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Незабаром зима, тому працівники КП «Макарів ВУ-
ЖКГ» продовжують роботу по підготовці до зимо-
вого сезону. Наразі проводиться огляд та ремонт 
снігоприбиральної техніки, зокрема, здійснюють 
зварювальні роботи, замінюють відпрацьовані гумо-
ві накладки та щітки.
Ця додаткова техніка, значно полегшить роботу 
двірників під час снігових заметів та ожеледиць.

КОДРА

Оновили вуличне освітлення в селищі. Тепер населе-
ний пункт виглядає інакше у вечірній час.

МАКАРІВ
26 жовтня відновлено роботу світлофорного об’єкта 
на перетині вулиць Шляхетська та Піонерська. На-
гадаємо, що шафа керування світлофором зазнала 
пошкодження внаслідок дорожньо-транспортної 
пригоди, що сталася на цьому перехресті 11 жовтня 
2021 року.

НОВИНИ ПОЛІЦІЇ
Патрульні села Чайки виявили автомобіль, який пе-
ребував у розшуку Інтерполом, а документи на нього 
мали ознаки підробки 
24 жовтня пообідді, на 51 км автодороги Київ – 
Чоп, патрульні Київщини помітили транспортний 
засіб BMW, який знаходився в кюветі. Інспектори 
рушили до нього, оскільки вирішили, що можливо 
водію необхідна допомога. 
Перевіривши автомобіль по відповідним базам, па-
трульні встановили, що даним легковиком незакон-
но заволоділи у країні Литві та він перебуває у роз-
шуку з 2017 року, а документи, які надав керманич, 
мають ознаки підробки.
На місце події охоронці правопорядку викликали 
слідчо-оперативну групу для подальшого встанов-
лення всіх обставин події.

РОЖІВ
У ніч проти неділі, 24 жовтня, нелюди-бидлота 
здійснили акти вандалізму в селі над зупинкою гро-

мадського транспорту на перехресті вулиць Дружби 
та Шевченка.
Староста просить, всіх хто міг бути свідком цього 
дійства або бачив щось, повідомити за винагороду.
ЗУПИНКА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НЕ ДЛЯ 
ПОСИДЕНЬОК ЗА ОКОВИТОЮ, НЕ МІСЦЕ ЗУСТРІ-
ЧЕЙ ДРУЗІВ, НЕ ДИСКОТЕКА І НЕ ЇДАЛЬНЯ.

МАКОВИЩЕ
22 жовтня близько 9-ї години, на вулиці Корабель-
на, трапилась ДТП за участю вантажівки Sсania, 
яка перекинулась. Вантаж, зерно, розсипався по 
проїзній частині. Потерпілі відсутні.

ФУТБОЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Результати 6-го ігрового дня в чемпіонаті Київщи-
ни-2021 серед дитячо-юнацьких команд. 

U-9 (2013/2014 р.н.)
СК ЮНІОР ДЮСШ (Макарів) – Бородянка-2 7:1
Бородянка – СК ЮНІОР ДЮСШ (Макарів) 1:1
СК ЮНІОР ДЮСШ (Макарів) – Боярка 3:0

U-11 (2011/2012 р.н.)
СК ЮНІОР ДЮСШ (Макарів) – ФК «Обухів» 3:1.

U-13 (2009/2010 р.н.)
СК ЮНІОР ДЮСШ (Макарів) – ФК «Обухів» 0:8.

* * *
Чемпіонат Києво-Святошинського регіону. Пер-
ша ліга. 10-й тур. ФК «Альтіс» (Копилів) – ФК «Гостин-
ний двір» (Вишневе) 4:0.

* * *
Чемпіонат Київщини. 24-й тур. СК «Юніор» (Мака-
рів) – ФК «Нива» (Бузова) 1:6.

У МАКАРІВ ЇДЕ ДОНЕЦЬКИЙ «ШАХТАР»
Цими вихідними до Макарова завітає ФК «Шахтар» 
з Донецька.
У неділю, 31 жовтня, на Центральному стадіоні 
ім. М.Х. Бруквенка, у рамках 7-го туру чемпіонату 
Київщини серед дитячо-юнацьких команд (U-15), 
відбудеться гра СК «Юніор-ДЮСШ» (Макарів) – ФК 
«Шахтар» (Донецьк). Початок матчу об 11.00.
Запрошуємо вболівальників підтримати наших 
юних футболістів. 

«ПАРТИЗАН» ФІНІШУЄ
До кінця дебютного для «Партизану» сезону в пер-
шості Київщини залишився один тур. Команда все 
ще претендує на третє місце. Проте не все в її ногах. 
Для отримання бронзи потрібно виконання одночас-
но трьох умов:
– перемога «Партизана»;
– невиграш «Зорі-Миронівщини» (сподіваємося на 
допомогу «Авангарду», який претендує на чемпіон-
ство);
– поразка «Вікторії» (сподіваємося на допомогу «Бо-
родянки»).
Гра 26-го туру проти ФК «Альянс» (Бровари) відбу-
деться на «Партизан-Арені» у неділю, 31 жовтня. 
Початок матчу о 14.00.

КОПИЛІВ
В ніч проти 21 жовтня в адміністративній будівлі 
села знову побили вікна.
Це вже п’ятий аналогічний випадок протягом року. 
В серпні ми вже писали про аналогічний випадок, 
тоді у кімнаті адмінбудівлі виявили пляшку з невідо-
мою речовиною.
Ми звернулися по коментар щодо цієї події до відді-
лення поліції № 3 Бучанського районного управлін-
ня поліції і проінформуємо про відповідь.

ГАВРОНЩИНА
25 жовтня  інспекторським складом Бучанського 
районного управління проведено планову   перевір-
ку Гавронщинської ЗОШ І ступеня.
Під час перевірки рятувальники звернули увагу на 
стан забезпечення будівлі та приміщення первин-
ними засобами пожежогасіння, утримання в на-

лежному стані евакуаційних виходів та зовнішнього 
водопостачання, відповідності електромереж проти-
пожежним вимогам.
Наприкінці фахівці ДСНС провели з відповідальни-
ми особами інструктажі щодо дотримання правил 
пожежної безпеки та порядку дій при виникненні 
пожежі. 
Виявлені недоліки під час проведення перевірки 
були вказані директору та наголошено щодо їх тер-
мінового усунення.

НІЖИЛОВИЧІ
25 жовтня о 22:10 до оперативно-диспетчерської 
служби 32-ї Державної пожежно-рятувальної части-
ни смт Макарів надійшло повідомлення про заго-
рання житлового будинку за адресою с. Ніжиловичі, 
вул. Першотравнева.
До місця виклику направлено черговий караул 32-ї 
Державної пожежно-рятувальної частини смт Мака-
рів.
По прибуттю на місце виклику встановлено, що го-
рить житловий будинок.
Пожежу локалізовано о 22:57 та повністю ліквідова-
но о 00:23.
На місці виклику працювало 7 чоловік особового 
складу та 2 одиниці техніки.
Причина пожежі встановлюється.

АНДРІЇВКА
21 жовтня о 12:30 до оперативно-диспетчерської 
служби 32-ї Державної пожежно-рятувальної части-
ни смт Макарів надійшло повідомлення про знахо-
дження вибухонебезпечного снаряду часів минулих 
війн за адресою: в с. Андріївка (в полі).
Рятувальники здійснивши ідентифікацію встано-
вили, що даним вибухонебезпечним предметом ви-
явився артилерійський снаряд часів минулих війн.

З 30 ЖОВТНЯ КИЇВЩИНА 
У «ЧЕРВОНІЙ» ЗОНІ

27 жовтня відбулося позачергове засідання Дер-
жавної комісії з питань техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій. 
За результатами Державна комісія вирішила вста-
новити з 00 години 00 хвилин 30 жовтня 2021 
року «червоний» рівень епідемічної небезпеки на 
території Житомирської, Івано-Франківської, Київ-
ської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чер-
нігівської областей. 
«Червоний» рівень епіднебезпеки передбачає ряд об-
межень, які запроваджуються в регіонах. 
Зокрема, забороняється робота закладів громад-
ського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та 
магазинів, проведення масових заходів тощо. 
Обмеження не діятимуть, якщо 100 % праців-
ників та відвідувачів закладів (заходів) вакци-
новані. 
Також для повністю вакцинованих громадян не 
діятимуть обмеження, встановлені для міжрегі-
онального транспортного сполучення.

ПЕРЕХІД НА ЗИМОВИЙ ЧАС

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

Інф. «МВ».

НОВИНИ НАШОЇ ГРОМАДИ
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ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
19 жовтня відбулося чергове засідання членів ви-
конавчого комітету Макарівської селищної ради, на 
яке було винесено 27 проектів рішень для розгляду.
Засідання було розпочато зі звіту начальника Фінан-
сового управління Тетяни Логвіної про виконання 
бюджету Макарівської селищної територіальної гро-
мади, яка поінформувала присутніх про виконання 
доходної та видаткової частини бюджету за 9 міся-
ців 2021 року. Зазначила, що до бюджету громади 
надійшло 309 361,4 тис. грн. Основним бюджетоу-
творюючим податком у складі доходів є податок на 
збір та доходи з фізичних осіб, який склав 132 208,3 
тис. грн.
Акцентувала увагу присутніх на тому, що наявний 
фінансовий ресурс дозволив забезпечити своєчасне 
фінансування захищених статей бюджету та інших 
видатків, що забезпечують виконання бюджетними 
установами своїх функцій.
Члени виконавчого комітету спланували свою робо-
ту на IV квартал 2021 року.
Окремим рішенням члени виконавчого комітету 
уповноважили старост Макарівської селищної ради, 
працівників відділення поліції № 3 Бучанського РУП 
ГУП у Київській області, комунальних підприємств 
Макарівської селищної ради та інспекторів ГФ «Ма-
карівська муніципальна інспекція» на складання 
протоколів про адміністративні правопорушення на 
території громади, що сприятиме підвищенню від-
повідальності фізичних та юридичних осіб за пра-
вопорушення в сфері благоустрою, захисту прав 
громадян на відпочинок та безпеку, боротьбі зі сти-
хійними звалищами, захаращенням території гро-
мади
Одразу кілька рішень виконавчого комітету стосу-
валися питань захисту прав дітей та захисту особи-
стих та майнових прав повнолітніх осіб, які за ста-
ном здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої 
права, зокрема: чотирьом дітям надано статуси ди-
тини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування; про доцільність призначення опікуна 
над повнолітньою особою та інші.
З поміж іншого, члени виконавчого комітету затвер-
дили рішення комісії з визначення виконавця по-
слуг на вивезення побутових відходів в смт Кодра, 
прийняли рішення про встановлення тарифів на 
теплову енергію трьом підприємствам, що надають 
послуги з теплопостачання.

ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ
20 жовтня на сесії Бучанської районної ради було 
вирішено передати кошти із загального фонду бю-
джету Бучанського району у вигляді міжбюджетно-
го трансферту «Інші субвенції з місцевого бюджету» 
територіальній громаді Макарівської селищної ради 
в сумі 3 096 000,00 грн для погашення заборговано-
сті по виплаті заробітної плати працівникам відділу 
освіти, фізичної культури та спорту Макарівської 
районної державної адміністрації (заробітна плата 
з нарахуванням 413 328,35 грн) та сектору культу-
ри, молоді, національностей та релігій Макарівської 
районної державної адміністрації (заробітна плата 
з нарахуванням 2 633 774,55, за спожитий газ 48 
894,20 грн).
Нагадуємо, що цьому передував принциповий під-
хід і розгляд питання щодо погашенння заборгова-
ності вивільненим працівникам соціальної сфери 
Макарівської громади на засіданнях постійних де-
путатських комісій за участю делегації від Макарів-
ської громади у складі заступника селищного голови 
Лариси Омельченко, начальника фінансового відді-
лу Макарівської селищної ради Тетяни Логвіної та 
начальника відділу культури і туризму Макарівської 
селищної ради Наталії Завалішиної.

СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
28 жовтня відбудеться чергова сесія Макарівської 
селищної ради.
У проєкті порядку денного 38 питань.
Зокрема, Макарівська селищна рада планує ство-
рити старостинські округи, затвердити Порядок 
громадського обговорення кандидатури старости, а 
також затвердити Положення про старосту у новій 
редакції. Ці зміни пов’язані набуттям 1 серпня цього 
року чинності Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розвитку 
інституту старост» від 14.07.2021 р. № 1638-ІХ.
Депутати Макарівської селищної ради також мають 
намір проголосувати за звернення до Народного 
депутата України Олега Дунди щодо непідтриман-
ня законопроєкту № 6062 «Про внесення змін до 
бюджетного кодексу України». На думку багатьох 
нардепів цей законопроект може позбавити тери-
торіальні громади реальних фінансових ресурсів, 
його також називають «вбивцею децентралізації». 
20 жовтня 2021 року цей законопроєкт був знятий 
з розгляду за пропозиціями декількох фракцій Вер-
ховної Ради.
На сесії розглянуть також внесення змін до декіль-
кох затверджених раніше Програм селищної ради, 
питання стосуються покащення якості комунальних 
послуг, охорони здоров’я та благоустрою.
Початок сесії – о 10:00, сесія пройде у залі засідань 
Макарівської селищної ради.

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ
21 жовтня у ході засідання адміністративної комі-
сії при виконавчому комітеті Макарівської селищної 
було розглянуто 6 протоколів про адміністративні 
правопорушення.
За результатами роботи комісії:
– 2 осіб, які вивезли та викинули сміття у невідведе-
ному для цього місці, притягнуто до адміністратив-
ної відповідальності та накладено адміністративне 
стягнення у вигляді штрафу в розмірі 340, 00 грн та 
1360 грн відповідно (ст. 152 КУпАП);
– 2 протоколи про адміністративні правопорушення 
повернуто на доопрацювання;
– 1 справу про адміністративне правопорушення за-
крито у зв’язку з закінченням на момент розгляду 
справи про адміністративне правопорушення стро-
ків, передбачених ст. 38 КУпАП.
– 1 справу про адміністративне правопорушення за-
крито у зв’язку із відсутністю події та складу адміні-
стративного правопорушення.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ
25 жовтня відбулося засідання Комісії з визначен-
ня збитків, які будуть заподіяні власникам землі та 
землекористувачам у зв’язку з будівництвом Великої 
кільцевої автомобільної дороги навколо міста Києва 
(ділянка від автодороги Київ – Ковель – Ягодин (М-
07) до автодороги Київ – Чоп (М-06).
До складу Комісії зокрема входять представники Бу-
чанської райдержадміністрації, Київського обласно-
го та по м. Києву управління лісового та мисливсько-
го господарства, ДП «Київське лісове господарство», 
ДП «Макарівське лісове господарство», ДП «Клавді-
євське лісове господарство», Макарівської, Немі-
шаївської, селищних територіальних громад, Дми-
трівської сільської територіальної громади, Служби 
автомобільних доріг у Київській області.
Було обговорено питання визначення збитків, що 
будуть заподіяні державним підприємствам, та ор-
ганізаційні заходи щодо роботи Комісії.
За результатами домовилися до наступного засідан-
ня комісії підготувати вихідні матеріали усіх заці-
кавлених сторін для детального розгляду та затвер-
дження.

