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Т/с «Прибулець»
10:30 Х/ф «Подвiйний 
форсаж»
12:40,16:00,3:50 Па-
нянка-селянка
15:00,4:50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
17:00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли
18:00 4 весiлля
19:00 Одного разу пiд 
Полтавою
22:30,23:30 Країна У 
2.2
23:00 Одного разу в 
Одесi
0:00 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни»
1:00 Танька i Володька
2:15 Країна У 2.1
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:20,23:50 «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 «Єлизавета: 
Золоте столiття»
14:40,15:40,1:35 Реч-
док
16:30 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00 Стосується кож-
ного
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф «007: Кази-
но «Рояль»
4:00 Орел i решка. 
Перезавантаження
5:10 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:10 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:15 Орел i решка
9:25 Пекельна кухня
11:40 Екси
13:50 Дiти проти зiрок
15:10 Х/ф «Суддя 
Дредд»
17:00 Х/ф «Блейд»
19:40 Х/ф «Блейд 2»

22:00 Х/ф «Блейд: 
Трiйця»
0:25 Х/ф «Примари 
Марса»
2:10 Служба розшуку 
дiтей
2:15 Зона ночi
5:50 Вар`яти

СТБ
4:40 Х/ф «Бiльше, нiж 
друг»
7:00,19:00,22:50 Хо-
лостячка Злата Огнєвiч
11:30,0:00 Як вийти 
замiж
12:20,14:50,18:05 Т/с 
«Слiпа»
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
1:00 Битва екстрасен-
сiв

ICTV
3:40 Скарб нацiї
3:50 Еврика!
3:55 Служба розшуку 
дiтей
4:00,1:25 Факти
4:30 Громадянська 
оборона

6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10,20:10 Ди-
зель-шоу
11:45,13:15,23:00,1:50 
На трьох
12:45,15:45 Факти. 
День
14:00 Т/с «Розтин по-
каже 2»
15:00,16:15 Т/с «Пес»
16:50 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ 2»
18:45 Факти. Вечiр
3:45 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 
Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:40 Т/с «Не говори 
менi про любов»
14:40,15:30 Т/с «Сiм`я 
i небагато справедли-
востi»

20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Свобода слова 
Савiка Шустера
0:00,2:00 Т/с «Топтун»
1:30 Телемагазин
2:30 Т/с «Пробудження 
любовi»

НТН
4:55 Top Shop
6:25,1:50 Правда 
життя
7:55,17:00,2:55 Випад-
ковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,
2:25 Свiдок
9:00 Х/ф «Дурнi поми-
рають по п`ятницях»
10:45,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
14:40 Т/с «Вави-
лон-Берлiн»
18:20 Таємницi свiту
23:00,3:25 Т/с «Нарко: 
Мексика»
0:50 Легенди бандит-
ського Києва

КАНАЛ «1+1»
7:00,5:30,6:00 Життя 
вiдомих людей
8:00 Снiданок. Вихiд-
ний
10:00 Свiт навиворiт
18:30 Свiт навиворiт 
13. Еквадор
19:30,4:25 ТСН
20:13 ПроCпорт
20:15 Чистоnews
20:20 Маскарад
22:00 Жiночий квартал
23:40 Свiтське життя
0:40 Драма «Фатальна 
спокуса»
3:00 Драма «Вiкторiя та 
Абдул»

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

10:50,1:10 Загублений 
свiт
12:50 Х/ф «У пошуках 
скарбiв нiбелунгiв»
15:15 Х/ф «Спис долi»
17:50 Х/ф «У пошуках 
бурштинової кiмнати»
20:05 Х/ф «Скелелаз»
22:15 Х/ф «Мiньйон»
0:10 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
3:10 Цiлком таєм-
но-2017
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:00 Х/ф «Залiзний 
Ганс»
11:30 Х/ф «Диявол з 
трьома золотими воло-
синами»
12:30,14:00,15:30,23:2

0,0:50,3:35 Одного разу 
пiд Полтавою
13:30,15:00 Танька i 
Володька
17:00 Х/ф «Потрiйний 
форсаж: Токiйський 
дрiфт»
19:00 Х/ф «Форсаж 4»
21:00 Х/ф «Форсаж 5»
0:20 Одного разу в 
Одесi
2:35 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
4:05 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:40 Орел i решка. Пе-
резавантаження
6:35 М/ф
7:00 Х/ф «Жандарм iз 
Сен-Тропе»
9:00 Готуємо разом. До-
машня кухня
10:00 Все для тебе
11:00 Позаочi
12:00 Х/ф «Людина-ам-
фiбiя»

14:00 Т/с «Нi кроку на-
зад!», 1-6 с
20:00 Подробицi
20:30 Мiсце зустрiчi
22:05 Т/с «Побачити 
океан», 1-4 с
1:55 Х/ф «Казка про 
Жiнку i Чоловiка»
3:45 «Подробицi» пе-
рехiд на зимовий час
3:15 Х/ф «Iдеальний 
чоловiк»
5:05 Х/ф «Йдучи - йди»

