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Після канікул на учнів Кодрянської школи чекала те-
пла затишна атмосфера з комфортним оновленим 
освітнім середовищем: у класах замінені вікна, зро-
блені косметичні роботи по відкосам вікон, у кори-
дорі влаштовано кінозал із сучасними кріслами – 
грушами.
Про це повідомила директор Кодрянського навчаль-
но-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів -дитячий садок» Макарівської селищної 
ради Валентина Мельник.

Вона подякувала за зміни від імені колективу і бать-
ків Макарівському селищному голові Вадиму Тока-
рю та депутату Макарівської селищної ради Андрію 
Євтушенку (саме за подарункові кошти були при-
дбані крісла), а також відмітила роботу техпрацівни-
ків і завгоспу, які доводили приміщення до ладу піс-
ля ремонту.
Подякував за злагоджену роботу всім причетним до 
змін у «Кодрянському НВО» і голова громади Вадим 
Токар, учням він побажав успішності у навчанні та 
цікавих уроків.
«Тільки спільною працею ми зможемо досягти бажа-
ного результату.Учням бажаю успішності у нав-
чанні та цікавих уроків!», – зазначив Макарівський 
селищний голова у повідомленні на своїй сторінці 
фейсбук.

НОВИНИ МЕДИЦИНИ
За даними Фастівського лабораторного центру, за 
тиждень коронавірусну хворобу виявлено у 140 
мешканців Макарівської громади. Водночас заре-
єстровано 24 одужання.
Маємо 2 смертельних випадки через ускладнення 
від Covid-19 (Забуяння та Пашківка).
48 нових випадків COVID-19 діагностували в Мака-
рові, 18 – в Калинівці, 13 – в Кодрі, 7 – в Копилові, 
по 5 – в Мотижині та Карашині,по 4 – в Колонщині, 
Пашківці, Андріївці, Ситняках, по 3 – в Забуянні, 
Королівці, Фасовій, Наливайківці, по 2 – в Завалівці, 
Липівці, Маковищі, Юрові, Мар’янівці, Северинівці, 
а також по 1 – в Березівці, Червоній Гірці, Макарів-
ській Буді, Гавронщині.
Одужання було зафіксоване в Макарові (9), Кодрі 
(3), Березівці й Наливайківці (по 2), а також Черво-
ній Слободі, Маковищі, Липівці, НІжиловичах, Бо-
рівці, Калинівці, Андріївці, Юрові (по 1).
 Загалом на території Макарівської ТГ з березня 
2020 р. підтвердилося 3300 випадків коронавірус-
ної хвороби, видужало 2735 жителів та померло 58 
мешканців.

* * *
3 листопада в Макарівській лікарні перебуває 119 
хворих.

За останню добу госпіталізовано 26 (COVID – 15, з 
підозрою – 11), виписано 8 осіб.
У реанімації – 6 хворих.
Померлих – 2 (жінка та чоловік 1964 р.н.).
За минулу добу вакцинувалося 303 жителі нашої 
громади. 
Нагадуємо, що в Макарівській лікарні перебувають 
хворі з різних населених пунктів Київщини, не лише 
з нашої громади.

* * *
29 жовтня до комунального некомерційного під-
приємства «Макарівська бігатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування» Макарівської селищої ради 
доставили 15 кисневих концентраторів «Біомед 
JAY-10».

Повідомляється, що кисневі концентратори будуть 
призначені для додаткових ліжок стаціонару, які ра-
ніше розгорнули у Макарівській лікарні.
«Ми продовжуємо прикладати максимум зусиль для 
того, щоб в цей непростий час забезпечити лікарню 
всім необхідним», – запевнив Макарівський селищ-
ний голова Вадим ТОКАР.

НОВИНИ ПОЛІЦІЇ
31 жовтня близько 21-ї години, на 56 км автодоро-
ги Київ – Чоп, до правоохоронців звернувся стурбо-
ваний водій легковика Audi з проханням супроводи-
ти його до лікарні. Він повідомив, що в салоні авто 
перебуває пасажир, який має погане самопочуття і 
непритомніє.

Патрульні, не гаючи часу, увімкнули проблискові 
маячки та супроводили транспортний засіб до лі-
карні в місто Боярка.