НОВЕНЬКИЙ АВТОМОБІЛЬ НЕВІДКЛАДНОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

З метою покращення надання невідкладної медич-
ної допомоги населенню, з бюджету Макарівської се-
лищної ради було виділено кошти у сумі 525 000,00 
грн для придбання легкового автомобіля спеціалізо-
ваного призначення на базі RENAULT DUSTER.
У результаті проведення процедури відкритих торгів 
укладено договір на закупівлю автомобіля ціною 520 
500,00 грн. 
25 жовтня комунальне некомерційне підприємство 
«Макарівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Макарівської селищної ради отримало 
новенький автомобіль невідкладної медичної допо-
моги.
Наразі триває процедура реєстрації, страхування та 
виготовлення норм витрат палива для автомобіля. 
Після завершення всіх необхідних процедур, авто-
мобіль буде передано в експлуатацію до Відділен-
ня невідкладної медичної допомоги КНП «Макарів-
ський центр ПМСД».
Кожен житель нашої громади має отримати якісну 
медичну допомогу й, що важливо, одержати її вчас-
но. 
Лікар за будь-яких погодних умов і стану доріг змо-
же дістатися до пацієнтів на цьому авто. 
Новий автомобіль стане порятунком для жителів 
громади, що потребують постійного нагляду лікаря, 
а особливо, віддалених населених пунктів громади.

ПЕРЕВІРКА БУДІВНИЦТВА
25 жовтня Макарівський селищний голова Вадим 
Токар, голова Київської обласної ради Наталія Гунь-
ко та її заступниця Тетяна Семенова оглянули хід ре-
монтних робіт у школі села Пашківка.
Кілька років тому школа у Пашківці, в якій навча-
ється понад 120 дітей та працює близько тридцяти 
учителів та інших працівників, опинилася в ава-
рійному стані. У будівлі з’явилися глибокі тріщини, 
внаслідок чого у північному крилі школи довелося 
припинити заняття через небезпеку для життя лю-
дей.
До проблем громади вдалося привернути увагу на 
найвищому рівні – доручення про ремонт шкільно-
го приміщення видали в уряді. Ремонт у школі ро-
биться за кошти обласного і районного бюджетів, а 
також бюджету самої громади. Протягом минулого 
року тут відремонтували фасад за 13 млн гривень, 
а цьогоріч завершують внутрішній ремонт, на який 
виділили 28 млн гривень.
«Частину коштів на ремонт нам вдалося знайти у 
бюджеті громади, але без коштів з обласного бюдже-
ту ця реконструкція була б, звісно, неможливою. 
У громад досі немає достатніх ресурсів для таких 
масштабних проєктів. Ми надзвичайно раді, що ре-
монт уже підходить до кінця і незабаром ми знову 
матимемо у Пашківці сучасну і якісну школу», – 
прокоментував хід ремонту Макарівський селищний 
голова Вадим Токар.

СЕЛИЩНА РАДА ІНФОРМУЄШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ 
МАКАРІВЩИНИ! 

Вітаю Вас з Днем звільнення України від фашист-
сько-гітлерівських загарбників!
Висловлюю слова глибокої вдячності всім учас-
никам Другої світової війни. Уславлюю тих, хто в 
тилу самовідданою працею наближав розгром во-
рога та складаю глибоку шану солдатським вдо-
вам, дітям війни, які допомагали піднімати Укра-
їну з руїн, згадую всіх, чиє життя забрала війна.
У ці дні український народ вшановує відвагу і 
жертовність тих, хто відстояв нашу священну зем-
лю в роки Другої світової війни. 
Бажаю вам миру, довгих років життя, затишку в 
родинах, наснаги та оптимізму! Хай кожен ваш 
день буде сонячним та щасливим! Міцного вам 
здоров’я, любові та уваги рідних. І надалі якнай-
довше залишайтеся в строю та силою свого духу 
будьте прикладом патріотизму для молодого поко-
ління.

Вадим ТОКАР,
Макарівський селищний голова.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 
«МАКАРІВСЬКОГО ВІСНИ-
КА» РОЗПОВІВ ДЕПУТАТЦІ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 
ПРО ПРОБЛЕМИ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ВИДАНЬ
Головний редактор газети «Макарівський 

вісник» Віталій Гедз обговорив пробле-
ми розповсюдження регіональної преси з 
головою Комісії з питань свободи слова 
та засобів масової інформації Київської 

обласної ради.
22 жовтня відбулась зустріч голови Комісії з питань 
свободи слова та засобів масової інформації Київ-
ської обласної ради Тетяни САМОЙЛЕНКО та го-
ловного редактора газети «Макарівський вісник» Ві-
талія ГЕДЗА.

Темою зустрічі стало розповсюдження регіональних 
газет до своїх читачів, адже в багатьох селах Мака-
рівської громади немає ні відділень пошти, ні листо-
нош, а мобільні відділення «Укрпошти» не мають ані 
логістики, ані відповідальності перед отримувача-
ми. Кореспонденцію можна отримати з запізнен-
ням, або ж далеко за нею йти.
Не є виключенням і «Макарівський вісник», редак-
ція гостро відчуває цю проблему. 
За результатами зустрічі, Тетяна Самойленко під-
креслила, що вже неодноразово аналізувала цю си-
туацію разом з Ярославом МОСКАЛЕНКО – голо-
вою партій «За Майбутнє», який також входить до 
комісії з питань свободи слова та ЗМІ. 
Проблему з розповсюдженням голова Комісії з пи-
тань свободи слова та засобів масової інформа-
ції Київської обласної ради Тетяна Самойленко 
обіцяє піднімати на рівні області та держави.
Нагадуємо, видавцем газети «Макарівський віс-
ник» є інформаційне агентство «MKV».

Інф. «МВ».
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ДО УВАГИ 
МЕШКАНЦІВ 

МАКАРІВСЬКОЇ 
ГРОМАДИ!

За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК 
Київські регіональні електромережі» з 30 ЖОВТНЯ по 5 ЛИ-
СТОПАДА будут проводитися планові технічні роботи на 

електромережах Макарівської громади:

ХЛІБНИЙ МАЙСТЕР
Сьогодні наша розповідь про пекарню «Хлібний Майстер», 

яка з 2017 року працює в Плахтянці. 
Станом на 2021 р. тут працює шість місцевих робітників. 

ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ В ГРОМАДІ «ТАРИФНИЙ» МЕМОРАНДУМ – 
ЦЕ ЗАГРОЗА ЗАМЕРЗАННЯ 
ДЛЯ ПОЛОВИНИ КРАЇНИ. 

СИТУАЦІЮ ВРЯТУЄ ЛИШЕ ДЕ-
ШЕВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗ, – 

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО 
Меморандум, запропонований урядом місцевим громадам, не вирішує проблему здо-
рожчання газу. Сотні населених пунктів по всій країні вже зараз опинилися перед 
небезпекою залишитися в морози без опалення.
Влада має негайно ухвалити рішення про направлення на потреби людей та бюджет-
них установ газу українського видобутку, собівартість якого становить 1 гривню за 
кубометр. 
Про це у Тростянці, за підсумками зустрічей із мерами кількох міст Сумської області, 
заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.
«В меморандумі записали, газ для дитячих садочків та лікарень коштуватиме 13 
гривень за кубометр. Це в 13 разів дорожче за  собівартість видобутку нашого газу. 
Але й по 13 гривень його не існує – по 47 гривень пропонують його бюджетним 
установам! В 47 разів дорожче собівартості! «Нафтогаз» отримує надприбутки, а 
людей та місцеві бюджети вганяють в борги. Ці неподобство та корупція мають 
бути негайно припинені», – наголосила лідерка «Батьківщини».
За словами Юлії Тимошенко, задля усунення несправедливості та захисту людей, її 
команда розробила законопроєкт № 4680. Він передбачає, що газ вітчизняного видо-
бутку скеровується на потреби населення та бюджетних установ із 30% рентабельні-
стю. Як це і було до 2014-го року.
«Місцеві бюджети нині не можуть платити за газ стільки, скільки вимагає уряд. У 
громад просто більше ні на що не вистачить коштів. Все піде в трубу.
Ми запропонували план порятунку ситуації. Для його втілення потрібні лічені дні 
та політична воля. Достатньо однієї команди керівника держави для того, щоб 
змінити таку історію. І це означатиме, що ми збережемо у бюджеті дуже багато 
грошей, а нашим громадянам дамо надію на тепло в оселях», – зазначила Голова 
«Батьківщини».
Юлія Тимошенко наголосила, що поставить перед керівниками уряду питання, чому 
всупереч домовленостям, бюджетним установам надсилають платіжки із ціною, яка 
втричі більша за узгоджену.
Також команда «Батьківщини» наполягатиме на терміновому ухваленні змін  до бю-
джету, які збільшать «газові» компенсації для громад, їх найбільше потребують.
«Якщо стільки платити за газ, то більше вже грошей ні на що не вистачить. З 
такою ситуацією і з пустими газовими сховищами в зиму входити не можна», – 
підсумувала Юлія Тимошенко.
Як повідомлялося, команда «Батьківщини» вимагає негайно винести на розгляд пар-
ламенту законопроєкт № 4680, який дасть українським родинам український газ, 
собівартість видобутку якого становить 1 гривню. Крім того, команда «Батьківщини» 
наполягає на створенні ТСК, яка розслідує корупцію у «Нафтогазі» і з’ясує, хто заро-
бляє мільярди на злиднях людей.

ПР.

30 ЖОВТНЯ
МОТИЖИН: вул. Згоди, Довга, Садова, Топольова, Надія, Польо-
ва, Шевченка (8.00–18.00).

2 ЛИСТОПАДА
НЕБЕЛИЦЯ: вул. Молодіжна, Шевченка, 1 Травня, Старий Шлях, 
Миру (8.00–18.00).

3 ЛИСТОПАДА
ГАВРОНЩИНА: вул. Миколаївська, Товстоліська, 1 Травня (8.00–
18.00).

4 ЛИСТОПАДА
КАРАШИН: вул. Окружна, Брусилівська, Перемоги (8.00–18.00).
КАЛИНІВКА: вул. Київська, Лісова, Зоряна, Руданського, 50 р. 
Перемоги, Малинова, Степаненка, Благодатна (8.00–18.00).
ФАСІВОЧКА: вул. Полтавська, Харківська, Володимирівська 
(8.00–18.00).
ЧЕРВОНА СЛОБОДА: вул. Лесі Українки, Лісовий, Заводська, 
Дружби, Садова, Лісова (8.00–18.00).
ПАШКІВКА: вул. Центральна (8.00–18.00).

5 ЛИСТОПАДА
КАЛИНІВКА: вул. Київська, Калинівська, Лісова (8.00–18.00).

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

Інф. «МВ».
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НАШЕ ІНТЕРВ’Ю

Ім’я Олександра ІЛЬНИЦЬКОГО «БАРНІ» згадують в Ма-
карівській громаді під час вшанування полеглих Героїв 
російсько-української війни. Про нього розповідають під 
час екскурсії в Макарівському історико-краєзнавчому 
музеї. Його фото розміщено на Стенді пам’яті в центрі 
Макарова. У Калинівці нині мешкає багато побратимів 
Олександра. Проте пересічним мешканцям мало відомо 
про долю Олександра. А тому щоб заповнити ці білі пля-
ми ми вирішили поспілкуватися з рідною сестрою Героя 
Тетяною КОПИТЧАК.

Тетяна КОПИТЧАК: «Я ВДЯЧНА БОГУ, ЩО В МЕНЕ БУЛИ ТАКІ 
БРАТИ. НА ЖАЛЬ, ЇХ ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ БУВ НЕ ДОВГИЙ. ТА 

ПАМ’ЯТЬ ПРО НИХ У МЕНЕ БУДЕ ЖИТИ ВІЧНО…»
– Пані Тетяно, розкажіть про 
себе.
– Живу у м. Турка Львівської обл. 
Одружена, із чоловіком виховує-
мо двох синів. Мешкаємо у бать-
ківському будинку. За освітою 
я фінансист, працю продавцем 
канцелярських товарів.
– Якщо можна, детальніше про 
своїх батьків.
– Мама працювала у автошколі у 
бухгалтерії, касиром. Вона була 
строгою, але й доброю та любля-
чою одночасно. Батько працював 
водієм, був ще суворішим. 