НОВИЙ КАНАЛ
6:10 Хто проти блонди-
нок? (12+)
8:05,9:55 Kids` Time
8:10 Х/ф «Пiвнiчний 
полюс»
10:00 Орел i решка. 
Земляни
11:00 Орел i решка. Чу-
деса свiту
13:15 Хто зверху? (12+)
15:40 М/ф «Альоша По-
пович i Тугарин Змiй»
17:05 М/ф «Добриня 

Микитович i Змiй Го-
ринич»
18:35 Х/ф «Капiтан 
Марвел»
21:00 Х/ф «Чорна Пан-
тера»
23:50 Х/ф «Клiк: З 
пультом по життю»
2:00 Вар`яти
2:10 Зона ночi

СТБ
5:25,10:55 Т/с «Некеро-
ване кохання»
7:50 Неймовiрна прав-
да про зiрок
16:40 Хата на тата
19:00 Україна має та-
лант
22:00 МастерШеф

ICTV
5:35 Скарб нацiї
5:45 Еврика!
5:50 Факти
6:20 Анти-зомбi
7:15 Громадянська обо-
рона
8:15 Прихована небез-

пека
9:15,13:00 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2»
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «Стрiлець»
16:55 Х/ф «Подорож до 
центру Землi»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Подорож 2: 
Таємничий острiв»
21:00 Х/ф «Розлом 
Сан-Андреас»
23:25 Х/ф «Швидше 
кулi»
1:25 Х/ф «Анаконда»
2:45 Х/ф «Анаконда 2: 
Полювання на прокля-
ту орхiдею»
3:35 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6:30,7:30,3:40 Реальна 
мiстика
7:00,15:00,19:00 Сьо-
годнi
10:30 Т/с «Щоб побачи-
ти веселку»
14:10 Т/с «Моя мила 

найда», 1 с
16:00 Т/с «Моя мила 
найда»
20:00 Головна тема
21:00 Маска 2
23:30 Що? Де? Коли?
1:00,2:15 Т/с «Топтун»
1:45 Телемагазин

НТН
4:55 Top Shop
6:00 Х/ф «Самотня 
жiнка бажає познайо-
митись»
7:40 Х/ф «Вiчний по-
клик»
14:35 Випадковий свi-
док. Навколо свiту
15:45 Т/с «Коломбо»
19:00,2:15 Свiдок
19:30 Х/ф «Золоте теля»
23:00 Х/ф «Смертонос-
ний воїн»
0:55 Таємницi 
кримiнального свiту
2:45 Випадковий свi-
док
3:30 Речовий доказ

КАНАЛ «1+1»
7:00 Життя вiдомих 
людей
8:00 Снiданок. Вихiд-
ний
10:00 Свiт навиворiт 
13. Еквадор
11:00,2:45 Свiт нави-
ворiт
18:30 Свiтське життя
19:30,4:35 ТСН-Тиж-
день
21:00 Танцi з зiрками
0:20 Лiга смiху

КАНАЛ «2+2»
6:00 Шаленi перегони
7:05 ДжеДАI
8:10,0:00 Загублений 
свiт
12:20 Х/ф «Найкращi 
серед найкращих»
14:20 Х/ф «Найкращi 
серед найкращих 2»
16:20 Х/ф «Найкращi 

серед найкращих 3»
18:10 Х/ф «Найкращi 
серед найкращих 4»
20:00 Х/ф «Особливо 
небезпечний»
22:05 Х/ф «Ласкаво 
просимо в капкан»
2:05 Вiдеобiмба 2
4:40 Найкраще
4:45 Зловмисники
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:00 М/ф «Бi Мувi: 
Медова змова»
11:30 Х/ф «Рапунцель»
12:30,14:00,15:30,0:30,
2:15 Одного разу пiд 
Полтавою
13:30,15:00 Танька i 
Володька
17:00 Х/ф «Форсаж 6»
19:25 Х/ф «Форсаж 7»
22:00 Х/ф «Форсаж 8»

1:45,3:15 Одного разу 
в Одесi
3:45 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
6:55 Х/ф «Жандарм у 
Нью-Йорку»
9:00 Готуємо разом
10:00,11:00,12:00 Iнше 
життя
12:50 Речдок. Велика 
справа
17:15 Х/ф «007: Кази-
но Рояль»
20:00 Подробицi 
тижня
22:00 Т/с «Нi кроку 
назад!»
4:10 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
5:45,23:25 Вар`яти
6:45,8:15 Kids` Time
6:50 М/ф «Том i Джерi: 
Втрачений дракон»
8:20 М/ф «Альоша По-
пович i Тугарин Змiй»
10:00 М/ф «Добри-
ня Микитович i Змiй 
Горинич»
11:25 Х/ф «Клiк: З 

пультом по життю»
13:40 Х/ф «Капiтан 
Марвел»
16:05 Х/ф «Чорна 
Пантера»
18:55 Х/ф «Учень 
чародiя»
21:00 Х/ф «Принц Пер-
сiї: Пiски часу»
2:15 Зона ночi