СТИХІЙНА ТОРГІВЛЯ
У населених пунктах Макарівської громади розгор-
нулася ціла мережа несанкціонованого збуту про-
дуктів харчування. Втім, так продавати харчові 
продукти – це правопорушення.
Тому 31 жовтня посадові особи Макарівської се-
лищної ради разом з поліцейським, представниками 
Держпродспоживслужби, інспекторами ГФ «Мака-
рівська муніципальна інспекція» провели рейд по 
боротьбі зі стихійною торгівлею та роз’яснювальну 
роботу щодо дотримання протиепідемічних заходів 
в смт Кодра, с. Забуяння, с. Королівка та с. Липівка 
нашої громади.
Наголошуємо, стихійна торгівля – це потенційна не-
безпека для вас!!! 
Споживання харчових продуктів з рук може зашко-
дити вашому здоров’ю, адже вони не пройшли лабо-
раторний контроль!

ФУТБОЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Результати 7-го ігрового дня в чемпіонаті Київщи-
ни-2021 серед дитячо-юнацьких команд: 

U-9 (2013/2014 р.н.)
СК «Юніор-ДЮСШ» (Макарів) – «Бородянка-2» 2:0.
«Бородянка» – СК «Юніор-ДЮСШ» (Макарів) 1:0.
СК «Юніор-ДЮСШ» (Макарів) – «Боярка» 0:1.

U-15 (2007/2008 р.н.)

СК «Юніор-ДЮСШ» (Макарів) – ФК «Шахтар» (До-
нецьк) 0:7.

* * *
Чемпіонат Києво-Святошинського регіону. Пер-
ша ліга. 11-й тур. «Віннер-Боярка» – ФК «Альтіс» (Ко-
пилів) 1:5.

* * *
Чемпіонат Київщини. 25-й тур. СК «Юніор» (Мака-
рів) – ФК «Кудрівка» (Ірпінь) 1:4.

* * *
Першість Київщини. 26-й тур. ФК «Партизан» (Ко-
дра) – ФК «Альянс» (Бровари) 12:3. (Детальніше про 
цей матч читайте на стор. 10).

«ЧЕРВОНА» ЗОНА
29 жовтня відбулося позачергове засідання Комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій 
За його рішенням, з 30 жовтня в Макарівській гро-
маді діють карантинні обмеження «червоної» зони.
Докладніше про карантинні обмеження «червоного» 
рівня епіднебезпеки – в інфографіці.

Інф. «МВ».

НОВИНИ НАШОЇ ГРОМАДИ
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ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 
КАНДИДАТУР СТАРОСТ

1 серпня цього року набув чинності Закон Украї-
ни «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо розвитку інституту старост» від 
14.07.2021 р. №1638-ІХ (далі – Закон №1638-ІХ). 
Цей закон нарешті додав до переліку компетен-
цій рад громад повноваження щодо утворення 
старостинських округів, затвердження Поло-
ження про старосту, затвердження на посаду та 
звільнення з посади старости, а також докорінно 
змінив деякі складові у правовому статусі старости 
та процедурі його затвердження на посаду.

Затвердили місцеві депутати Порядок громадсько-
го обговорення кандидатури старости. Макарів-
ський селищний голова Вадим ТОКАР пояснив змі-
ни у процедурі призначення старост. Якщо раніше 
кандидатура старости вносилась головою громади 
на розгляд місцевої ради, то тепер зараз кандидату-
ра закріплюється відповідним розпорядженням го-
лови, а перед внесенням в місцеву раду повинні від-
бутись громадські обговорення. При населенні 
менше 1500 осіб кандидатура повинна набрати не 
менше 20% підтримки. Після обговорення кандида-
тура вноситься на розгляд сесії депутатів місцевої 
ради.

ВИПЛАТА ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ 
ПРАЦІВНИКАМ КУЛЬТУРИ І ОСВІТИ, 

ПІДТРИМКА МЕДИЦИНИ
Макарівська селищна рада затвердила зміни до бю-
джету, це стосується, зокрема, отримання більше 
3 млн. гривень субвенції з районного бюджету 

для погашення заборгованостей по виплаті за-
робітних плат колишнім працівникам сектору 
культури та освіти колишньої Макарівської рай-
держадміністрації.
Ці гроші не могли бути виплачені раніше в результаті 
юридичної колізії при проведенні адміністративної 
реформи. Раніше ми в газеті повідомляли, що Ма-
карівська селищна рада домоглась отримання 
коштів для виплати заробітних плат людям, а 
рішення про надання субвенції підтримали районні 
депутати.