Мама рано захворіла, у 52 роки її паралізувало. Її в 
травні паралізувало, а у вересні убили меншого бра-
та Андрія. Потім мама перенесла сім  інсультів. Спо-
чатку я її доглядала, потім у 2003, коли я поїхала на 
заробітки до Праги, маму доглядав Олег, старший 
брат. Він уже був одружений і вони з Оксаною до-
глядали маму 2,5 роки. Потім приїхала я й забрала 
маму назад до хати. Олег доглядав маму повністю, й 
годував з ложки, поїв, судно подавав. Як для хлопця 
він робив не можливе, бо коли я доглядала то вважа-
лося це нормально я ж дочка. Він і їсти сам готував.
Батько на щастя ще живий, але часто хворіє, ходить 
із двома палицями, тільки біля хати, йому вже по-
трібна допомога.
– Розкажіть про Ваше дитинство із братом.
– Олег старший, народився у 1978 році. Саме під 
цим іменем брат був хрещений. Це пізніше він змі-
нив ім’я на Олександр. Проте ми його з дитинства 
називали Саня. Я народилася у 1980 р. і був у нас 
іще менший брат Андрій, 1984 року народження. 
Олег з дитинства був самостійною дитиною. Мама 
розповідала, що коли мені було два роки, а Олегу 
лише 4, то вони нас спокійно лишали самими вдо-
ма, бо знали що брат за мною догляне й ніде не за-
лишить. Він був дбайливим. От пригадую ситуацію, 
коли мені було 4, а Олегу 6, він любив рибалити й 
брав мене із собою. Сталася така ситуація, він дав 
мені вудку й каже: «Дивися на поплавок, як буде то-
нути тоді витягай вудку». Для мене це була новинка, 
бо вперше була на рибалці. Тут мені здалося, що поп-
лавок тоне і я нахилися подивитися та впала в річку, 
а Олег будучи ще сам дитиною не злякався, не почав 
втікати, а витягнув мене з річки. Пізніше народився 
менший брат Андрійко. Було в мене два рідних бра-
ти, а на сьогодні обидва загинули. Молодший убили 
в 16 років.
Олег з самого дитинства був дуже ідейним. Ми спор-
том займалися. Олег як старший почав. Ми з ним 
постійно на турніках, на брусах. Коли Олегу було 12 
років, мені 10, а меншому 6 ми постійно чимсь за-
ймалися, усе проходило під наглядом Олега. У нього 
тоді було захоплення, як і більшості – у-шу, кара-

те. Він мав такі книги, з яких ми виконували різні 
вправи – на розтяжки і таке інше.
– Як давалося Олегу навчання в школі?
– У школі Олег дуже любив історію. Крім шкільних 
підручників він любив читати додаткову літерату-
ру. Була така ситуація в школі коли Олег поспере-
чався із учителькою. Тоді змінювали підручники, це 
початок 90-х. А оскільки Олег читав додаткову літе-
ратуру то знав трішки більше за шкільну програму. 
Навіть маму викликали до школи й казали, що ми 
бачимо що ваш син орієнтується в історії, але попро-
сили щоб він не сперечався із вчителькою. Вчитель-
ка тоді була пенсійного віку, то просили поставитися 
до цього із розумінням. Олег дуже любив читати. У 
нього була любов до книг.
– Яку освіту він отримав після школи? 
– Закінчивши 9 класів, пішов у ПТУ, а після пішов 
до армії. Служив в Одеській області у Болграді у де-
санті. Після завершення служби підписав контракт, 
був прапорщиком, потім по сімейним обставинам 
повернувся додому. Вступив через деякий час у Ін-
ститут внутрішніх справ. Потім уже працював тут у 
Турці в райвідділі.
– А на яких посадах працював?
– Спочатку його прийняли водієм, потім був кіноло-
гом, тривалий час працював у розшуку, а вже остан-
ній час, перед АТО, відповідав за слідчий ізолятор 
у турківському райвідділ У Олега було дуже багато 
планів на життя, йому говорили, що тобі потрібно 
декілька життів щоб усе реалізувати. У нього були 
багатограні ідеї.
– А чому він з Олега Галаца став Олександром 
Ільницьким?
– Був період коли він їздив на заробітки до Чехії. 
У зв’язку з міграційними питаннями йому довелося 
офіційно змінити прізвище та ім’я. Так з Олега Гала-
ца він став Олександром Ільницьким. 
– А чому саме Ільницький?
– У Олега був товариш дитинства з таким прізви-
щем, та коли уже зробив нові документи задумався 
що міг взяти мамине – Іванчук.
– Може знаєте про якісь його мрії?
– Олег дуже хотів бути військовим. Ще у другому 
класі йому до рук потрапив журнал де були зобра-
жені діти молодших класів у військовій формі, і він 
дуже просив щоб його віддали до такої школи. Але 
на той час не звернули на це уваги. По закінчені 9 
класу він вступав у військовий ліцей у Львові, але не 
пройшов по балах. Після чого пішов до ПТУ. У нього 
була мрія бути військовим і до неї він так і йшов. У 
юнацькому віці мріяв стати «Генералом».

– Розкажіть про Ваші з братом 
відносини. 
– У нас з Олегом були різні характе-
ри, різні погляди на життя, ми спо-
кійно могли висловити свою думку 
й ніколи після розмови не лишалося 
осадку про недомовленості. Ми по-
важали думку один одного. Я знала 
що в будь-який момент, незважаю-
чи на погодні умови, чи то ніч чи 
то день, він прийде на допомогу. Я 
відчувала, що заради своєї сестри 
він піде на все. Згадую, коли був 
ще живий молодший брат Андрій, 
вони між собою говорили: «Я тебе 

брате так люблю, що готовий віддати життя за тебе». 
І це вони завжди говорили один одному. Я їм роби-
ла зауваження, що вони говорять такі речі. Не на-
кликайте на себе біду. Вони по-братські обнімалися 
часто. І коли загинув молодший брат то для Олега 
то було трагедія, він говоров: «Краще б я загинув». 
Ще в підлітковому віці брати разом відвідували різні 
секції, гуртки. Разом тренувалися.
– Старший брат для молодшого був авторите-
том?

– Андрій поважав Олега, але й старший прислухову-
вався то меншого, цінував його вчинки. У них не 
було старшинства. Він інколи повчав, але одночасно 
він слухав думку мою і молодшого брата. Ми слуха-
лися Олега і він прислухався до нас. Ми завжди об-
мінювалися досвідом. 
Уже коли загинув Олег, дівчата, які спілкувалися 
зі мною і з Олегом, говорили: «Ми би хотіли щоб у 
нас були такі брати як твої». Я питаю: «Чому ви так 
говорите?» Вони відповідають, що пам’ятають коли 
він мене зустрічав, то завжди обіймав і говорив: «Та-
нюшка моя привіт». Я це сприймала звичайно, а от 
зі сторони то виглядало по іншому. 
Я вдячна Богу, що в мене були такі брати. На жаль, 
їх життєвий шлях був не довгий. Та пам’ять про них 
у мене буде жити вічно.
– Як Ви дізналися про рішення Олександра йти 
в АТО?
– Він навіть не говорив, що їде в АТО. Говорив, що 
їде навчати хлопців, які будуть відправлятися на 
Схід. А коли точно дізналася, уже й не пам’ятаю: чи 
коли було сформовано батальйон, чи коли мали від-
правлятися. Все таки уже минуло 6 років. Та мені 
Олег пояснив, оскільки я людина не військова то 
може так зрозуміла, що батальйон «Миротворець» 
призначений для зачистки. Олег пояснював мені, 
що їх батальйон братиме участь лише у зачистках 
населених пунктів, які уже звільненні. На той час я 
собі не уявляла як це. Думала, що то уже повоєнний 
період врегульовувати повернення до мирного жит-
тя. 
– Що Ви знаєте про його службу?

З мамою

З сестрою

Брат Андрій
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– Коли вони відправилися на Схід, їх батальйон по-
трапив в оточення біля Іловайська. В основному те-
лефонував Олег, ми боялися, що зателефонуємо у не 
зручний момент.

– Можна детальніше про події під Іловайськом?
– Під час тих подій Олег отримав поранення. Ліку-
вався у Києві. В одній нозі осколок лишився, це в 
області коліна. Лікарі боялися щоб не порвати сухо-
жилля. Так що в одному колінні осколок залишився. 
Під час виходу із Іловайська батальйон розділився 
на декілька груп. Одну групу очолював Олег, у нього 
була машина. Він вивів свою групу. Машина в доро-
зі, під час виходу зірвалася, на щастя усі вискочили 
й добиралися своїм ходом. В Олеговій групі ніхто не 
загинув. Правда тоді пішли чутки, що вони загину-
ли, бо всі бачили як підірвалася машина. 
– А що було після Іловайська?
– Після Іловайська Олег відразу приїхав додому, 
донька його пішла до школи 1 вересня, а Олег при-
їхав 3 вересня
– Розкажіть про Вашу останню зустріч?
– Остання зустріч була під час ротації, ми зустрілися 
в місті. Олег ішов зі своєю дружиною Оксаною, а я 
йшла до школи за сином. Ми зустрілися він до мене: 
«Привіт Танюшка. Як справи?» 
Я поспішала, бо мала забрати уже сина зі школи, то 
питаю: «На скільки ти приїхав?» Це була чи п’ятниця 
чи четвер. Він сказав що ще буде вдома і я сказала, 
що заскочу у неділю. Обмінялися двома словами і я 
побігла. Так сталося, що Олег в той день навіть не 
дочекався доньки зі школи, бо йому зателефонували 
і сказали що потрібно приїхати як найшвидше. І він 
відразу виїхав.

– Розкажіть про характер Олександра?

– Олег був кумедний, завжди на позитиві. Хоча жит-
тя не завжди складалося із позитиву. Він ніколи не 
зациклювався на неприємностях. Якщо траплялися 
неприємності, то він на деякий час задумувався й 
ішов далі, вперед. Олег не був злопам’ятний. Він не 
зациклювався на негативі, завжди відпускав його. 
Він міг подати будь-яку ситуацію так, ти думаєш 
дійсно то не приємно, але ж не трагічно.
Коли захворіла мама – мені було 20, меншому брату 
16, а Олегу 22. Спаралізувало нашу маму, вона не 
ходила, була лежачою. Я сиділа сумна, а Олег підій-
шов й каже: «Знаєш у царя Соломона був перстень 
з написом, і коли в нього відбувалися ситуації, які 
він не міг змінити, то він дивився на нього і йому 
ставало легше. Здогадайся що там було написано?» Я 
не знала. Він сказав, що там було написано: «Що все 
так не буде, все проходить як хороше так і погане». А 
от же потрібно розуміти, що життя йде вперед, воно 
не стоїть на місці. 
Він будь яку ситуацію міг подати з іншого ракурсу. 
Побратими про нього відгукувалися як кумедний 
«Барні», він дійсно любив пожартувати, розповісти 
анекдоти. 

– Як Ви дізналися про його загибель?
– Дізналася від Оксани, дружини Олега. Вона мені 
сказала коротко: «Наш Олежко загинув». Я спочатку 
не вірила, не може так, що обох братів убити. Я була 
впевнена, що він прийде, подзвонить. Багато про-
йшов – Іловайськ, Дебальцево, був в Донецькому ае-
ропорту. Я кажу, що не може цього бути, тим більш 
тоді було «затишшя». Навіть коли Олега, ще не при-
везли, а люди уже збиралися до церкви, готувалися , 
уже й в новинах передали, але все одно не вірилося. 
Згадувалися фільми про те як у 1945 р. приходили 
«похоронки» і люди потім поверталися. І от я довго 
не вірила в загибель брата.
Коли Олега привезли і я побачила його лице. Мені за-
пам’яталося, що у нього була зафіксована посмішка. 
Мене це вразило. І от тільки коли його побачила то 

зрозуміла. І навіть сказала: «Боже то Олег!». 

– Що Вам відомо про обставини загибелі Олега?
–  Детально, звісно не знаю. Знаю, лише з розповідей 
побратимів, які кожного року приїздять 9 січня, в 
день загибелі. Олег був командиром диверсійно-роз-
відувальної групи, вони вийшли на передову. Олег 
завжди розставляв своїх хлопців особисто. Сам огля-
дав міни перед розмінуванням. Він взагалі до всього 
відносився відповідально, хлопці говорили, що якщо 
щось не так хтось робив, то міг підзатильника дати. 
Він їм говорив що від дрібниці залежить життя, і що 
вони є цінними для нього, що вони як брати. Він до-
рожив їхнім життям. Він завжди йшов вперед. І так 
сталося і в це момент, Олег був першим – попереду 
своєї групи. Всіх розставив по місцях, а сам пішов 
вперед. Побратими кажуть, що навіть не встигли зо-
рієнтуватися. Вони побачили, як з нього злетіла ша-
пка, він нічого не сказав, не крикнув. Побратими 
про цю подію розповідали з сльозами на очах. Це 
хлопці яким 35-40 років. Кремезні мужики під два 
метри. І вони розповідають про побратима зі сльози-
ма на очах та дрожжю в голосі. 
Я ніколи не думала, що до 41 року лишуся мами та 
братів. Нещодавно прочитала фразу: «У старця пи-

тають чому бог забирає кращих? На що той відпо-
вів: чому ти в полі збираєш кращі квіти, от так і Бог 
забирає кращих, а іншим дає час для виправлення 
своїх помилок».
Перед тим як загинув Олег мені снилася мама кож-
ної ночі майже місяць після того як загинув Олег 
перестала. Потім мені довго снився Олег, може рік. 
Пам’ятаю сон коли Олег одягається у військову фор-
му, у своїй калинівській квартирі (я там ніколи не 
була, але думаю, що це вона), бере рюкзак й збира-
ється кудись йти, а я плачу й не відпускаю його. 
Зараз мені знайомі говорять, то через те, що я його 
не можу відпустити.
– Дякую, що поділилися спогадами.
– Дякую вам, за пам’ять про брата.

Спілкувався Володимир РУГАЛЬ.

Донька Олександра з 
тіткою Тетяною
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Схід Сонця 06.52       Захід Сонця 16.36
Тривалість дня 09.44

ПОНЕДІЛОК, 1 листопада

ВІВТОРОК, 2 листопада
Схід Сонця 06.53 Захід Сонця 16.34

Тривалість дня 09.41

СЕРЕДА,  3 листопада
Схід Сонця 06.55 Захід Сонця 16.33

Тривалість дня 09.38

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.

6 ЛИСТОПАДА – ДМИТРІВСЬКА БАТЬКІВСЬКА СУБОТА

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
9:25,10:20,4:35,5:35 
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
20:45,21:50,22:55,
23:55 Т/с «Свати»
23:45 ТСН: 10 вражаю-
чих подiй дня
0:05 Трилер «Детокси-
кацiя»
2:00 Танцi з зiрками

КАНАЛ «2+2»
6:00 Т/с «Вiдплата»
10:05 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
11:05 Х/ф «Фантастич-
на четвiрка»

13:05 Х/ф «Фантастич-
на четвiрка 2»
14:55,16:55 Загубле-
ний свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15 Спецкор
18:50 ДжеДАI
19:30 Спорт Тайм
19:35 Грошi
20:35 Т/с «Янголи»
22:10,0:25 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
0:00 Дубинiзми
2:15 Вiдеобiмба 2
4:30 Зловмисники
5:30 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Х/ф «Бiлоснiжка»
10:40 Х/ф «Форсаж 4»
12:40,18:00 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Батли за 
патли
15:00,5:00 Зiрки, чут-
ки та Галлiвуд

16:00,3:00 Панянка-се-
лянка
19:00,20:00,21:00,
22:30 Одного разу пiд 
Полтавою
19:30,22:00 Сiмейка У
20:30 Танька i Володь-
ка
23:00 Одного разу в 
Одесi
23:30,1:00 Країна У 2.2
0:00 Т/с «Євродирек-
тор»
2:15 Країна У 2.1
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:10,4:30 М/ф
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
10:05,18:00,19:00,3:40 
Стосується кожного
12:25 Х/ф «Ягуар»
14:30 Х/ф «Момо»
16:05 Чекай на мене. 
Україна
20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа

23:50 Т/с «Хороша 
дружина»
1:30 Т/с «Побачити 
океан»
2:25 Т/с «Банкiри»
3:10 «Подробицi» - 
«Час»
5:05 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:10 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джер-
рi»
7:15 Орел i решка
9:25 Т/с «Надприрод-
не»
12:00 Х/ф «Дитя ро-
бота»
14:15 Х/ф «Ворог дер-
жави»
17:00 Хто зверху? (12+)
19:00 Пекельна кухня
21:00 Х/ф «Водний 
свiт»
23:50 Х/ф «Тi, що 
вижили»
1:35 Вар`яти
2:30 Служба розшуку 
дiтей
2:35 Зона ночi