СТБ
4:50 Т/с «Тiльки ска-
жи»
9:10 МастерШеф
13:45 СуперМама
18:40 Битва екстра-
сенсiв
21:00 Один за всiх
22:10 Таємницi ДНК
23:20 Україна має 
талант

ICTV
3:55 Скарб нацiї
4:15 Еврика!
4:20 Факти
4:45 Не дай себе ошу-
кати
5:45 Прихована небез-
пека
6:40 Анти-зомбi

7:40 Секретний фронт
8:40 Громадянська 
оборона
9:40 Х/ф «Атомна бло-
ндинка»
11:55,13:00 Х/ф «Солт»
12:45 Факти. День
14:05 Т/с «Пес»
18:45 Факти тижня
21:15 Х/ф «Рятуваль-
ники Малiбу»
23:45 Х/ф «Водiй для 
копа»
1:35 Х/ф «Цар скор-
пiонiв 2: Сходження 
воїна»
3:20 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
5:50 Сьогоднi
6:50,4:20 Реальна 
мiстика
9:10 Т/с «Мiсце пiд 
сонцем»
17:00 Т/с «Мить, вкра-
дена у щастя», 1 i 2 с
19:00 Сьогоднi. 
Пiдсумки з Олегом 
Панютою
21:00 Т/с «Мить, вкра-
дена у щастя»

23:00,2:00 Т/с «Щоб 
побачити веселку»
1:30 Телемагазин
3:20 Гучна справа
5:30 Т/с «Топтун»

НТН
4:55 Top Shop
5:30 Х/ф «Небилицi 
про Iвана»
6:55 Х/ф «Веселi Жа-
бокричi»
8:15 Слово Предстоя-
теля
8:20 Випадковий свi-
док. Навколо свiту
10:50 Т/с «Коломбо»
13:50 Х/ф «Золоте 
теля»
17:05 Х/ф «Це було в 
Пеньковi»
19:00 Х/ф «Сержант 
мiлiцiї»
23:00 Х/ф «Братство 
по кровi»
1:05 Х/ф «Смертонос-
ний воїн»
3:00 Речовий доказ

ЧИТАЙТЕ 
ОПЕРАТИВНІ 
НОВИНИ НА:

– на сайті makariv.
media
– у facebook https://
www.facebook.com/
makariv.media
– у telegram-каналі 
t.me/makariv_media
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Макарівський ЗДО «Теремок» зустрів свято Покро-
ви Осіннім ярмарком!

Ох і весело було на святі! Малята співали, танцюва-
ли, жартували та грали в ігри. На ярмарок завітали 
гості – веселі кумоньки, цигани з конем, козаки. 

Діти та вихователі ніби на справжньому ярмарку 
побували!

* * *
Староста с. Забуяння Тетяна Герасименко при-
вітала ветеранів АТО з Днем захисників і захисниць 
України. 

Учениці Забуянської ЗОШ подаорували ветеранам 
святкові листівки.

Опісля – відвідали могилу Євгена Притики, який 
трагічно загинув цього літа.

У рамках святкування Дня захисників і захисниць 
України в Макарівській громаді відбувся автопро-
біг. Учасники заходу намагалися відвідати кожен 
населений пункт нашої громади, де відбувалися ім-
провізовані невеличкі мітинги.

Також учасники автопробігу клеїли шеврони подяки 
на будинки та заклади, які активно допомогають 
нашим військовим.

* * *
У Макарові на перетени вулиць Димитрія Ростов-
ського і Богдана Хмельницького представниками 
Спілки учасників бойових дій Макарівщини за ак-
тивної участі професійних та юних художників було 
створено мурал зі Шевроном подяки Захисникам.

* * *
До Дня захисників і захисниць України начальник 
відділу культури і туризму Наталія Завалішина, на-
чальник Управління соціального захисту населення 
Григорій Невмержицький, керуючий справами (се-
кретар) виконавчого комітету селищної ради Ната-
лія Бурнашева, голова ГО «Спілка учасників бойо-
вих дій Макарівщини» Оксана Герасименко та інші 
представники Макарівської селищної ради вшану-
вали пам’ять загиблих воїнів, героїв України та 
поклали квіти до стендів пам’яті в Макарові.

 

У селі Ніжиловичі пройшли урочистості з нагоди 
святкування дня Покрови Пресвятої Богородиці, 
Дня українського козацтва та Дня захисників і за-
хисниць  України. 

На свято завітав начальник 3-го відділу Бучанського 
районного територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки підполковник Сергій Єфре-
мов.

Він привітав мешканців Ніжилович із святами та 
вручив нагороди хлопцям які нещодавно брали 
участь у військових зборах територіальної оборони 
Бучанського району. Зокрема, цього святкового дня 
нагородили отримали Юрій Недашківський, Валерій 
Мірзоян, Юрій Маленко, Максим Гудзь.
Також Сергій Єфремов нагородив орденом «Патріот 
України» старосту Ніжилович Юрія Недашківського.