Ще одним питанням чергової сесії Макарівської се-
лищної ради стали зміни до Програми розвитку та 
підтримки комунальних закладів охорони здоров’я. 
Суть питання полягає в розширенні фінансування в 
частині витрат на організацію лікування людей у 
зв’язку з стрімким розповсюдженням Covid-19. Кош-
ти у тому числі будуть спрямовані на кисень, заку-
півлю і ремонт кисневих концентраторів.

ЧОМУ МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗВЕРНУЛАСЬ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ ТА 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ?
Макарівська селищна рада дійсно проголосувала за 
Звернення до народного депутата Дунди Олега, 
народних депутатів України, Кабінету Міністрів 
України, Президента України щодо неприпусти-
мості прийняття законопроекту № 6062 «Про 
внесення змін до бюджетного кодексу України».
Депутати одноголосоно підтримали звернення до 
Президента та Верховної ради з приводу законопро-
екту № 6062

У разі його прийняття місцеві депутати просять Пре-
зидента накласти на нього вето. Цей законопроект 
вже встигли назвати «вбивцею децентралізації», його 
прийняття може покласти край фінансовій спро-
можності місцевих громад. А це зупинка соціаль-
но-економічного розвитку громад, неможливість фі-
нансування розвитку інфраструктури, закупівлі 
автомобілів «швидкої», покращення комунальної 
сфери і т.д. 20 жовтня 2021 року цей законопроект 
був знятий з розгляду за пропозиціями декількох 
фракцій Верховної Ради.

Інф. «МВ».

СЕЛИЩНА РАДА ІНФОРМУЄШАНОВНІ МЕШКАНЦІ 
ГРОМАДИ! 

Прийміть найщиріші вітання і найкращі побажан-
ня з нагоди 78-ї річниці ЗВІЛЬНЕННЯ МАКАРІВ-
ЩИНИ від гітлерівських військ, яку ми відзначає-
мо у листопаді. 
Героїзм, мужність та сила духу визволителів Ма-
карівщини завжди залишатиметься в пам’яті люд-
ській. Ці світлі і водночас сумні дні дуже важливі 
і незабутні для всіх тих, хто звільняв наш край, 
для членів їх сімей, друзів і колег, всіх мешканців 
громади. 
Схиляємо голову перед пам’яттю загиблих, вислов-
люємо вдячність і повагу живим, згадуємо тих, хто 
не повернувся з війни або відійшов у вічність вже 
в мирний час. 
Мещканці громади в неоплатному боргу перед 
вами, дорогі наші ветерани! Ви вклали багато му-
дрості, досвіду та працелюбності в життя нашого 
рідного краю, Ви завжди залишаєтесь прикла-
дом для молоді, для нового юного покоління ма-
карівчан. Здоров’я вам ще на довгі роки, миру і 
злагоди вашим сім’ям, оптимізму та гарного вес-
няного настрою. 

Вадим ТОКАР,
Макарівський селищний голова.

ПРО УТВОРЕННЯ 
СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ
У МАКАРІВСЬКІЙ ГРОМАДІ
Верховна рада України внесла зміни в Закон 
України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», яким легітимізувала поняття «старос-

тинський округ», одночасно зобов’язавши міс-
цеві ради до 1 листопада 2021 року прийняти 

рішення про їх утворення.

Згідно закону старостинський округ утворюється у 
складі одного або кількох населених пунктів (крім 
центру громади) на території якого проживає не 
менше 500 жителів.
Таким чином, в силу Закону на території МАкарів-
ської громади було утворено Червонослобідський 
старостинський округ в складі сіл Червона Слобо-
да та Рожів з центром в Червоній Слободі, оскільки, 
зареєстрованих жителів в цих населених пунктах 
менше 500 в кожному.
Всі інші округи утворено в межах колишніх сіль-
ських та селищних (окрім Макарова) рад.

Чому центр в Червоній Слободі? 
У цьому населеному пункті розташований опорний 
навчальний заклад, амбулаторія, а також філія ДП 
«Укрспирт».

Куди увійшли Калинівка, 
Фасівочка та Зурівка?

Також, цим законом заборонено утворювати старо-
стинський округ в адміністративному центрі грома-
ди. У зв’язку з цим, Зурівку, яка входила до складу 
Макарівської селищної ради, було приєднано Юрів-
ського старостинського округу. А також утворе-
но новий Калинівський старостинський округ у 
складі сіл Калинівка та Фасівочка, котрі до об’єднан-
ня також входили до Макарівської селищної ради.