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

8:00,11:50 Мастер-
Шеф. Професiонали
11:30,14:30,17:30,
22:00 Вiкна-Новини
12:05,14:50 Т/с «Слiпа»
15:40,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама
20:15,22:50 Т/с «Крiпо-
сна. Жадана любов»
23:05 Т/с «Невiрна»
1:10 Т/с «Провiдниця»

ICTV
4:45 Скарб нацiї
4:55 Еврика!
5:00 Служба розшуку 
дiтей
5:05 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
10:50,13:15 Х/ф «Мер-
лiн»
12:45,15:45 Факти. 
День
15:10,16:15 Т/с «Роз-
тин покаже 2»
18:45,21:10 Факти. 
Вечiр
20:20,1:55 Прихована 
небезпека

21:30 Т/с «Пес 6»
22:50 Свобода слова
0:00 Х/ф «Швидше 
кулi»
2:50 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 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»
23:10,2:00 Т/с «Два 
життя»
1:30 Телемагазин
2:40 Гучна справа

3:35 Реальна мiстика
НТН

4:55 Top Shop
5:30 Таємницi свiту
6:40 Х/ф «Сержант 
мiлiцiї»
10:50,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
8:30,12:30,16:30,19:00,
3:10 Свiдок
14:45 Х/ф «Братство 
по кровi»
17:00,3:40 Випадковий 
свiдок
18:20 Свiдок. Агенти
23:00 Т/с «Той, що 
читає думки»
0:50 Х/ф «Афера пiд 
прикриттям»
4:00 Речовий доказ
4:25 Правда життя. 
Професiйнi байки

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,
14:00,16:45,19:30,4:0
0 ТСН
9:25,10:20,5:35 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження 
наослiп
17:10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана»
20:43 ПроCпорт
20:45,21:50,22:55,
23:55 Т/с «Свати»
23:45 ТСН: 10 вражаю-
чих подiй дня
0:05 Бойовик «Рiзники»
2:30 Х/ф «Стiкмен»

КАНАЛ «2+2»

6:00 Шаленi перегони
7:00,18:50,19:30 Дже-
ДАI
7:55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
9:50 Х/ф «Скелелаз»
12:00 Т/с «Булатов»
15:55,16:55 Загублений 
свiт
17:55,1:55 Секретнi 
матерiали
18:15 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
20:25 Т/с «Янголи»
22:15,0:05 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
2:10 Вiдеобiмба 2
4:30 Зловмисники
5:30 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Х/ф «Кiт у чобо-
тях»

10:40 Х/ф «Форсаж 5»
13:00,18:00 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Батли за 
патли
15:00,5:00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:00 Панянка-се-
лянка
19:00,20:00,21:00,
22:30 Одного разу пiд 
Полтавою
19:30,22:00 Сiмейка У
20:30 Танька i Володь-
ка
23:00,2:15 Одного разу 
в Одесi
23:30,1:00 Країна У 2.2
0:00 Т/с «Євродирек-
тор»
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:35,22:05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським»
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 
Iнтером
10:00,11:00 Корисна 

програма
12:25 Х/ф «Iдеальний 
голос»
14:40,15:35 Речдок
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00,19:00,3:40 Стосу-
ється кожного
20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа
23:50 Т/с «Хороша 
дружина»
1:30 Т/с «Побачити 
океан»
2:20 Т/с «Банкiри»
3:10 «Подробицi» - 
«Час»
4:25 М/ф
5:00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:10 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джер-
рi»
7:15 Орел i решка
9:20 Т/с «Надприрод-
не»
12:55 Любов на вижи-
вання
14:55 Х/ф «Учень 

чародiя»
17:05 Хто зверху? (12+)
19:00 Екси
20:55 Х/ф «Хронiки 
Рiддiка»
23:05 Х/ф «Судний 
день»
1:30 Вар`яти
2:40 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»
6:05 Т/с «Комiсар Рекс»
8:00,11:50 Мастер-
Шеф. Професiонали
11:30,14:30,17:30,
22:00 Вiкна-Новини
12:05,14:50 Т/с «Слiпа»
15:40,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама
20:15,22:50 Т/с «Крiпо-
сна. Жадана любов»
23:05 Т/с «Невiрна»
1:10 Т/с «Провiдниця»

ICTV
3:50 Скарб нацiї
4:05 Еврика!
4:20 Факти
4:40,20:20,1:35 Грома-
дянська оборона

6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10 На трьох
10:20,13:15 Х/ф «Єле-
на Троянська»
12:45,15:45 Факти. 
День
14:35,16:15 Т/с «Пес»
17:45,22:50 Т/с «Юр-
чишини 2»
18:45,21:10 Факти. 
Вечiр
21:30 Т/с «Пес 6»
23:50 Х/ф «Рембо 4»
2:30 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 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»
23:10,2:00 Т/с «Два 
життя»
1:30 Телемагазин
3:00 Гучна справа
3:55 Реальна мiстика

НТН
4:55 Top Shop
6:20 Свiдок. Агенти
7:50,17:00,3:05 Випад-
ковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,
2:35 Свiдок
9:00 Х/ф «Нiчний 
патруль»
10:55,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
14:45,23:00 Т/с «Той, 
що читає думки»
18:20 Будьте здоровi
0:55 Легенди бандит-
ського Києва
1:55 Правда життя
3:35 Речовий доказ
4:25 Правда життя. 
Професiйнi байки

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14
:00,16:45,19:30 ТСН
9:25,10:20,4:20,5:35 
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
20:45,21:50,22:55,
23:55 Т/с «Свати»
23:45 ТСН: 10 вражаю-
чих подiй дня
0:05 Бойовик «Станов-
лення легенди»
2:45 Х/ф «Вуаль»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Шаленi перегони
7:00,18:50 ДжеДАI

8:05 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
10:00 Х/ф «Особливо 
небезпечний»
12:05 Т/с «Булатов»
15:55,16:55,19:30 Загу-
блений свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
20:25 Т/с «Янголи»
22:15,0:05 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
1:55 Вiдеобiмба 2
4:30 Зловмисники
5:30 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Х/ф «Спляча 
красуня»
10:40 Х/ф «Форсаж 6»
13:00,18:00 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 

шопiнгу. Батли за 
патли
15:00,5:00 Зiрки, чут-
ки та Галлiвуд
16:00,3:00 Панянка-се-
лянка
19:00,20:00,21:00,
22:30 Одного разу пiд 
Полтавою
19:30,22:00 Сiмейка У
20:30 Танька i Володь-
ка
23:00 Одного разу в 
Одесi
23:30,1:00 Країна У 2.2
0:00 Т/с «Євродирек-
тор»
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 «Iдеальний 

голос 2»
14:40,15:35 Речдок
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00,19:00,3:35 Стосу-
ється кожного
20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа
23:50 Т/с «Хороша 
дружина»
1:30 Т/с «Побачити 
океан»
2:20 Т/с «Банкiри»
3:05 «Подробицi» - 
«Час»
4:25 М/ф
5:00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:15 Kids` Time
6:00 М/ф
6:10 М/с «Том i Джер-
рi»
7:20 Орел i решка
9:20 Т/с «Надприрод-
не»
12:55 Любов на вижи-
вання
14:50 Х/ф «Принц Пер-
сiї: Пiски часу»

17:00 Хто зверху? (12+)
19:00 Дiти проти зiрок
20:40 Х/ф «Рiддiк»
23:00 Х/ф «Творець»
1:30 Х/ф «Морган»
2:55 Служба розшуку 
дiтей

СТБ
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»
5:35 Т/с «Комiсар Рекс»
8:35,11:50 Мастер-
Шеф. Професiонали
11:30,14:30,17:30,
22:00 Вiкна-Новини
12:00,14:50 Т/с «Слiпа»
15:35,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама
20:15,22:50 Т/с «Крiпо-
сна. Жадана любов»
23:05 Т/с «Невiрна»
1:10 Т/с «Провiдниця»

ICTV
3:50 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
10:20,13:15 Х/ф «Ясон 
та аргонавти»
12:45,15:45 Факти. 
День
14:40,16:15 Т/с «Пес»
17:35,22:50 Т/с «Юр-
чишини 2»
18:45,21:10 Факти. 
Вечiр
20:20,1:50 Секретний 
фронт
21:30 Т/с «Пес 6»
23:45 Х/ф «Патруль 
часу»
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»
23:10,2:00 Т/с «Два 
життя»
1:30 Телемагазин
3:00 Гучна справа
3:30 Реальна мiстика

НТН
4:55 Top Shop
6:20 Будьте здоровi
7:50,17:00,3:05 Випад-
ковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,
2:35 Свiдок
9:00 Х/ф «Довга, довга 
справа...»
10:50,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
14:45,23:00 Т/с «Той, 
що читає думки»
18:20 Вартiсть життя
0:55 Легенди бандит-
ського Києва
1:55 Правда життя
3:30 Речовий доказ
4:25 Правда життя

Дмитрівська батьківська субота відзначається що-
річно в суботу перед днем пам’яті великомученика 
Димитрія Солунського, який відзначається 8 листо-
пада.
У цей день до церкви несли три хлібини та їжу, яка 
до смаку покійникам. За народним повір’ям, пер-
ший хліб призначався для давно померлих предків, 
другий – дідам і бабам найближчого роду, а третій 
– тим, хто помер насильницькою смертю на війні, у 
воді чи вогні. В цей день у церквах і зараз служать 
заупокійну і моляться за душі померлих.
У Дмитрівську поминальну суботу вечеря була осо-
бливою. Згадувати померлих починали вже з п’ят-
ниці і для цього обов’язково купували нову білу 
скатертину, якою застеляли поминальний стіл. Го-
сподині готували традиційні поминальні страви – 
кутю, узвар, млинці, пироги, а також улюблені стра-
ви покійних родичів.
За поминальною трапезою кожен член сім’ї відкла-
дав по одній ложці від кожного блюда в окрему та-
рілку, а потім це все залишали на ніч для померлих. 
Це робилося для того, щоб душі могли прийти додо-
му і насититися їжею разом з усією родиною. Поруч 
з тарілками ставили миску з водою і рушник, щоб 

вони змогли вмитися після трапези. У Дмитрівську 
суботу обов’язково допомагали бідним і голодним – 
давали багато милостині, годували пирогами і про-
сили їх молитися за душі померлих.
Люди вірили: якщо в цей час ходить багато убогих 
старців – це хороший знак. Начебто Бог посилає не-
біжчиків в образі старців на землю, щоб вони по-
дивилися, як живуть і що роблять їхні нащадки. Їх 

неодмінно звали на обрядову поминальну трапезу: 
«Іди, діду, до обіду!»
Віруючі християни, які чітко дотримуються церков-
них канонів, приходять на богослужіння до церкви 
ввечері в п’ятницю напередодні батьківської суботи. 
В цей час служать велику панахиду, або парастас. 
Щоб пом’янути в церкві своїх померлих родичів, по-
трібно приготувати заздалегідь записки з їх імена-
ми. В якості пожертви на храм прийнято приносити 
пісні продукти – хліб, солодощі, фрукти, овочі. А от 
м’ясні вироби або алкоголь (крім кагору) жертвувати 
не варто.
За народним віруванням, святий Дмитро прино-
сить зиму. Також вважалося, що він ключем «зами-
кає землю» і дає господарювати зимі, завершуючи, 
таким чином, хліборобський рік. Він тримає у себе 
ключі, поки не приїде за ними святий Юрій (6 трав-
ня) і землю не відкриє.
Також цим днем завершується весільний сезон. 
Якщо якась дівчина на виданні залишилася не за-
сватаною, то в старовину рік для неї вважався втра-
ченим.

Наталія ФІТЬ,
Київ.

На 6 листопада в 2021 році припадає перший у церковному річному календарі день особливого поминання померлих – 
Дмитрівська батьківська субота



7№ 16  28 жовтня 2021 р.

Схід Сонця 07.02            Захід Сонця 16.26
Тривалість дня 09.24

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

Схід Сонця 06.57 Захід Сонця 16.31
Тривалість дня 09.34

ЧЕТВЕР, 4 листопада

Схід Сонця 06.58        Захід Сонця 16.29  
Тривалість дня 09.31

П’ЯТНИЦЯ, 5 листопада

СУБОТА, 6 листопада
Схід Сонця 07.00 Захід Сонця 16.28

Тривалість дня 09.28

НЕДІЛЯ,  7 листопада

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
9:25,10:20,4:35,5:35 
Життя вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження 
наослiп
17:10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана»
20:36 ПроCпорт
20:38 Чистоnews
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Право на владу
0:45 ТСН: 10 вражаю-
чих подiй дня
0:55 Х/ф «Зелена кiм-
ната»
2:50 Драма «Тривалiсть 
життя»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Шаленi перегони
7:00,18:50 ДжеДАI

8:15 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
10:10 Х/ф «Найкращi 
серед найкращих»
12:10 Т/с «Булатов»
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 «Янголи»
22:10,0:00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
2:05 Вiдеобiмба 2
4:30 Зловмисники
5:30 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:20 Х/ф «Панi Мете-
лиця»
10:30 Х/ф «Форсаж 7»
13:00,18:00 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Батли за 
патли

15:00,5:00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:00 Панянка-се-
лянка
19:00,20:00,21:00,
22:30 Одного разу пiд 
Полтавою
19:30,22:00 Сiмейка У
20:30 Танька i Володь-
ка
23:00,2:15 Одного разу 
в Одесi
23:30,1:00 Країна У 2.2
0:00 Т/с «Євродирек-
тор»
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 «Iдеальний 
голос 3»
14:25,15:25 Речдок
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00,19:00,3:55 Стосу-
ється кожного
20:00 Подробицi

21:00 Речдок. Велика 
справа
23:50 Т/с «Хороша 
дружина»
1:30 Т/с «Побачити 
океан»
2:25 Т/с «Банкiри»
3:25 «Подробицi» - 
«Час»
4:50 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:15 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джер-
рi»
7:20 Орел i решка
9:20 Т/с «Надприрод-
не»
12:00 Любов на вижи-
вання
14:00 Х/ф «Водний 
свiт»
17:00,19:00 Хто звер-
ху? (12+)
21:00 Х/ф «Солдат»
23:00 Х/ф «Дитя ро-
бота»
1:30 Вар`яти
2:35 Служба розшуку 
дiтей
2:40 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»
6:05 Т/с «Комiсар Рекс»

8:00,11:50 Мастер-
Шеф. Професiонали
11:30,14:30,17:30,
22:00 Вiкна-Новини
12:00,14:50 Т/с «Слiпа»
15:35,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама
20:15,22:50 Т/с «Крiпо-
сна. Жадана любов»
23:05 Т/с «Невiрна»
1:10 Т/с «Провiдниця»