* * *
У бібліотеці для дорослих у Макарові пройшов урок 
мужності «Можна все на світі вибирати, сину, ви-
брати не можна тільки Батьківщину» для учнів 10 
-го класу Макарівського ліцею.
На зустріч з учнями разом з волонтерами Оксаною 
Герасименко та Людмилою Гарарук завітали вої-
ни-захисники України від російської агресії, меш-
канці Макарівської громади Дмитро Поліщук, Петро 
Коваленко, Максим Целованський, Олександр Алту-
хов.
Говорили про те, як бути справжнім патріотом. Во-
їни-захисники розповідали про свою службу в АТО, 
про те, як війна змінила їх свідомість і ставлення до 
життя.
Завершуючи зустріч гості побажали учням гарно 
вчитися та палко любити свою Батьківщину. 

Директор Макарівського істориок-краєзнавчого му-
зею Віталій Гедз подарував учням книги із серії 
«Пам’ять Нації» про наших земляків Руслана При-
сяжнюка, Олександра Давидчука та Віталія Костен-
ка, які загинули у війні з російським агресором, за-
хищаючи незалежність та суверенітет України.
У свою чергу, учні привітали воїнів-захисників із 
прийдешнім святом та щиро подякували за змогу 
мирно жити.

Інф. «МВ».

З ЖИТТЯ ГРОМАДИ
Я К  Н А  М А К А Р І В Щ И Н И 

В І Д З Н А Ч А Л И  1 4  Ж О В Т Н Я
14 жовтня в Україні відзначають відразу чотири свята. У Макарівській громаді вібулися заходи присвяченні цим святам.
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Л ІТЕРАТУРНА СТОР ІНКА
ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ Олександра ПІДСУХИ

14 жовтня у с. Ніжиловичі було проведено захід, прийрочений до 103-річниці з дня народження відомого українського поета Олександра Підсухи.

1918 рік. У родині сільського коваля Миколи Під-
сухи і його дружини Олімпіади Іванівни народився 
другий хлопчик і назвали його Сашою.

Ріс Саша, підростав. Ось і в школу йти час настав. 
Вона в Ніжиловичах була тоді тільки початковою.
1926–1930 рр. Сашко Підсуха навчається в ній. 
Охоче навчається, був здібним учнем. Пробує писа-
ти вірші. Виходило це у нього добре. 
Писав про школу, про вулицю, про природу. 
1931–1933 рр. Продовжує навчання в Наливайків-
ській семірічці. Осінь та зиму в школі, а довге спе-
котне літо на пасовиську або на косарці погоничем.  
Заробляв матері трудові.
Закінчивши семірічку, навчається на робітфаці Ки-
ївського лінгвістичного інституту,а за два роки вже 
був студентом Харківського педінституту іноземних 
мов. Закінчує навчання у 1939 р. 
1939–1941 рр. Олександр  Підсуха – викладач анг-
лійської мови у Донецькому індустріальному інсти-
туті. Тут застала його війна. 
Звідси, з Донецька пішов на фронт, перебував як 
сапер у діючий армії зв–язківець, автоматник, літе-
ратурний працівник дивізійної газети.
Від першого і до останнього дня він верстав важкі 
фронтові дороги, з безперервними боями йшов з пі-
хотою через Україну і частину Австрії, де й зустрів 
День Перемоги .
Гортаємо сторінки життя нашого славного земляка 
після війни. У них відображено велике коло обов’яз-
ків :

- 1946–1953 рр. Викладач  англійської мови у Київ-
ському педагогічному інституті
- 1953–1958 рр. Головний  редактор журналу «Дні-
про»  потім заступник голови спілки письменників 
України.
- 1967–1972 рр. Завідувач редакції  «Романи і пові-
сті» при видавництві «Дніпро»
- 1973–1979 рр. Очолював товариство культурних 
зв’язків з українцями за кордоном.
З кінця 1962  р. по червень1963 р., як стипендіат 
ЮНЕСКО відряджався на півроку до Канади ,Анг-
лії, Франції, США. Представляв там нашу культуру, 
нашу літературу, нашу країну.
 Мав численні контакти з делегаціями, перебуваючи 
не раз за кордоном. Двічі входив до складу делегації 
України на сесії ООН.

21 жовтня 1990р. перестало битися серце таланови-
того письменника і активного  громадського діяча,а 
ще – одного з кращих дослідників творчості нашого 
національного генія Олександра Довженка. Саме 
він, Олександр Підсуха, відкрив Україні справжньо-
го Довженка. 
Підсуха писав вірші, поеми, балади, оповідання, на-
риси, комедії, драми, вірші-мініатюри, віршований 
роман «Поліська трилогія». Зробив вагомий внесок  
у справу відродження духовності нашого народу , 
його мови і культури. Його кращі твори ввійшли до 
золотого фонду української класичної літератури.
Зінаїда Шевченко, яка і досі є зберігачем пам’яті 
про Олександра Підсуху, прочитала присутнім вірш 
видатного поета про рідне село Ніжиловичі.