Загалом на території Макарівської громади було 
утворено 24 старостинських округів. Разом з тим, 
утворення чи зміна меж старостинських округів ні-
яким чином не вплине на доступність послуг, які 
люди отримують на місцях.

За матеріалами Макарівської селищної ради.

У МАКАРОВІ ВІДБУЛАСЬ СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
28 жовтня 2021 року відбулась чергова сесія Макарівської слищної ради. Депутати 

прийняли ряд важливих рішень та звернулись до Президента та Верховної Ради.
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ДО УВАГИ 
МЕШКАНЦІВ 

МАКАРІВСЬКОЇ 
ГРОМАДИ!

За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК 
Київські регіональні електромережі» з 6 по 12 ЛИСТОПАДА 
будут проводитися планові технічні роботи на електро-

мережах Макарівської громади:

НЕСЕМО ЛЮДЯМ ЗАХИСТ ВІД 
COVID-19

У зв’язку з епідемічною ситуацією на території Макарівської громади, 
пов’язаної із поширенням Корона вірусної хвороби COVID-19 комунальним 

некомерційним підприємством «Макарівський Центр первинної медико-сані-
тарної допомоги» Макарівської селищної ради розроблено графік роботи ви-
їзної мобільної бригади з вакцинації проти COVID-19 по населеним пунктам 

Макарівської селищної територіальної громади.

ВАКЦИНУВАННЯ В ГРОМАДІ

6 ЛИСТОПАДА
КОЛОНЩИНА: вул. Воровського, Солов’їна, Садова, 1 Травня, 
Набережна (8.00–18.00).

7 ЛИСТОПАДА
МАКАРІВ: вул. Зарічна, Кочубея, Сірка, Кошового, Незалежнос-
ті, Правика, Франка, Львівська, Комунальна, Донецька, Гончара, 
Ольгинська, Довбуша, Ярослава Мудрого, Потапенка (8.00–12.00).
НАЛИВАЙКІВКА: вул. Жовтнева (8.00–18.00).
ПАШКІВКА: вул. Центральна (8.00–18.00).
МАКОВИЩЕ: вул. Молодіжна, Польова, Садова (8.00–18.00).

8 ЛИСТОПАДА
МАКОВИЩЕ: вул. Молодіжна, Польова, Садова (8.00–18.00).

9 ЛИСТОПАДА
МАКОВИЩЕ: вул. Польова (8.00–18.00).

10 ЛИСТОПАДА
РОЖІВ: вул. Польова (8.00–18.00).

12 ЛИСТОПАДА
КАРАШИН: вул. Набережна (8.00–18.00).
КОЛОНЩИНА: вул. Набережна (8.00–18.00).
КАЛИНІВКА: вул. Київська, Калинівська (8.00–18.00).

У цей період МОЖЛИВЕ відключення електроенергії на вули-
цях зазначених населених пунктів!

Інф. «МВ».

Вадим ТОКАР: «ОБ’ЄКТИВНО, 
НЕ ІСНУЄ ФІЗИЧНОЇ МОЖ-
ЛИВОСТІ ВАКЦИНУВАТИ 

ВСІХ І ОДРАЗУ, 
УНИКНУВШИ ЧЕРГ»

Вихідними у Макарівській громаді спостерігались черги із бажа-
ючих зробити щеплення. Макарівський селищний голова нагадав 
про адреси пунктів вакцинації та повідомив про початок роботи 

мобільних бригад вакцинації.
Ще зовсім недавно щеплення у Макарівській громаді можна було зробити 
без жодних складнощів. Останніми ж днями мешканці Макарівської гро-
мади спостерігали черги, які утворились із людей бажаючих зробити ще-
плення. Кількість охочих щепитися дуже велика. Люди бояться збільшення 
захворюваності на коронавірус та посилення карантину.