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
10:15,13:15 Х/ф 
«Одисей»
12:45,15:45 Факти. 
День
14:35,16:15 Т/с «Пес»
17:35,22:50 Т/с «Юр-
чишини 2»
18:45,21:10 Факти. 
Вечiр
20:20,2:05 Анти-зомбi
21:30 Т/с «Пес 6»

23:50 Х/ф «Горець»
3:00 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, 
ч. 2
23:50,2:00 Т/с «Два 
життя»
1:30 Телемагазин

2:30 Реальна мiстика
НТН

4:55 Top Shop
6:20 Вартiсть життя
7:50,17:00,3:05 Випад-
ковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,
2:35 Свiдок
9:00 Х/ф «Розiрване 
коло»
10:45,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
14:45,23:00 Т/с «Той, 
що читає думки»
18:20,2:00 Правда 
життя
0:55 Легенди бандит-
ського Києва
3:35 Речовий доказ
4:25 Правда життя. 
Професiйнi байки

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14
:00,16:45,19:30 ТСН
9:25,10:20,4:40,6:00 
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 Комедiя «Дiвчина 
без комплексiв»
2:55 Комедiя «Ейс Вен-
тура: розшук домашнiх 
тварин»

КАНАЛ «2+2»

6:00 Шаленi перегони
7:00,18:50,3:30 ДжеДАI
9:15 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
10:15 Х/ф «Найкращi 
серед найкращих 2»
12:15 Т/с «Булатов»
15:55 Загублений свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15,2:55 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
19:30 Х/ф «Перевiз-
ник»
21:15 Х/ф «Перевiзник 
2»
23:00 Х/ф «Посилка»
0:55 Х/ф «Блекджек»
4:05 Цiлком таєм-
но-2017
4:35 Вiдеобiмба 2
4:55 Зловмисники
5:30 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:20 Х/ф «Король Дроз-
добород»
10:30 Х/ф «Форсаж 8»
13:00,18:00 4 весiлля
14:00,17:00 Богиня 
шопiнгу. Батли за 
патли
15:00,5:00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:00 Панянка-се-
лянка
19:00,20:00,21:00,
22:30 Одного разу пiд 
Полтавою
19:30,22:00 Сiмейка У
20:30 Танька i Володь-
ка
23:00 Одного разу в 
Одесi
23:30,1:00 Країна У 2.2
0:00 Т/с «Євродирек-
тор»
2:15 Країна У 2.1
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:20,23:00 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-

вським»
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 
Iнтером
10:00,11:00 Корисна 
програма
12:25 Х/ф «Сiм`я 
Бiлизна»
14:35,15:30,0:50 Реч-
док
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00 Стосується кож-
ного
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф «007: Квант 
милосердя»
3:25 Вiйна усерединi 
нас
4:20 Орел i решка. 
Перезавантаження

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:40 Kids` Time
6:00 М/ф
6:25 М/с «Том i Джер-
рi»
7:45 Орел i решка
9:55 Пекельна кухня
12:00 Екси

13:50 Дiти проти зiрок
15:20 Х/ф «Блейд 2»
17:50 Х/ф «Блейд: 
Трiйця»
20:00 Х/ф «Земля пiсля 
нашої ери»
22:00 Х/ф «Гра Енде-
ра»
0:10 Х/ф «Окупацiя»
2:35 Служба розшуку 
дiтей
2:40 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»
6:10,19:00,22:50 Хо-
лостячка Злата Огнєвiч
10:35,23:50 Як вийти 
замiж
11:30,14:30,17:30,
22:00 Вiкна-Новини
11:50,14:50,18:05 Т/с 
«Слiпа»
0:45 Битва екстрасен-
сiв

ICTV
3:45 Скарб нацiї
3:55 Еврика!
4:00 Служба розшуку 
дiтей

4:20,1:20 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
10:10,20:10 Ди-
зель-шоу
11:50,13:30,23:00,1:45 
На трьох
12:45,15:45 Факти. 
День
13:50 Т/с «Розтин по-
каже 2»
14:50,16:15 Т/с «Пес»
15:40 Т/с «Юрчишини 
2»
18:45 Факти. Вечiр
3:40 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
10:00 Т/с «Моя мила 
найда»
14:35,15:30 Т/с «Мить, 

вкрадена у щастя»
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 «Вище тiльки 
любов»
6:40 Реальна мiстика

НТН
4:55 Top Shop
6:20,2:00 Правда 
життя
7:55,17:00,3:05 Випад-
ковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,
2:35 Свiдок
9:00 Х/ф «Сицилiй-
ський захист»
10:45,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
14:45,23:00 Т/с «Той, 
що читає думки»
18:20 Таємницi свiту
0:55 Легенди бандит-
ського Києва
3:20 Речовий доказ
4:15 Правда життя. 
Професiйнi байки

КАНАЛ «1+1»
7:00,6:00 Життя вiдо-
мих людей
8:00 Снiданок. Вихiд-
ний
10:00 Свiт навиворiт
18:30 Свiт навиворiт 
13. Еквадор
19:30 ТСН
20:13 ПроCпорт
20:15 Маскарад
21:55 Жiночий квартал
23:30 Свiтське життя
0:30 Драма «Персональ-
ний покупець»
2:35 Комедiя «Ейс Вен-
тура: коли природа 
кличе»
4:15 Комедiя «Ейс Вен-
тура: розшук домашнiх 
тварин»

КАНАЛ «2+2»

6:00 Шаленi перегони
7:00 ДжеДАI
9:10 Вiпи i топи
11:05,0:50 Загублений 
свiт
13:05 Х/ф «Вiддача»
15:00 Х/ф «Лiквiдато-
ри»
16:55 14 тур ЧУ з фут-
болу. «Динамо» - «Вор-
скла»
19:00 Х/ф «Розправа»
20:55 Х/ф «16 квар-
талiв»
22:55 Х/ф «Акт помсти»
2:50 Вiдеобiмба 2
3:30 Цiлком таєм-
но-2017
5:30 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:15 М/ф «Упс! Приго-

да триває»
12:00,13:30,15:00,16:
30,23:00,0:00,1:00,2:4
5 Одного разу пiд Пол-
тавою
13:00,16:00,23:30,1:45 
Сiмейка У
14:30,17:30,0:30 Одно-
го разу в Одесi
18:00 Х/ф «Сутiнки»
20:30 Х/ф «Сутiнки. 
Сага. Молодий мiсяць»
2:15 Танька i Володька
3:15 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:20 Телемагазин
5:50 Орел i решка. Пе-
резавантаження
6:50,6:10 М/ф
7:15 Х/ф «Жандарм 
одружується»
9:00 Готуємо разом. До-
машня кухня
10:00 Все для тебе
11:00 Позаочi
12:00 Х/ф «Йшов чет-

вертий рiк вiйни...»
13:40 Т/с «Нi кроку на-
зад 2. На лiнiї фронту»
20:00 Подробицi
20:30 Мiсце зустрiчi
22:10 Т/с «Платня за 
порятунок», 1-4 с
2:35 «Подробицi» - «Час»
3:05 Х/ф «Мiцний горi-
шок»
4:40 Х/ф «Дачна подо-
рож сержанта Цибулi»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Вар`яти
6:05 Хто проти блонди-
нок? (12+)
8:00,9:55 Kids` Time
8:05 Х/ф «Пiвнiчний 
полюс: Вiдкрито на 
Рiздво»
10:00 Орел i решка. 
Земляни
11:00 Орел i решка. Чу-
деса свiту
12:00 Орел i решка
13:00 Хто зверху? (12+)
15:05 М/ф «Iлля Муро-

мець i Соловей Розбiй-
ник»
16:45 М/ф «Три бога-
тирi i Шамаханська ца-
риця»
18:15 Х/ф «Месники»
21:00 Х/ф «Месники: 
Ера Альтрона»
0:05 Х/ф «Творець»
2:20 Зона ночi

СТБ
5:15 Х/ф «Мiсiс Даут-
файр»
7:50 Неймовiрна прав-
да про зiрок
10:55 Т/с «Крiпосна. 
Жадана любов»
19:00 Україна має та-
лант
22:00 МастерШеф

ICTV
4:50 Скарб нацiї
5:00 Еврика!
5:05 Факти
5:40 Анти-зомбi
6:35 Громадянська обо-
рона

7:30 Прихована небез-
пека
8:35 Т/с «Юрчишини 2»
12:35,13:00 Х/ф «Подо-
рож до центру Землi»
12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «Подорож 2: 
Таємничий острiв»
16:25 Х/ф «Рятуваль-
ники Малiбу»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Мiсiя не-
можлива 4: Протокол 
Фантом»
21:50 Х/ф «Мiсiя не-
можлива 5: Нацiя ви-
гнанцiв»
0:30 Х/ф «Рембо 4»
2:05 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
7:00,15:00,19:00 Сьо-
годнi
7:30,3:40 Реальна мiс-
тика
10:40 Т/с «Сурогатна 
мати»
14:40 Т/с «Жити з надi-

єю», 1 с
15:20 Т/с «Жити з надi-
єю»
20:00 Головна тема
21:00 Маска 2
23:30 Що? Де? Коли?
1:00,2:15 Т/с «Топтун»
1:45 Телемагазин

НТН
4:45 Top Shop
5:50 Х/ф «Нiагара»
7:35 Х/ф «Вiчний по-
клик»
14:25 Випадковий свi-
док. Навколо свiту
15:40 Т/с «Коломбо»
19:00,2:30 Свiдок
19:30 Х/ф «Обережно, 
бабусю!»
21:15 Х/ф «Невловимi 
месники»
22:50 Х/ф «Зворотний 
бiк мiста»
0:40 Хвороби-вбивцi
3:00 Випадковий свi-
док
3:05 Речовий доказ

КАНАЛ «1+1»
7:00 Життя вiдомих 
людей
8:00 Снiданок. Вихiд-
ний
10:00 Свiт навиворiт 
13. Еквадор
11:00 Свiт навиворiт
17:30 Мандруй Украї-
ною з Дмитром Кома-
ровим
18:30 Свiтське життя
19:30,4:50 ТСН-Тиж-
день
21:00 Танцi з зiрками
0:00 Лiга смiху
2:15 Х/ф «Сирена»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Шаленi перегони
7:00 ДжеДАI
8:20,23:50 Загублений 
свiт
11:20 Т/с «Перевiзник 
2»

15:25 Х/ф «Перевiз-
ник»
17:15 Х/ф «Перевiзник 
2»
19:00 Х/ф «Мисливцi 
за скарбами»
21:15 Х/ф «Миротво-
рець»
1:50 Т/с «Карпатський 
рейнджер»
2:45 Вiдеобiмба 2
4:35 Найкраще
4:40 Зловмисники
5:30 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:20 Х/ф «Снiгова 
королева»
12:00,13:30,15:00,16:3
0,0:00,1:00,2:15 Одно-
го разу пiд Полтавою
13:00,16:00,0:30,2:45 
Сiмейка У
14:30 Одного разу в 

Одесi
17:00 Х/ф «Сутiнки. 
Сага. Затемнення»
19:20 Х/ф «Сутiнки. 
Сага. Свiтанок: части-
на 1»
21:40 Х/ф «Сутiнки. 
Сага. Свiтанок: части-
на 2»
1:45 Танька i Володька
3:15 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
6:55 Х/ф «007: Квант 
милосердя»
9:00 Готуємо разом
10:00,11:00,12:00 Iнше 
життя
12:45 Речдок. Велика 
справа
17:15 Х/ф «007: Коор-
динати «Скайфолл»
20:00 Подробицi 
тижня
22:00 Т/с «Нi кроку на-
зад 2. На лiнiї фронту»
4:10 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,0:45 Вар`яти
6:55,8:55 Kids` Time
7:00 Х/ф «Хербi: Бо-

жевiльнi перегони»
9:00 М/ф «Iлля Муро-
мець i Соловей Розбiй-
ник»
10:45 М/ф «Три бога-
тирi i Шамаханська 
цариця»
12:05 Х/ф «Месники»
15:05 Х/ф «Месники: 
Ера Альтрона»
18:00 Х/ф «Месники: 
Вiйна нескiнченностi»
21:00 Х/ф «Месники: 
Фiнал»
2:40 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»
5:55 Т/с «Список ба-
жань»
10:00 МастерШеф
13:45 СуперМама
18:40 Битва екстра-
сенсiв
21:00 Один за всiх
22:10 Таємницi ДНК
23:20 Україна має 
талант

ICTV
5:15 Скарб нацiї
5:25 Еврика!

5:30 Факти
6:00 Не дай себе ошу-
кати
7:00 Анти-зомбi
7:55 Секретний фронт
8:55 Громадянська 
оборона
9:55 Х/ф «Водiй для 
копа»
11:45,13:00 Х/ф «Роз-
лом Сан-Андреас»
12:45 Факти. День
14:20 Т/с «Пес»
18:45 Факти тижня
21:15 Х/ф «Падiння 
янгола»
23:45 Х/ф «Падiння 
Олiмпу»
2:00 Х/ф «Мерлiн»

КАНАЛ «УКРАЇНА»
5:50 Сьогоднi
6:50,4:30 Реальна 
мiстика
9:15 Т/с «Мiсце пiд 
сонцем»
17:00 Т/с «Чесна гра», 
1 i 2 с
19:00 Сьогоднi. 
Пiдсумки з Олегом 
Панютою
21:00 Т/с «Чесна гра»

23:00,2:00 Т/с «Суро-
гатна мати»
1:30 Телемагазин
3:30 Гучна справа
5:30 Т/с «Топтун»

НТН
4:50 Top Shop
5:25 Х/ф «Градус чор-
ного мiсяця»
7:05 Х/ф «Все перема-
гає любов»
8:35 Слово Предстоя-
теля
8:40 Випадковий свi-
док. Навколо свiту
11:10 Т/с «Коломбо»
14:35 Х/ф «Обережно, 
бабусю!»
16:15 Х/ф «Сiм старих 
i одна дiвчина»
17:45 Х/ф «Невловимi 
месники»
19:20 Х/ф «Знову не-
вловимi»
22:00 Х/ф «Багрянi 
рiки 2»
23:55 Х/ф «Зворотний 
бiк мiста»
1:40 Речовий доказ

ЧИТАЙТЕ 
ОПЕРАТИВНІ 
НОВИНИ НА:

– на сайті makariv.
media
– у facebook https://
www.facebook.com/
makariv.media
– у telegram-каналі 
t.me/makariv_media
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18 березня 1921 р. у Ризі був укладений договір між 
РСФРР і УСРР, з одного боку, та Польщі – з друго-
го, який формально закінчив польсько-радянський 
збройний конфлікт 1919–1920 років, санкціонував 
поділ українських і білоруських земель між Польщею 
та Радянською Росією та фактично анулював Вар-
шавський договір 1920 року. Армія УНР змушена 
була відступити на територію Польщі.
Однак влада та армія УНР починають готуватися 
до наступного етапу боротьби. При Головній Коман-
ді військ УНР був сформований спеціальний орган 
– Партизансько-Повстанський Штаб (ППШ). Він 
мав підпорядковуватись безпосередньо Головному 
Отаману військ УНР С. Петлюрі як головнокоман-
дувачу усіх українських регулярних і повстанських 
військ. Штаб мав вирішувати всі питання, пов’я-
зані із збройною протидією більшовицькій владі та 
впровадженням у життя широкої системи організа-
ції майбутнього загального збройного повстання для 
повалення радянської влади в Україні. Очолив ППШ 
досвідчений фахівець партизанської боротьби, гене-
рал-хорунжий Ю. Тютюнник, що мав великий вплив 
на повстанців в Україні.