У його творчому доробку і високо майстерні спогади 
про письменників, зокрема про: П. Тичину, В. Сосю-

ру, М. Рильського, А. Головка, О. Вишню , Ю. Смоли-
ча, П. Панча, І. Драча, Д. Білоуса, С. Скляренка та 
інших. 
Мотивацією його життя і творчості була Україна. 
Для неї жив, для неї трудився. Наш славний зем-
ляк часто спілкувався із Ніжиловчанами, приїздив 
у рідне село. Зустрічі із ним нас збагачували почут-
тям патріотизму, вчили любити рідний край так, 
як любив митець. Остання зустріч з письменником 
у Ніжиловичах відбулась 17 вересня 1990 р.(за 34 
дні до його смерті). Учасницею тієї зустрічі була тоді 
учениця місцевої школи, а нині поетеса Олена Мар-
ченко-Артеменко, яка була запрошена на творчий 
вечір у Ніжиловичі. Олена Валентинівна поділилася 
своїми спогадами про Олександра Підсуху та прочи-
тала дві власні поезії присвячені поету.

Прожив Олександр Миколайович 72 роки. Встиг ви-
дати понад 40 книжок. Писав і для дорослих, і для 
дітей. Є його ім’я в «Антології дитячої поезії», в якій 
вміщено твори «Хвалилися гриби» та «Наталочка лі-
чить до 10-и».
На запрошення організаторів на вечір пам’яті заві-
тала онука поета Юлія Валеріївна, яка виросла на 
віршах дідуся. Гостя розповіла про дитячі спогади 
та подякувала всім присутнім за збереження пам’яті 
про видатного поета Олександра Підсуху.
А завершився творчий вечір прослуховуванням фо-
нозапису пісні «Ровесники» у виконанні автора му-
зики Олександра Білаша.

За слова старости села Ніжиловичі Юрія Недашків-
ського метою цього заходу було виконання заповіту 
Олександра Миколайовича, оформленого у поетич-
них рядках: 

Нехай же і в майбутньому колись.
Мій день, мій дух, мій дивосвіт воскресне.

Інф. «МВ».

Б О Й О В І  М И С Т Е Ц Т В А
14–17 жовтня в різних куточках України було проведено різноманітні змагання з карате і тхеквондо, серед 

учасників яких були і представники нашої громади.
16 жовтня у Миколаєві 
пройшов відкритий всеу-
країнський турнір «KWF 
UKRAINIAN OPEN CUP 
2021» з карате, на якому 
зібралось понад 200 учас-
ників. Макарівщину пред-
ставляли 7 вихованців 
спортивного клубу «Арсе-
нал». Наші земляки пока-
зали наступні результати: 
Олег КРАМАРЕНКО – І 
місце;
Богдан БЕДЕНКО – ІІ 
місце;
Анастасія МІСЯЦЬ – ІІІ 
місце;
Кіра МАНГЕР  – ІІІ місце.
Вітаємо призерів та 
бажаємо подальших спор-
тивних успіхів.

17 жовтня у Броварах відбувся відкритий турнір з тхеквондо ВТФ «Перший 
п’ядестал».

Макарівщину на 
ньому представляли 
вихованці СК 
«Атлант». Результати 
наших земляків:
Артем КОРЧЕМНИЙ 
– І місце;
Тихон КОРЧЕМНИЙ 
– І місце;
Тимур ЦИБРОВ-
СЬКИЙ – ІІ місце;
Анна КОСТЕНКО – 
ІІ місце;

Марія ШУРДА – ІІ місце;
Єгор ЖГУТ – ІІІ місце;
Назар КИБУКЕВИЧ – ІІІ місце.
Бажаємо переможцям не зупинятися на досягнутому і підкорювати нові спор-
тивні вершини.

Інф. «МВ».



10 № 14-15 21 жовтня 2021 р.

НА СПОРТИВНИХ АРЕНАХ
ПРЕМ’ЄРНИЙ КУБОК КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ

14–15 жовтня у Наливайківці відбувся Кубок козацької слави з мініфутболу.
Турнір був організований за ініціативи старости Наливайківки і Почепина Мар-
гарити ТЕРЕХОВОЇ та спеціаліста І категорії відділу з питань надання адміні-
стративних послуг та державної реєстрації Макарівської селищної ради Ольги 
ДОМАШЕНКО. 

У змаганнях взяло участь шість команд: Наливаківка, Фасова, Комарівка, Мака-
рів, Маковище, Плахтянка. 

14 жовтня було зіграно матчі у групах, за результатами яких у півфіналах зі-
йшлися Маковище – Фасова, Наливайківка – Макарів.
Півфінали і фінал були зіграні 15 жовтня. У безкомпромісній та цікавій боротьбі 
місця розподілилися наступним чином:

IV – Фасова.
ІІІ – Наливайківка.

ІІ – Макарів.

І – Маковище.

Особлива подяка від учасників арбітру Івану Петровичу ІВАНЕНКУ, який обслу-
говував усі матчі турніру.

Окремо хочемо подякувати футболістам за їх відданість та жагу до перемоги.
Сподіваємось, що цей турнір буде проводитися у Наливайківці щорічно 14 жовт-
ня. І що уже не забаром його статут з місцевого перетвориться на державний. 
Велика подяка директору ТОВ «Осикове ІО» Івану ОСЮКУ за такий чудовий 
спортивний майданчик, де і було проведено Кубок козацької слави.