Стрімкий зріст кількості людей, які вирішили зробити вакцинацію та опи-
нились у черзі відмітив Макарівський селищний голова Вадим Токар. Про 
складну ситуацію він зазначив на власній сторінці фейсбук та звернувся до 
мешканців з проханням бути спокійнішими та не забувати про соціальну 
дистанцію.
«Важко людям і важко медичним працівникам, які відчувають шалене на-
вантаження. Об’єктивно, не існує фізичної можливості вакцинувати всіх і 
одразу, уникнувши черг. З огляду на це, прошу всіх відноситись з розумін-
ням один до одного та до наших медиків, зберігати спокій та дотримува-
тись соціальної дистанції», – закликав Макарівський селищний голова.
Макарівський селищний голова Вадим ТОКАР також нагадав про можли-
вість отримати сертифікат про вакцинацію онлайн. Для цього не потрібно 
стояти у чергах. Крім того, це суттєво б допомогло у зменшенні наванта-
ження на медпрацівників.

Інф. «МВ».

Мешканці населених пунктів, де працюватиме виїзна мобільна бригада матимуть змогу прийти на 
вакцинацію без попереднього запису.
Доводимо до вашого відома графік роботи виїзної мобільної бригади:

ГРАФІК
роботи мобільної бригади з вакцинації проти COVID-19

по населеним пунктам Макарівської селищної територіальної громади з 
05.11.2021 по 31.12.2021

№ Населений пункт Адреса Графік роботи
1. Плахтянка вул. Коцюбинського, буд. 2 05.11.2021 

09:00 – 14:00
2. Червона Слобода вул. Лесі Українки, буд. 89 08.11.2021 

09:00 – 14:00
3. Колонщина вул. 1-го Травня, буд. 3 10.11.2021 

09:00 – 11:30
4. Таврія с. Таврія, вул. Тишури, буд. 4 10.11.2021 

12:00 – 14:30
5. Борівка вул. Центральна, буд. 27А 12.11.2021 

09:00 – 11:30
6. Комарівка вул. Миру, буд. 27 12.11.2021 

12:00 – 14:30
7. Великий Карашин вул. Перемоги, буд. 1А 15.11.2021 

09:00 – 11:30
8. Мар’янівка вул. Дрогобицька, буд. 37Б 15.11.2021 

12:00 – 14:30
9. Ніжиловичі вул. Петровського, буд. 2 17.11.2021 

09:00 – 11:30
10. Наливайківка вул. Центральна, буд. 119 17.11.2021 

12:00 – 14:30
11. Юрів вул. Вишнева, буд. 66 19.11.2021 

09:00 – 11:30
12. Рожів вул. Дружби 19.11.2021 

12:00 – 14:30
13. Завалівка пров. Солов’їний, буд. 3 22.11.2021 

09:00 – 11:30
14. Небелиця вул. Миру, буд. 11 22.11.2021 

12:00 – 14:30
15. Ситняки вул. Миру, буд. 123 24.11.2021 

09:00 – 14:00
16. Пашківка вул. Центральна, буд. 5 26.11.2021 

09:00 – 11:30
17. Фасова вул. Жовтнева, буд. 6 26.11.2021 

12:00 – 14:30
18. Липівка вул. Шевченка, буд. 50 29.11.2021 

09:00 – 14:00
19. Королівка вул. Львівська, буд. 2 01.12.2021 

09:00 – 14:00
20. Гавронщина вул. Першотравнева, буд. 

23А
03.12.2021 
09:00 – 11:30

21. Маковище вул. Центральна, буд. 59 03.12.2021 
12:00 – 14:30

22. Кодра вул. Шевченка, буд. 4А, кв. 
16,17

06.12.2021 
09:00 – 14:00

23. Копилів вул. Жовтнева, буд. 59 08.12.2021 
09:00 – 11:30

24. Березівка вул. Житомирська, буд. 27 08.12.2021 
12:00 – 14:30

25. Плахтянка вул. Коцюбинського, буд. 2 10.12.2021 
09:00 – 14:00

26. Червона Слобода вул. Лесі Українки, буд. 89 13.12.2021 
09:00 – 14:00

27. Колонщина вул. 1-го Травня, буд. 3 15.12.2021 
09:00 – 11:30

28. Таврія вул. Тишури, буд. 4 15.12.2021 
12:00 – 14:30

29. Борівка вул. Центральна, буд. 27А 17.12.2021 
09:00 – 11:30

30. Комарівка вул. Миру, буд. 27 17.12.2021 
12:00 – 14:30

Закінчення  у наступному номері.
Джерело: new.makariv-rada.gov.ua
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НАШЕ ІНТЕРВ’Ю

9 листопада відзначатиметься День української писем-
ності та мови. Напередодні свята ми вирішили поспілку-
ватися про нашу мову зі спеціалістом у цьому питанні. 
Для багатьох читачів буде дивним, що нашим співроз-
мовником є кандидат економічних наук. Але Олександр 
ВОВЧЕНКО, окрім економічних питань багато приділяє 
уваги і питанням захисту української мови. Про це та-
кож йтиме мова у нашій розмові.
Отже, сьогодні говоримо про виклики, які постали ос-
таннім часом перед українською мовою.