Територія України була поділена на 4 повстанські 
фронти, реорганізовані весною у 5 повстанських 
груп і 22 повстанські райони. 
Відповідно до задуму організаторів найкращим 
моментом для наступу був кінець літа, після жнив. 
Знаючи, що радянська влада практикувала про-
дрозкладку – конфіскацію врожаю, фактично погра-
бування селян, Петлюра розраховував, що напри-
кінці літа 1921 р. мало відбутись антибільшовицьке 
повстання. Але підготовка, у тому числі через за-
тримку польською стороною з видачею зброї та аму-
ніції, сильно затягнулась – аж до кінця жовтня.
Підготовку повстання також ускладнювала конку-
ренція Петлюри і Тютюнника та їхніх прихильників. 
Симон Петлюра не довіряв Юрію Тютюннику, вва-
жаючи, що той претендує на його місце.
Військові відділи (загальною чисельністю близько 
2-х тисяч осіб) формувалися за добровільним прин-
ципом серед інтернованих у Польщі вояків Армії 
УНР. Вони пройшли активну підготовку на терито-
рії Польщі за участю польських офіцерів. Останні, 
в свою чергу, мали досвід підготовки польських по-
встань в Сілезії – вони ділилися досвідом, як розгор-
тати повстання. Зрештою, багато українських бій-
ців також мали повстанський досвід.
Сформована повстанська армія складалася з 3-х 
груп: Волинської (командир – генерал-хорунжий Ю. 
Тютюнник, складалася з 216 старшин і 663 козаків, 
мала 430 рушниць, 34 кулемети, 300 шабель); По-
дільської (командир – підполковник М. Палій, пізні-
ше – полковник С. Чорний, складалася з 525 стар-
шин і козаків Київської дивізії, мала 200 рушниць, 
5 кулеметів); Бессарабської (командир – генерал-хо-
рунжий А. Гулий-Гуленко, налічувала бл. 300 бійців). 
Командував повстанською армією з 23 жовтня 1921 

р. Ю. Тютюнник, начальником генштабу був пол-
ковник Ю. Отмарштайн. 
За планом, Бессарабська група розпочинала відво-
лікаючі бойові дії у напрямку Тирасполь – Одеса з 
поширенням на південний захід України, Поділь-
ська – діяла на Поділлі, а потім мала об’єднатися в 
трикутнику Житомир – Коростень – залізнична ст. 
Тетерів з головними силами Волинської групи, яка 
мала наступати через Волинь на Київ.
Бессарабська група А. Гулого-Гуленка, що повинна 
була відвернути увагу від головного угруповання 
Ю.Тютюнника, зіткнулася з переважаючими сила-
ми більшовицьких військ і після кількаденних боїв 
відійшла на територію Румунії. 
Першою виступила Поділля група підполковника 
М. Палія. 25 жовтня вона перейшла кордон у райо-
ні Гусятина і з боями здійснила 1500-кілометровий 
рейд окупованою більшовиками територією. 17 ли-
стопада Подільська група дійшла до сіл Гута-Катю-
жанська та Вахівка (нині обидва – Вишгородського 
району Київської області), однак їй не вдалося, як 
передбачалося планом походу, з’єднатися з Волин-
ською групою для спільних операцій і вона 29 листо-

пада з боями відступила за польський кордон.
Головна Волинська група вирушила в похід 4 ли-
стопада. 7 листопада воназдобула м. Коростень, 
однак втримати його не змогла і відступила в р-н 
м. Радомишль (нині обидва – Житомирська обл.). 
Мобільність групи ускладнювалася великим обо-
зом, значною кількістю поранених та обморожених, 
глибокими снігами, постійним веденням ар’єргард-
них боїв. Використовуючи значну чисел. перевагу, 
командування Червоної армії нав’язало Волинській 
групі низку виснажливих боїв і кинуло проти неї 
9-у Кримську кавалерійську дивізію Г. Котовсько-
го. Силами більшовицьких військ район рейду був 
блокований. Оточені кіннотою Г. Котовського, 17 
листопада повстанці прийняли останній бій біля с. 
Малі Міньки, у якому 400 вояків Волинської гру-
пи загинули, 537 потрапили у полон. 23 листопада 
1921 р. під с. Базар (нині село Народицького р-ну) 
за рішенням «надзвичайної п’ятірки» 359 полоне-
них старшин і козаків було розстріляно. Більше 100 
повстанців зуміли вирватися з оточення і 20 листо-
пада перейшли польський кордон. 
Найголовнішими фактором невдачі Другого зимо-
вого походу стало те, що радянські органи держ-
безпеки були проінформовані про його підготовку. 
Агенти, що перебували у ППШ, а також в оточенні не 
тільки Ю. Тютюнника, а й С. Петлюри, передавали 
дані про приготування, про плани походу, структуру 
військ, матеріальні і людські ресурси. Чекістам вда-
лося ліквідувати повстанський центр в Україні та 
десятки підпільних повстанських організацій.
Також велику роль відіграли зміни в настроях селян 
– наприкінці 1921 р. під впливом НЕПу вони відхо-
дять від повстанського руху. Сподівання на масове 
селянське повстання не виправдалося.

Безпосередні учасники рейду вказують іще на одну 
причину – надмірну амбітність, честолюбство та са-
мовпевненість Ю. Тютюнника, які спричинили сер-
йозні тактичні помилки. 
Якщо сьогодні проаналізувати всі наслідки, то весь 
похід від початку не мав перспектив закінчитись 
успішно. Та для організаторів походу на той час це не 
було очевидним. До них надходила інформація про 
активний повстанський рух, і вони сподівалися на 
розгортання повстання проти більшовиків. Однак, 
відомості, які надходили до штабу Ю. Тютюнника 
від агентури ВУЧК, у більшості були фальшивими, а 
належна їх глибока перевірка не проводилася.
Другий Зимовий похід, що мав за мету скоординува-
ти повстанські дії і привести до повалення радян-
ського режиму в Україні, за складних і несприятли-
вих обставин не приніс очікуваних результатів. 

Підняти загальноукраїнське збройне повстання не 
вдалося. Але героїзм і самопожертва частин Армії 
УНР, які стали учасниками походу, залишаться взір-
цем виконання обов’язку перед народом і держа-
вою.

Володимир РУГАЛЬ,
Київ.

СТОРІНКАМИ МИНУЛОГО
100-річчя ДРУГОГО ЗИМОВОГО ПОХОДУ
25 жовтня 1921 р. розпочався Другий зимовий похід – операція Армії УНР в жовтні–листопаді 1921 р. на Правобережній Україною 
з метою об’єднати і скоординувати дії розрізнених повстанських загонів, підняття збройного повстання проти більшовицької 

влади та відновлення УНР
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НАШЕ ЗДОРОВ’Я
ЩО ЗАГРОЖУЄ ЗА 

ПІДРОБЛЕНИЙ COVID-
СЕРТИФІКАТ?

Пандемія Covid-19, на жаль, триває, а чисельність хворих із похолоданням 
невпинно зростає. 

Чинні правила для перетину кордону та ймовір-
ні майбутні карантинні обмеження вимагатимуть 
від громадян наявності негативного ПЛР-тесту чи 
COVID-сертифікату.
На жаль, це спонукає частину несвідомого населен-
ня придбати підроблені медичні документи. 
Однак, варто нагадати, що підроблення та вико-
ристання офіційних документів, якими зокрема є 
COVID-сертифікати, є кримінальними правопору-
шеннями, відповідальність за які передбачена Кри-
мінальним кодексом України (ст. 358 КК України).
Так, як повідомляється у ЗМІ упродовж 2021 року 
відкрито близько півсотні кримінальних проваджень 
за статтею 358 КК України, а 28 вересня Жовків-
ський районний суд Львівської області виніс перші в 
Україні вироки за підробку сертифікатів про вакци-
націю від COVID-19. 
Кримінальне правопорушення за цією статтею вва-
жається вчиненим з моменту власне виготовлення 
фальшивого документа, чи часткової фальсифікації 
змісту справжнього документа (виправлення, вне-
сення фіктивних записів, підробка підпису, тощо), 
який особа планує використати сама чи надати для 
використання або продати іншим. 
Окремим правопорушенням є використання підро-
бленого документу, про фальшивість якого знав ко-
ристувач. У такому разі, правопорушення вважаєть-
ся вчиненим з моменту, коли документ пред’явила 
або подала особа, незалежно від того, чи вдалося їй 
досягти поставленої мети. 
Перевіряти COVID-сертифікати на справжність ма-
ють право органи, що уповноважені здійснювати 
контроль за дотриманням обмежувальних протиепі-
демічних заходів в Україні (Держпродспоживслуж-
ба, органи місцевої влади, поліція тощо). 
Як повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, на-
разі розроблено і розпочато інтеграцію відповідного 
програмного забезпечення на планшети поліцей-
ських для швидкої перевірки сертифікатів в “Дії” чи 
сканування QR-коду на паперових варіантах.   
Стосовно відповідальності за підроблення 
COVID-сертифікатів, зауважую, що такі дії наразі 
караються:
штрафом до 17 000 грн. або 
арештом на строк до 6 місяців або
обмеженням волі на строк до 2 років.
Повторне вчинення цього кримінального правопо-

рушення загрожує обмеженням чи позбавленням 
волі на строк до 5 років.
Для тих, хто користується завідомо підробленим 
сертифікатом передбачена також відповідальність у 
вигляді штрафу в сумі 850 грн або ж арештом до 6 
місяців чи обмеженням волі до 2 років.
Також відомими є випадки внесення до електро-
нних баз даних Міністерства охорони здоров’я Укра-
їни неправдивої інформації щодо вакцинації як 
медпрацівниками, так і іншими особами. 
Найкращі термоси для чаю / кави, найнижчі ціни!
Такий набір має бути у кожного чоловіка! 8 предме-
тів1 099 грн
Якщо відомості внесено особами, що мали право до-
ступу до відповідних без даних, такі дії відповідають 
ознакам кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 362 КК України, яка передбачає покаран-
ня у вигляді штрафу від 34 000 до 68 000 грн або 
виправних робіт на строк до двох років. 
Якщо ж це здійснено не одноразово, особі загрожує 
позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбав-
ленням права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю на строк до 3 років.
Варто також нагадати, що наразі до ВРУ подано 
законопроєкт, який передбачає посилення кримі-
нальної відповідальності за підробку документів про 
вакцинацію.
Законопроєкт, зокрема, передбачає:
штраф від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 
2 років для осіб, які свідомо використовують підро-
блені документи;
штраф до 68 тисяч грн або позбавлення волі до 2 
років з позбавленням права обіймати посаду на 1-3 
роки для медичних працівників, які свідомо вносять 
неправдиву інформацію про щеплення;
штраф до 170 тисяч грн або позбавлення волі до 3 
років за підроблення таких документів із метою роз-
повсюдження.
Щоб уберегтися від настання юридичної відпові-
дальності, а головне, запобігти поширенню коро-
навірусу та не сприяти його розповсюдженню, за-
кликаємо утриматися від придбання підроблених 
медичних документів та повідомляти правоохоронні 
органи у разі, якщо вам стало відомо про місця їх 
виготовлення та збуту.

Артем ТРЕККЕ,
Українська правда.

У МАКАРІВСЬКІЙ 
ГРОМАДІ 2 СМЕР-

ТЕЛЬНИХ ВИПАДКИ 
ЧЕРЕЗ УСКЛАДНЕН-

НЯ ВІД COVID-19  
За даними Фастівського лабораторного 

центру, за тиждень коронавірусну хворо-
бу виявлено у  102 мешканці Макарівської 

громади.  Водночас зареєстровано 
58 одужань.

Маємо 2 смертельних випадки (Макарів) через 
ускладнення від Covid-19.
46 нових випадків COVID-19 діагностували в Мака-
рові, 10 – в Кодрі, 5 – в Плахтянці, по 4 – в Карашині 
та Калинівці, по 3 – в Северинівці, Ніжиловичах, Ко-
лонщині, Наливайківці та Копилові, по 2 – в Андрі-
ївці, Мар’янівці, Ч. Слободі, Королівці та Липівці, а 
також по 1 – в Забуянні, Маковищі, Комарівці, Паш-
ківці, Копіївці, Мотижині, Фасовій та Юрові.
Одужання було зафіксоване в Макарові (7), Кодрі 
(14), Королівці (10), Забуянні (8), Карашині, Калинів-
ці й Небелиці (по 4), Рожеві (2), а також Липівці, Люд-
винівці, Мар’янівці, Наливайківці та Фермі (по 1).
 Загалом на території Макарівської ТГ з березня 2020 
р. підтвердилося 3160 випадків коронавірусної хво-
роби, видужало 2711 жителів та померло 56 мешкан-
ців.

Інф. «МВ».

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ВІДМОВУ ВІД 

ВАКЦИНАЦІЇ
Кабінет міністрів оприлюднив зміни до 

постанови «Про встановлення карантину 
та запровадження обмежувальних про-
тиепідемічних заходів з метою запобі-

гання поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19». 

Документ, зокрема, визначає дату, з якої в Україні 
розпочнуть відстороняти від роботи представників 
професій, що передбачають обов’язкову вакцинацію 
від COVID-19.
Як повідомляє пресслужба Кабміну, постанова наби-
рає чинності з дня її опублікування, крім пункту 19, 
який набирає чинності з 8 листопада.
Зокрема, керівникам держорганів (держслужби), 
керівникам підприємств, установ та організацій по-
трібно забезпечити:
- контроль за проведенням обов’язкових щеплень 
проти COVID-19 працівниками та державними служ-
бовцями із переліку професій;
- відсторонити від роботи (виконання робіт) пра-
цівників та держслужбовців, які відмовляються або 
ухиляються від щеплень проти COVID-19, «крім тих, 
які мають абсолютні протипоказання до проведен-
ня таких профілактичних щеплень проти COVID-19 
та надали медичний висновок про наявність проти-
показань до вакцинації проти COVID-19, виданий за-
кладом охорони здоров’я».