Інф. «МВ».
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: : : : :   РЕКЛАМА   ТА   ОГОЛОШЕННЯ  : : : : :
МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ПРОВОДИТЬ ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ЗЕМЕЛЬ
З метою здійснення контролю за використанням і охороною земель, визначення їх меж, розмі-
ру, складу угідь, відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр», Земель-
ного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись статтями 25, 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», буде проводитись комплекс робіт виконува-
них для визначення, встановлення та погодження меж наступних земельних ділянок:
Місце знаходження земельної ділянки та час проведення робіт:

с. Маковище, 28 жовтня 2021 року
- приміщення сільської ради/клуб/ФАП, вул. Центральна, 59 (9.00);
- стадіон/спорт.майданчики/парк, вул. Шевченка, б/н, (9.30);
- водонапірна башта, вул. Молодіжна, б/н, (10.00);
- водонапірна башта, вул. Шевченка, б/н, (10.30);
- кладовище, вул. Шевченка, б/н, (11.00);

с. Липівка, 28 жовтня 2021 року
- ФАП, приміщення сільської ради, котельня, дитячий майданчик, вул. Шевченка, 50, (14.00);
- будинок культури/водонапірна башта, вул. Шевченка, 48/1, (14.30);
- водонапірні башти, вул. Кримська, (15.00);
- кладовище, вул. Шевченка, б/н, (15.30);
- свердловина, вул. Плевако, (16.00);
- свердловина, вул. Нова, (16.30); 
- кладовище села Лозовик, вул. Лозовик, б/н, (17.00);

смт Макарів, 29 жовтня 2021 року
- кладовище, вул. Димитрія Ростовського, 93, (9.00);

с. Фасівочка, 29 жовтня 2021 року
- кладовище, вул. Полтавська, (10.00);

с. Калинівка, 29 жовтня 2021 року
- кладовище, вул. Київська,  (11.00);

с. Зурівка, 29 жовтня 2021 року
- кладовище, вул. Горького, (12.00);

с. Гавронщина, 29 жовтня 2021 року
- приміщення сільської ради, вул. Київська, 17-а, (14.00);
- будинок культури, вул. Київська, 22-б, (14.30);
- школа/садок, вул. Київська, 17-а, (15.00);
- стадіон, вул. Київська б/н, (15.30);
- кладовище, пров. Польовий, (16.00);
- свердловина/водонапірна вежа, вул. Миколаївська, 60, (16.30);.

с. Копилів 01 листопада 2021 року
- приміщення сільської ради, вул. Жовтнева, 57, (08.30);
- будинок культури, вул. Жовтнева, 80, (09.00);
- стадіон, вул. Макарівська, 27-а, (09.30);
- парк, вул. Макарівська, б/н, (10.00);
- дитячий майданчик, вул. Жовтнева, 82, (10.30);
- водонапірна башта, вул. Жовтнева, 55-б, (11.00);
- меморіал загиблим, вул. Жовтнева, 82-а, (11.30);
- ставок, вул. Жовтнева, б/н, (12.00);
- приміщення дитячого садка, вул. Київська, 2, (12.30);
- КНС, вул. Жовтнева, 53, (14.00);

с. Северинівка 01 листопада 2021 року
- приміщення старої школи, вул. Шевченка, 5, (14.30);
- ставок, вул. Шевченка, б/н, (15.00);
- кладовище, вул. Шевченка, (15.30);
- пам’ятник, вул. Шевченка, (16.00).

Власникам суміжних земельних ділянок необхідно при собі мати документ, що посвідчує осо-
бу, а також документ на право власності на земельну ділянку.

ЗБІЛЬШЕНО ШТРАФИ ЗА НЕЗАКОННИЙ 
ВИЛОВ РИБИ

Урядом у десятки разів збільшено такси за відшкоду-
вання шкоди водним біоресурсам!

Відповідна постанова 6 жовтня 2021 року була затверджена на 
засіданні Кабінету Міністрів України, якою внесено зміни до 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 
року № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру 
відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добу-
вання (збирання) або знищення цінних видів водних біоресур-
сів».

Так, постановою збільшено розмір такс за незаконний вилов 
одного екземпляру:
– карася сріблястого у 93 рази (з 17 до 1581 грн);
– окуня у 186 разів (з 17 до 3162 грн);
– краснопірки у 23 рази (з 68 до 1564 грн);
– лина у 13,4 рази (з 119 до 1598 грн);
– ляща у 9,7 разів (з 170 до 1649 грн);
– плоскирки у 46 разів (з 34 до 1564 грн);
– щуки у (204) 10,2 рази (з 340 до 3468 грн);
– судака у 7 разів (з 510 до 3587 грн);
– сома у 12 разів (з 425 до 5117 грн);
– раків у 130 разів (з 25,5 до 3332 грн).

Інф. «МВ».
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ГОРОСКОП на  25 – 31 ЖОВТНЯ

ПОГОДА
23 жовтня  +4;+13

24 жовтня 0;+10

25 жовтня  0;+10

27 жовтня  +2;+11

28 жовтня +4;+13

29 жовтня +3;+12

26 жовтня  +1;+11

А Н Е К Д О Т И

ПРАВИЛО ТИЖНЯ

РОЗУМОВА ГІМНАСТИКА № 14 ВІДПОВІДІ НА № 13

 

ОВЕН (21.03–20.04)
Несприятливе розташування планет 
може негативно позначитися на пра-
цездатностi, здоров’ї i настрої Овнiв. 
Цiлком можливо, що вони стануть жер-
твою своєї нездатностi вiдокремити го-
ловне вiд другорядного. Можна пiдвести 
межу пiд старими планами, справами 
або контактами. Вiрогiднi подiя або но-
вина, якi благотворно вплинуть на вашi 
справи.

Сприятливi днi: 30; 
несприятливi: 29.

ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Тиждень отримання внутрiшньої неза-
лежностi. Завдяки свiжим iдеям або ви-
бору нової стратегiї Тiльцi можуть вдало 
провести дiловi зустрiчi i переговори. 
Їхнiй оптимiзм, чарiвнiсть i логiка при-
мусять оточуючих пiти на спiвпрацю. 
У справах серцевих передбачається не-
сподiвана приємна подiя. Зiрки перед-
бачають вам несподiваний подарунок 
або приємну звiстку.

Сприятливi днi: 30, 31; 
несприятливi: 25.

БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06) 
Життєвий потенцiал Близнюкiв має тен-
денцiю до пiдвищення. Зростають твор-
чi здiбностi, iнтуїцiя, сексуальнiсть. Цей 
тиждень буде найбiльш сприятливим 
для вiдновлення перерваних дружнiх 
вiдносин. Роман, що зав’язався, може 
принести Близнюкам засмучення унас-
лiдок того, що вони чекали вiд коханої 
людини бiльшого.

Сприятливi днi: 27; 
несприятливi: 29.

РАК (22.06–22.07) 
Зовнi розвиток подiй здаватиметься 
спокiйним, але Раки вiдчуватимуть вну-
трiшню напругу, незадоволенiсть собою i 
навколишнiми людьми. Важкi передчут-
тя i бачення неприємностей багатьом не 
дадуть спокою. У Ракiв може помiчатися 
нерiвна напруга. Вони вiдчуватимуть то 
розчарування, то сплеск самовпевнено-
стi i емоцiйностi. Дивлячись на щасли-
вих i благополучних людей, вони можуть 
вiдчувати заздрiсть i роздратування вiд 
смiху i усмiшок. Тиждень розташовує 
до осмислення того, що вiдбувається, 
ухвалення вiрних рiшень. Багато Ракiв 
будуть здатнi без сумнiву «вiдсiяти зерна 
вiд плевел». Їхнi поради можуть прине-
сти велику користь оточуючим.

Сприятливi днi: 29; 
несприятливi: 26.

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Напружений в емоцiйному вiдношеннi 

тиждень, особливо для немолодих Левiв. 
Ймовiрна велика кiлькiсть критичних 
ситуацiй. Жiнок зiрки застерiгають вiд 
контактiв з начальством. Вам доведеть-
ся прикласти старання, але результат не 
вiдразу виправдає витраченi зусилля. 
Тиждень сприятливий для Левiв твор-
чих професiй. Вони зможуть реалiзува-
ти свої задуми або улагодити проблеми, 
пов`язанi з ремонтом квартири або бла-
гоустроєм будинку. Будь-якi покупки, 
обмiн, спортивнi змагання будуть вда-
лими. Сприятливо обдумувати плани на 
вiдпустку i лiтнiй вiдпочинок. Врахуйте 
iнтереси батькiв.

Сприятливi днi: 26, 30; 
несприятливi: 31.

ДIВА (24.08–23.09) 
Тиждень рiвноваги, отримання космiч-
ної енергiї, самоаналiзу. Сприятливий 
тиждень для влаштування особистого 
життя. Життєвий потенцiал має тен-
денцiю до пiдвищення. Зростають сек-
суальна потенцiя, iнтуїцiя, проте неза-
вершенi справи, неприємна звiстка або 
проблеми в особистому життi не дадуть 
вам повноцiнно вiдпочити.

Сприятливi днi: 29; 
несприятливi: 27.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10) 
Тиждень принесе деяке розчарування. 
Можливо, Терези вiдчують охолоджен-
ня до нових iдей. Надiї швидше за все 
не збудуться, а мрiї так i залишаться 
мрiями. Попереду на вас чекає багато 
перешкод. Ваш енергетичний потенцiал 
продовжує слабшати. Можливi серйознi 
випробування для здоров’я Терезiв.

Сприятливi днi: 25, 26; 
несприятливi: 28.