Відсторонення працівників та держслужбовців про-
водитимуть через наказ або розпорядження керівни-
ка держоргану (держслужби) або підприємства, уста-
нови, організації з обов’язковим доведенням його до 
відома особам, які відсторонюються. Водночас строк 
відсторонення встановлюється «до усунення причин, 
що його зумовили».

Інф. «МВ».

 ПАСАЖИРІВ БЕЗ 
COVID-

СЕРТИФІКАТІВ 
ШТРАФУВАТИМУТЬ

Справедливість перемогла, хоча про це го-
ворити у глобальному сенсі якось навіть 
і абсурдно. За автобусних перевізників – 

раді, щиро раді.
20 жовтня 2021 року було внесено чергові зміни до 
Постанови № 1236 (нагадуємо, це карантинна по-
станова).
Зміни передбачають, що під час поїздок автомобіль-
ним транспортом між регіонами відповідальність за 
наявність таких документів покладається на паса-
жирів.
Стосуються правили як і регулярних та нерегуляр-
них перевезень у міжобласному та міжнародному 
сполученнях. 
НЕ поширюється ця норма на перевезення легко-
вими автомобілями, якщо кількість пасажирів там 
не більше п’яти (без врахування дітей до 14 років). 
Водночас, дозволяється більша кількість пасажирів 
за умови, що вони є членами однієї сім’ї.
А ось «залізничникам» та «авіаперевізникам» – не по-
щастило.
Під час перевезень у залізничному та авіатранспорті 
відповідальність за наявність відповідних докумен-
тів у пасажирів НЕСЕ ПЕРЕВІЗНИК. 
Відсутність документу про щеплення або негативно-
го тесту у пасажира тягне за собою відповідальність 
відповідно до статті 44-3 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення. Йдеться про штраф 
від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян, тобто від 17 000 до 34 000 
гривень.

Інф. «МВ».

ДОДАТКОВІ ЛІЖКА
Динаміка захворювання на коронавірус у 

Київській області вкрай негативна.
Кількість людей, яка потребує госпіталізації, не 
зменшується, а лише збільшується.
На жаль, ми змушені констатувати, що тільки про-
тягом останнього тижня у Макарівській громаді по-
мерло від коронавірусу двоє мешканців, у 102 жите-
лів Макарівської громади виявили цю хворобу.
СТАНОМ НА 26 ЖОВТНЯ, ЗІ 120 ЛІЖОК СТАЦІО-
НАРУ У МАКАРІВСЬКІЙ ЛІКАРНІ ЗАЛИШАЮТЬСЯ 
ЗАЙНЯТИМИ 114.  
У зв’язку з цим, було прийнято рішення розгорнути 
додатково 30 ліжок, їх загальна кількість складати-
ме 150.
У той же час, лікарня має всі можливості для надан-
ня допомоги пацієнтам з тяжким перебігом симпто-
мів коронавірусу.

Лікарі нагадують, що вакцинація ефективно запо-
бігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя. Ще-
плення від коронавірусу є повністю безкоштовним і 
ми маємо всі умови для вакцинації у нашій громаді.

Інф. «МВ».
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КОРИСНІ ПОРАДИ
ОСІННЯ ОБРОБКА ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ 

ВІД ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ
Осіння обробка плодових дерев – важливий етап цілорічного циклу робіт по догляду за садом. У цей час проводить -
ся своєрідна генеральне прибирання, метою якої є підготовка до зими і закладка фундаменту врожаю майбутньо -
го року. Крім санітарної обрізки, побілки і підгодівлі плодових дерев проводиться їх обприскування спеціальними 

засобами, які ефективно знищують шкідників, а також перешкоджають їх пошкодження в зимовий період.
ЧИ ПОТРІБНО ОБПРИСКУВАТИ ПЛОДОВІ ДЕРЕВА ВОСЕНИ 

Разом з деревами готуються до зими і численні шкідники саду. Частина з них 
зимує в опалому листі, інші вибирають в якості укриття пошкодження і склад-
ки кори. Багато зариваються в грунт, зимуючи безпосередньо в пристовбурних 
кругах. Осінні роботи по очищенню і обробці саду можуть значно скоротити цю 
популяцію шкідників, тому провести їх потрібно обов’язково. Обприскування 
фунгіцидами грає велику роль і в профілактиці захворювань. Збудники хвороб, 
спори грибків постійно знаходяться на корі дерева, і осіння обробка вельми 
ефективно перешкоджає їх розвитку. 

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ОСІННЬОЇ ОБРОБКИ ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ 
Основним завданням обробки плодових дерев в осінній період є підготовка їх 
до зими. Крім цього, вирішуються і такі завдання: Знищення шкідників, що 
зимують на стовбурі і гілках. Знищення комах і їх личинок, що зимують в грун-
ті пристовбурного кола. Боротьба з проявами гнилі, грибковими ураженнями. 
Очищення дерева від моху, лишайників, нальоту. 

ПІДГОТОВКА ДО ОСІННІХ РОБІТ В САДУ 
Оптимальним часом для проведення обробки саду є друга половина жовтня, 
а якщо осінь досить довга і тепла, то початок листопада, навіть якщо до цього 
часу вже траплялися заморозки. Листя, як правило, вже облітає, тому ніщо не 
завадить провести обприскування якісно. Найкраще для цієї процедури вибра-
ти ясний день без опадів. Перед обприскуванням дерев потрібно провести їх 
санітарну обрізку і повністю очистити пристовбурні круги від опалого листя. 
Необхідно також запастися достатньою кількістю розчину для проведення ро-
біт, промити і випробувати обприскувач, а також запастися засобами індиві-
дуального захисту. Оскільки багато розчини є токсичними, буде потрібно за-
сіб захисту очей (спеціальні окуляри), дихання (респіратор) і шкіри рук (гумові 
рукавички). Для обробки невеликих деревець можна використовувати ручний 
обприскувач або пульверизатор. Для великих краще використовувати ранцевий 
обприскувач, а обробку верхнього ярусу крони проводити з драбини. 

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ОБПРИСКУВАННЯ ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ 
Існує досить багато різних препаратів, якими проводиться обробка плодових 
дерев від шкідників і хвороб. До них належать такі: 
– розчин карбаміду (сечовини); 
– бордосская рідина; 
– розчин мідного купоросу; 
– розчин залізного купоросу; 
– розчин мінеральних добрив; 
– інші фунгіциди та інсектициди. 

ОБПРИСКУВАННЯ ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ СЕЧОВИНОЮ ВОСЕНИ 
Карбамід (сечовина) – досить поширене водорозчинне аміачне добриво. Для 
приготування розчину для обприскування потрібно розвести 0,4-0,5 кг речови-
ни в відрі води (10 л). Обприскування сечовиною ефективно проти збудників 
парші. Крім санітарної мети такий розчин виконує роль позакореневого під-
живлення, збільшуючи тим самим зимостійкість рослин. Розчином підвищеної 
концентрації (7-8%) обробляють і пристовбурні круги, знищуючи зимуючих там 
шкідників. Однак потрібно стежити, щоб такий розчин не потрапляв на кору 
дерева, інакше рослина отримає хімічний опік. 

ОСІННЄ ОБПРИСКУВАННЯ ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ 
ЗАЛІЗНИМ КУПОРОСОМ 

Залізний купорос широко використовується в садівництві як засіб боротьби і 
профілактики таких захворювань як парша, борошниста роса, плодова гниль 
(моноліоз), чорний рак і інших. А також це дуже ефективний засіб проти різних 
мохів та лишайників, що паразитують на корі плодових дерев. Залізний купорос 
– водорозчинне з’єднання. Для приготування розчину потрібно взяти 200-300 г 
засобу на 1 відро води, якщо дерева в протягом сезону хворіли будь-яким захво-
рюванням, частку купоросу можна збільшити до 400 м.

ОБРОБКА ДЕРЕВ МІДНИМ КУПОРОСОМ 
Препарати, що містять мідь, давно і успішно використовуються для захисту 
рослин садівниками всього світу. Одним з таких засобів є мідний купорос – ши-
роко відоме речовина, що застосовується і як мікродобриво, і як фунгіцид (про-
тигрибковий засіб) широкого спектра дії. Застосовується він для профілактики і 
лікування тих же захворювань, що і залізний купорос, проте в боротьбі з мохом 
і лишайниками він неефективний. Для приготування розчину для обприскуван-
ня змішують 100 г мідного купоросу і 10 л води. Якщо на рослинах протягом 
сезону було виявлено захворювання, то купоросу потрібно взяти 300 р Речовина 
добре розчиняється в воді, надаючи їй характерний блакитний колір. 

ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР 
Крім сечовини, мідного і залізного купоросу в чистому вигляді застосовуються 
також їх комбінації один з одним. Наприклад, хороший результат дає викори-
стання залізного купоросу в суміші з сечовиною (по 200 г кожного препарату на 
1 відро води). Однак не варто змішувати мідний і залізний купорос, краще об-
прискування цими препаратами робити в різні пори року. Наприклад, залізним 
купоросом обробляти сад восени, а мідним – навесні. Є й інші препарати, якими 
можна скористатися восени для обприскування плодових дерев від хвороб. До 
них відноситься широко відома бордосская суміш, що представляє собою мід-
ний купорос в комбінації з негашеним вапном. Готовий до вживання порошок 
можна придбати в магазинах, проте, в разі необхідності, її неважко виготовити 
самостійно. Для приготування 3% розчину бордоської рідини потрібно: 
– мідний купорос – 300 г; 
– негашене вапно – 400 г. 
Кожен з компонентів розчиняють в 5 літрах води. Потім розчин мідного ку-

поросу акуратно додають в розчин вапна, дотримуючись запобіжних заходів і 
постійно помішуючи. Якщо протягом року фруктові і ягідні дерева не хворіли, 
концентрацію розчину можна знизити до 1%. Для цього буде потрібно зміст 
всіх інгредієнтів зменшити в 3 рази. Сам порядок приготування бордоської рі-
дини залишається незмінним. Для осінньої обробки саду від шкідників можна 
використовувати і інсектициди, наприклад, Фуфанон або Препарат 30 Плюс. 
Це досить ефективні засоби, однак тільки осіння обробка не дасть бажаного 
результату. Для максимального ефекту обприскування від шкідників такими 
засобами проводять двічі, ранньою весною і пізньою осінню. 

ЧИМ ОБРОБЛЯТИ ПЛОДОВІ ДЕРЕВА ВОСЕНИ 
Узагальнюючи вищесказане, можна зробити висновок: восени обробити плодові 
дерева необхідно. В якості засобів для обприскування можна використовувати 
самі різні склади, купуючи готові суміші і препарати в магазинах або виготов-
ляючи їх самостійно. 
 

ЧИМ ВОСЕНИ ОБРОБИТИ ПЛОДОВІ ДЕРЕВА ВІД ШКІДНИКІВ 
Найбільш популярним засобом для обробки плодових дерев восени від шкід-
ників є сечовина. Вона ефективна проти личинок листокруток, довгоносиків, 
а також проти збудників парші. Обробка крони проводиться водним розчи-
ном 4-5% концентрації, для обробки пристовбурних кіл зміст сечовини потрібно 
збільшити до 8%. 

ЧИМ ОБРОБИТИ ПЛОДОВІ ДЕРЕВА ВОСЕНИ ВІД ХВОРОБ 
Для обробки плодових дерев восени від хвороб можна використовувати такі 
препарати: 
– Мідний купорос 1 або 3% 100 або 300 г речовини на 10 л води. Для профілак-
тики і знищення плямистостей, моноліоза, коккомікоза і ін. 
– Залізний купорос 2 або 4% 200 або 400 г речовини на 10 л води. Знищення 
мохів, лишайників, профілактика борошнистої роси, моноліоза, гнилі. 
– Бордосская суміш 3% 300 г мідного купоросу + 400 г негашеного вапна на 10 
л води. Проти парші, сірої гнилі, коккомікоза і ін. 

ЯК ПРАВИЛЬНО ОБПРИСКУВАТИ ДЕРЕВА 
Важливою умовою початку робіт по обприскуванню садових насаджень во-
сени є відсутність листя. Опадання листя служить своєрідним сигналом того, 
що дерево перейшло в режим зимової сплячки. Обробку потрібно робити до 
настання заморозків, в сухий безвітряний день. Це сприятиме більш якісному 
вбирання фунгіцидів в кору. Перед обприскуванням потрібно очистити кору 
дерев і провести їх обрізання, якщо така передбачена планом. Пристовбурні 
круги потрібно повністю очистити від опалого листя. Обробку кожного дерева 
потрібно починати з найвищої точки крони, послідовно обходячи його по колу і 
обприскуючи все яруси рослини у напрямку зверху вниз. Для цього зручно ви-
користовувати розпилювач на довгій штанзі. Карликові, колоноподібні і молоді 
дерева можна обприскати за допомогою невеликого ручного розпилювача або 
пульверизатора. Після закінчення роботи з кроною обробляють пристовбурні 
круги, збільшуючи концентрацію активної речовини. Для цієї процедури можна 
скористатися звичайною лійкою.
 

ОБРОБКА ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ ВЗИМКУ 
У зимовий період плодові дерева знаходяться в стані спокою. У цей час можна 
проводити роботи по їх обрізку, однак обробку будь-якими препаратами не ви-
робляють. Виняток можуть становити лише самі південні регіони країни, там 
рослини в кінці лютого вже готуються вступити в вегетаційний період. До роз-
пускання бруньок їх обробляють тими ж фунгіцидами, що і восени: мідним або 
залізним купоросом, а також бордоською рідиною.
 

ДОГЛЯД ЗА САДОМ ПІСЛЯ ОБРОБКИ 
Після проведення обприскування садові насадження бажано не турбувати кіль-
ка днів, щоб активна речовина встигло всмоктатися в кору. Потім можна про-
довжити передзимових підготовку. Штамби і нижні скелетні гілки потрібно по-
білити вапняним розчином, якщо це не було зроблено раніше. Це вбереже їх від 
пошкодження морозом і сонячних опіків. Для захисту від гризунів встановлю-
ють захисні решітки, натягують сітку або обгортають стволи ялиновим гіллям. 

Осіння обробка плодових дерев є необхідною ланкою в ланцюзі заходів по 
предзимней підготовці саду до зимівлі. Не варто нею нехтувати, адже восени 
закладається фундамент майбутнього врожаю. Тому витративши кілька годин 
на цей захід, можна уникнути значних проблем в майбутньому, заощадивши 
тим самим свій час і кошти. Адже не дарма кажуть, що профілактика набагато 
краще, ніж лікування.