СКОРПIОН (24.10–22.11) 
Цей тиждень уселенської гармонiї, спо-
кою i правильного ходу подiй. Черговий 
цикл життя Скорпiонiв знаменувати-
меться ясною свiдомiстю, умiнням пра-
вильно направляти свої життєвi сили. 
Тиждень припускає вирiшення проти-
рiч. Успiх супроводжуватиме тiльки тих 
Скорпiонiв, якi нарештi визначаться в 
складному питаннi, слiдуватимуть в од-
ному певному напрямi.

Сприятливi днi: 31; 
несприятливi: 26.

СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12) 
Пасивний тиждень, який характеризу-
ється апатiєю, небажанням протистояти 
перебiгу життя, що захоплює в безрадiс-
не майбутнє. Вiрогiднi важкi думки, 
депресiя, безсоння. Життєвий потен-
цiал багатьох Стрiльцiв знаходиться на 

низькому рiвнi. Тому вiрогiднi промахи 
i прорахунки в серйозних справах. Ви-
сока вiрогiднiсть конфлiктних ситуацiй, 
аварiй, нещасних випадкiв. Несприят-
ливi поїздки, подорожi, вiдрядження. 
Молодi Стрiльцi будуть стурбованi по-
шуками роботи. Їм буде здватися, що 
все сприяє їхнiм планам i всi оточуюсi 
готовi їм допомогти. Можлива помилка 
Стрiльцiв щодо можливостi використан-
ня засобiв легкої наживи.

Сприятливi днi: 29, 30; 
несприятливi: 31.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01) 
Життєвий потенцiал Козерогiв посту-
пово знижується. Несподiвана звiстка 
може вплинути на вiдносини з близькою 
людиною або в коренi змiнити поточне 
службове або суспiльне становище Козе-
рогiв. Багатообiцяючi перспективи мо-
жуть захмаритися негативним впливом 
людей, з якими вони вимушенi тiсно 
спiлкуватися. Але на цьому тижнi з’яв-
ляється чудовий шанс виправити дея-
кi помилки. Тиждень сприятливий для 
активного вiдпочинку, розваг, прийому 
гостей, спiлкування з друзями. Можли-
во, Козерогiв-жiнок чекає вибiр мiж осо-
бистими i суспiльними iнтересами.

Сприятливi днi: 31; 
несприятливi: 29.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02) 
Життєвий потенцiал Водолiїв все ще 
знаходитиметься на низькому рiвнi. 
Бiльшiсть проблем Водолiї не зможуть 
вирiшити з першого разу. Активнi дiї 
виявляться безрезультатними i прине-
суть тiльки втому. Водолiїв чекають не-
гативнi змiни в особистому життi. Осо-
бливе це стосується жiнок. Ймовiрно, 
будь-яка справа зажадає вiд Водолiїв 
значно бiльше зусиль i часу, нiж вони 
могли припускати. Зiрки знову готують 
випробування – конфлiкти з людьми, вiд 
яких залежить їхнє матерiальне стано-
вище.

Сприятливi днi: 26, 28; 
несприятливi: 30.

РИБИ (20.02–20.03) 
Тиждень характеризується суперечно-
стями, протистоянням i роздвоєнням. 
Перед багатьма встане проблема важ-
кого вибору в особистому життi. Стан 
здоров’я зажадає вiд Риб профiлактич-
них i оздоровчих заходiв. Несприятли-
вий тиждень для ухвалення важливих 
рiшень. Ви можете опинитися не в кра-
щiй формi, що буде приводом для при-
ниження вашої гiдностi.

Сприятливi днi: 31; 
несприятливi: 25.

Підкажіть, а у вчителя історії Ва-
силя Голобородька з телесеріалу 
«Слуга народу» теж були офшори, 
які він потім подарував своєму 
найкращому другові?

* * *
Генетикам поки що так і не 
вдається пояснити, чому в чи-
новників і депутатів народжу-
ються діти-мільярдери.

* * *
До Марка Цукерберга заходить 
молодий співробітник і після звіту 
запитує його:
– Марку, а чи правда, що ви через 
свою мережу шпигуєте за всім сві-
том і знаєте все про всіх?
– Хто це тобі таке сказав?
– Мій батько.
– Він не твій батько.

* * *
– Як звуть вашого кота?
– Удень чи о п’ятій ранку?

* * *
– Ви хто?
– Добра фея!
– А чому з сокирою?
– Настрій не дуже…

* * *
У майбутньому діти вважати-
муть, що у Франкфурті-на-Май-
ні розташовані ферми для 
криптовалют.

* * *
– Ти мене кохаєш?
– Так.
– А шубу менi купиш?
– Так.
– А сережки?
– I сережки i машину, поклади 
рушницю, кохана!

* * *
– Що б ти сказала, якби я за-
пропонував тобi повечеряти у 
мене о сьомiй вечора?
– Я згодна! Буду у тебе рiвно о 
сьомiй.
– Будь о п`ятiй. Вечеря сама 
себе не приготує!

* * *
Один день без пива, звичайно, не 
уб`є тебе, але навiщо ризикувати?

* * *
У пiдлiтковому вiцi думаєш, що 
одного разу зустрiнеш «когось 
особливого», а до 30 рокiв ро-
зумiєш, що особливих багато. 
Нормальних мало.