За матеріалалми release.com.ua
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РЕКЛАМА   ТА   ОГОЛОШЕННЯ
ДО УВАГИ ГРОМАДЯН ПРИЗОВНОГО ВІКУ!

З 1 жовтня в Україні стартував осінній призов на строкову військову служ-
бу, який триватиме до кінця грудня 2021 року.

Відповідно до статті 15 «Про військовий обов’язок і військову службу» на строкову військову 
службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої ста-
ті, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не 
досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову 
військову службу.
Усі заходи здійснюватимуться з дотриманням умов карантину.
Згідно із Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» відстрочка від при-
зову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням призовних комісій за 
сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної 
діяльності.
Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за 
їхнім бажанням надається призовникам, які:
– є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
– мають непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку не-
працездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою/піклуванням чи на утриманні яких 
перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони 
не мають інших працездатних осіб – громадян України, зобов’язаних їх утримувати. Непрацез-
датність зазначених осіб має бути підтверджена документами;
– мають неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездат-
них рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їхнього віку, якщо 
вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних їх утримувати;
– мають одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше 
неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаш-
тування призовника;
– мають дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері 
в зв’язку з її смертю або за рішенням суду;
– мають двох і більше дітей;
– мають дитину-інваліда;
– мають дружину-інваліда;
– мають вагітну дружину.
Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь пе-
ріод навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:
– у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання 
до досягнення такими призовниками 21-річного віку;
– у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття на-
ступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
– у середніх або вищих духовних навчальних закладах із денною формою навчання;
– в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.
У разі ненадходження повістки з будь-яких причин, призовники все одно мають з’явитися 
протягом 10 днів від початку чергового призову до 3-го відділу Бучанського районного терито-
ріального центру комплектування та соціальної підтримки!
За всіма фактами ВІДМОВИ від отримання повісток та їх НЕОТРИМАННЯ з будь-яких при-
чин, самостійного НЕПРИБУТТЯ призовників на призовні дільниці у встановлений строк, бу-
дуть складені відповідні матеріали та ГАРАНТОВАНО направлені органам Національної поліції 
для притягнення до кримінальної відповідальності!
ВАЖЛИВО, громадяни, які будуть призвані не братимуть участі в зоні ООС.

За детальною інформацією звертатися до 3-го відділу Бучанського районно-
го територіального центру комплектування та соціальної підтримки (смт 

Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 22).
Інф. «МВ».

РОЗПОЧАТО ЗБІР КОШТІВ 
НА ЗАРИБЛЕННЯ ЗДВИЖА
У Макарові ініціативна група збирає кошти на 

зариблення річки Здвиж.

Про це нам повідомив Петро Поливач. Зокрема він розповів: 
«Всім відомо, що зариблення Здвижа відбувається щорічно, але 
риби в межах Макарова мало. Ми намагаємося виправити цю 
проблему разом з Вами! Створилась ініціативна група небай-
дужих громадян, що збирає кошти на зариблення р. Здвиж по-
близу Гавронщини, яке відбудеться в середині листопада 2021 
року (орієнтовно 10–15 листопада). Збір коштів здійснюється 
на добровільній основі».

У даний час ведеться робота зі збору коштів у Макарові У МА-
ГАЗИНІ «РИБАЦЬКА ЛАВКА» НА ВУЛИЦІ ДИМИТРІЯ РО-
СТОВСЬКОГО 37 б, ПОДВАЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВО-
ГО ЦЕНТРУ «ФАВОРИТ».
Також кошти можна перерахувати на банківську картку Мо-
нобанк 4441 1144 1326 1593 Петро Віталійович ПОЛИВАЧ. 
Сума зібраних коштів буде висвітлюватися на facebook-сто-
рінці «Рибацька лавка».
Контактний номер телефону 096 270 47 05
Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до цієї доброї та корис-
ної справи.

Інф. «МВ».
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ГОРОСКОП на  1–7 ЛИСТОПАДА

ПОГОДА
30 жовтня  +1;+15

31 жовтня 0;+15

1 листопада +4;+14

3 листопада +6;+14

4 листопада +5;+14

5 листопада +2;+12

2 листопада  +6;+13

А Н Е К Д О Т И

ПРАВИЛО ТИЖНЯ

РОЗУМОВА ГІМНАСТИКА № 15 ВІДПОВІДІ НА № 14

 

ОВЕН (21.03–20.04)
Запасiться терпiнням. Якщо у вас є стимул, 
то результати зусиль на цьому тижнi будуть 
вражаючими. Навiть, якщо вами рухатимуть 
амбiцiї, вам вдасться направити цю енергiю 
на користь справi. У першу половину тижня 
має вiдбутися багато рутинної роботи. Але 
з четверга життя стане цiкавiшим i рiзно-
манiтнiшим. Смiливо мiняйте те, що вас не 
влаштовує – особистий iмiдж, стиль вiдносин, 
деталi iнтер’єру. Це тiльки початок процесу 
змiн, але ви встигнете увiйти у смак.

Сприятливi днi: 1, 2; несприятливi: 7.

ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Поспiшайте впоратися зi справами, до яких 
нiколи не доходили руки. Цей тиждень при-
пускає працьовитiсть, терпiння i здатнiсть 
зосередитися на тому, що особливо важливо. 
Ви працюєте на своє майбутнє. До четвер-
га ваша активнiсть буде особливо результа-
тивною. З другої половини тижня можуть 
з`явитися новi iдеї або партнери виступлять з 
iнiцiативами. Змiни пiдуть на користь, але до 
деталей нових проектiв вiднесiться з особли-
вою увагою. Не поспiшайте з остаточними 
вiдповiдями, але й не iгноруйте новi можли-
востi.

Сприятливi днi: 6; несприятливi: 2.

БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
Проявляйте наполегливiсть там, де вiдчуває-
те перспективу i можливiсть розвинути тему 
у вигiдному для вас напрямi. Вашi апетити 
ростуть, i витрати можуть виявитися iстот-
ними. Купуйте тiльки необхiднi речi, особли-
во, якщо плануєте дорогi покупки. Вiдразу 
думайте про те, як вiдновити послаблений 
бюджет. Цього тижня у вас є шанс закласти 
основи нової справи або провести вигiднi пе-
реговори. Кращий день для таких цiлей – чет-
вер. Вихiднi принесуть вам новi враження, 
життя почне набирати оберти.

Сприятливi днi: 2, 4; 
несприятливi: 1.

РАК (22.06–22.07)
Хороший час для втiлення ваших задумiв. 
Прагнiть менше звертати увагу на усклад-
нення у вiдносинах з партнерами – спiльнi 
завдання об’єднають вас. Заводьте новi зв’яз-
ки, знаходьте з оточуючими взаємовигiднi 
iнтереси. Зараз ваш успiх багато в чому ви-
значається партнерськими програмами. До 
вибраної мети необхiдно рухатися непохит-
но, не вiдволiкаючись на другоряднi заходи. 
Скоро в життi з’явиться бiльше рiзноманiтно-
стi i приємних можливостей, але поки варто 
переглянути деталi справи, яка потiм працю-
ватиме на вас.

Сприятливi днi: 1; несприятливi: 6.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Не дивлячись на те, що буде достатньо 
форс-мажорних обставин, прагнiть не ха-
патися за кiлька справ вiдразу. Зараз ваша 
увага майже повнiстю зосереджена на ро-
ботi. З’являється можливiсть пiднятися 
вище кар’єрними сходами або полiпшити 
матерiальне становище. Робiть реальнi кро-
ки в цьому напрямi, iнакше шанс може бути 
упущений. Нервовi перевантаження знiмай-
те в спортзалi. У особистому життi назрiває 
переворот. I якщо ви позбавите кохану лю-
дину уваги, то ви вислухаєте про себе багато 
нового i несподiваного.

Сприятливi днi: 3, 4; 
несприятливi: 7.

ДIВА (24.08–23.09)
Прекрасний час для втiлення ваших планiв. 
Покваптеся – таких тижнiв не так багато в 
роцi. Берiть розгiн в справах, розширюйте 
спiвпрацю, укладайте угоди. Найбiльш спри-
ятливi днi для таких цiлей – середа i четвер. 
Особистi i дiловi вiдносини зараз мають бага-
то точок зiткнення. Вам добре з тими, з ким є 
спiльнi цiлi i iнтереси. Починаючи з вихiдних, 
ви вiдчуєте, що подальший успiх залежить не 
тiльки вiд працездатностi i терпiння, але й 
вiд спiлкування з оточуючими. Вам необхiд-
на хороша розрядка i порцiя нових вражень.

Сприятливi днi: 2; несприятливi: 6.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Ваша потреба мати все найвищої якостi за-
раз набуває конкретного сенсу. Ви знаєте, 
чого хочете i як цього досягти. Налаштовуй-
теся добре попрацювати. Цей тиждень при-
несе прогрес в справах, але поки краще орi-
єнтуватися на перспективу, удосконалювати, 
змiцнювати i розвивати. До будь-яких сер-
йозних змiн ви вiднесетеся дуже емоцiйно. 
Не поспiшайте що-небудь мiняти в партнер-
ських вiдносинах. Ваш безневинний флiрт 
i успiх у протилежної статi може виявитися 
випробуванням для постiйного партнера.

Сприятливi днi: 1, 2; 
несприятливi: 5.

СКОРПIОН (24.10–22.11)
Цього тижня вам належить розiбратися з 
перспективами партнерських вiдносин. До-
говiрнi зобов’язання теж зажадають перегля-
ду. Роздiлити з кимось навантаження зараз 
може виявитися хорошим рiшенням. Так 
вам вдасться зосередити свої сили на дiлi, 
яке принесе очевиднi результати. Любовне 
життя обiцяє бути насиченим. Ви настроєнi 
рiшуче розiбратися в деяких своїх пiдозрах, 
i вiдверта розмова з близькою людиною буде 
бальзамом для вашої душi. Але з важливими 
рiшеннями почекайте до наступного тижня.

Сприятливi днi: 4; несприятливi: 2.

СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)

До четверга буде багато роботи. Наберiться 
терпiння, оскiльки зараз ви закладаєте осно-
ви того, що принесе дивiденди в майбутньо-
му. Максимум уваги придiлiть фiнансовим 
питанням. Ви завжди ранiше iнших бачите 
мету, i в черговий раз можете стати iдейним 
натхненником в своєму колективi. З четверга 
з’являться новi iдеї, але бажання перемкну-
тися на особистi iнтереси може виявитися 
сильнiшим. Приємне з корисним вдасться 
поєднати, запланувавши на кiнець тижня 
дiловi поїздки. В недiлю вибирайте заняття 
спокiйнiшi.

Сприятливi днi: 1, 6; несприятливi: 7.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
Працюйте, закохуйтеся, починайте новi спра-
ви - тиждень обiцяє вам успiх в будь-якому 
вибраному напрямi. Особливо успiх супрово-
джуватиме в першi три днi. Непомiтно для 
себе ви зможете закласти основу для розвит-
ку подiй на декiлька мiсяцiв вперед. З чет-
верга буде корисно зацiкавити своїми проек-
тами партнерiв. Зав’язуйте новi знайомства, 
якщо вiдчуваєте, що це розширить вашi пер-
спективи. Але намагайтеся, щоб успiх не за-
паморочив вам голову, оскiльки смуга напру-
жених моментiв у близьких вiдносинах вже 
не за горами.

Сприятливi днi: 4; несприятливi: 6.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
Останнiм часом ви демонстрували чудеса 
працездатностi. Не зупиняйтеся на серединi 
шляху до успiху. Пiдiйдiть вiдповiдально до 
тих тем, вiд яких залежить ваше матерiальне 
становище. Якщо почали в будинку ремонт, 
то займiться найскладнiшими роботами. 
Врахуйте, що з четверга ваше терпiння може 
виснажитися i iнтереси з`являться новi. Лю-
бов почне кружити голову. I хоча в цiй темi 
на вас чекає чимало переживань, але в по-
трiбний момент ви справите вигiдне вражен-
ня. Готуйтеся до нового етапу в своєму життi 
i завершуйте старi справи.

Сприятливi днi: 3, 7; 
несприятливi: 5.

РИБИ (20.02–20.03)
Поставте основною задачею фiнансовi iнте-
реси i розвивайте всi теми, якi розширять 
вашi перспективи. Довiртеся власному чуттю 
вигоди i не соромтеся егоїстичних спонукань. 
Незабаром ситуацiя змiниться, а поки вам 
необхiдно укрiпити свої тили. У четвер пора-
дуйте себе якою-небудь значною покупкою 
або влаштуйте вечiрку для друзiв. У вихiднi 
у вас можуть з’явитися невiдкладнi домашнi 
справи або доведеться допомагати комусь з 
родичiв. Це хороший час для роботи на дачi, 
пересадки кiмнатних рослин i вiдпочинку на 
природi.

Сприятливi днi: 1; несприятливi: 2.

Сьогодні вкотре спробував сам 
зробити санітайзер, і знову вий-
шов віскі з колою.

* * *
– А мені 90 ті подобались… Я б 
радо туди повернувся…
– Я перепрошую, а ви тоді були 
з якого боку паяльника?

* * *
– А чому іноді пишуть Гете, іноді 
Гейне, а інколи Гегель? Від чого це 
залежить?

* * *
У тибетських льодах знайшли 
невідомі науці віруси. Не чі-
пайте! Це на Новий рік!

* * *
Згадала баба, як дідом була.
Тайська приказка

* * *
Казка була такою страшною, 
що вихователька вивела свою 
групу на перекур.

* * *
Лайфхак: якщо в анекдотах про 
Василя Івановича та Петьку міня-
ти їх на Рік і Морті, сміються всі, 
кому ще не виповнилося 20 років.

* * *
– У дитинстві я чекав, коли 
прогріється кінескоп, а зараз 
чекаю, коли в телевізора заван-
тажиться операційна система. 
У чому прогрес?

* * *
На корпоративі метеорологів було 
від п’яти до 16 гостей, місцями –
до 17.

* * *
– Ти ж пам’ятаєш, що при нагрі-
ванні тіла розширюються?
– Ну так, і?
– То я не жирний, я просто ша-
лено гарячий!

* * *
– Κуме, я чув, ти відкpив влаc-
ну фіpму, можe візьмeш мeнe на 
poбoту?
– Без пpoблем! З тебе pезюмe, 
знання англійcькoї та волoдіння 
кoмп’ютepoм.
– Ε-e, кумe, як ти мeнe хитpo від-
шив!

* * *
Яхту потрібно купувати по 
молодості, поки дурний, а то 
потім всі гроші на саджанці 
йдуть.