Олександр ВОВЧЕНКО: «ТЕ, ЩО УКРАЇНСЬКА МОВА НЕ 
ЗНИКЛА, А Є ОДНІЄЮ ІЗ НАЙЖИВІШИХ МОВ У СВІТІ – 

ЦЕ ВЖЕ Є ДИВО…»
– Пане Олександре Ви є голо-
вою громадської спілки «За 
україномовний Київ». Розка-
жіть детальніше про неї.
– Громадська спілка «За укра-
їнськомовний Києва» зібрала 
навколо себе відомих громад-
ських діячів, мовознавців, нау-
ковців, освітян, діячів культури, 
які щодня працюють задля утвер-
дження української мови. До 
складу нашої спілки також вхо-
дить низка громадських організа-
цій, що опікуються українською 
мовою. Це своєрідна спільнота 
людей, яких об’єднує любов до рідної мови, велике 
бажання та спільні дії щодо її захисту і розвитку. 
Ми працюємо щодо популяризації української мови 
в Києві. Контролюємо обов’язкове використання 
державної мови службовцями під час виконання 
ними своїх посадових обов’язків‚ дотримання мов-
ного режиму в навчальних закладах, у сферах ре-
клами та обслуговування. Велику увагу приділяємо 
відстоюванню права викладання фахових предме-
тів державною мовою у вищих навчальних закла-
дах. Прищеплюємо любов до української мови моло-
дому поколінню.

На превеликий жаль, цього року пішов із життя за-
ступник голови спілки Іван Пилипович Ющук – сер-
це нашої спільноти, людина, яка все своє життя 
присвятила українській мові. Це непоправна втрата 
для всіх нас. Світла пам’ять великій людині. 
– З 2018 р. ви є членом Експертної групи з пи-
тань мовної політики при Кабінеті Міністрів 
України. Що за цей час вдалося втілити в життя 
на цій посаді? 
– Основним результатом діяльності цієї групи стала 
розробка та прийняття Закону України «Про забез-
печення функціонування української мови як дер-
жавної». А також – запровадження інституту Упов-
новаженого із захисту державної мови. 
На жаль, наразі група не працює. Наша спілка кілька 
разів зверталася до уряду із пропозицією відновити 
цей важливий експертний майданчик. Важливо те, 
що до складу групи входили не тільки громадські ді-
ячі, а й чиновники на рівні заступників міністрів. 
На сьогодні такої взаємодії між громадськістю і вла-
дою у питанні захисту української мови у нас немає. 
Сподіваємося, що все таки в уряді зрозуміють важ-
ливість цього напряму, адже українська мова і досі 
перебуває у загрозливому стані.
– Наша розмова відбувається напередодні Дня 
української писемності та мови, а тому не мож-
на уникнути питань стосовно української мови. 
Як ви оцінюєте сьогоднішній стан української 
мови? 
– Століття знущань над українською мовою залиши-
ли нам важкий спадок, від якого ми досі не можемо 
поправитися. Після Революції Гідності та початку 
війни українська мова стала підійматися із колін. 
Відчувалося піднесення. Люди почали захищати свої 
цінності, а мова – одна із найбільших наших ціннос-
тей. За цей час було багато відвойовано для україн-
ської мови в Україні. 

Особисто я, будучи депутатом Київської міської 
ради, став автором «Концепції розвитку української 
мови, культури й виховання історичної пам’яті у жи-
телів Києва на 2015–2020 роки».
Варто пригадати, якою важливою спільною перемо-
гою усіх захисників української мови стало відстою-
вання нашого права на обслуговування українською 
мовою в громадських закладах, українськомовні ви-
віски, українськомовну рекламу. Пригадує, як нови-
ні ресурси, сайти і сторінки соціальних мереж поча-
ли масово переходи на українську мову. Те що було і 
стало, це дійсно небо і земля. Зміни відбулися карди-
нальні. Міста заговорили українською. Якщо раніше 

у Києві люди боялися 
говорити українською 
і масово переходили 
на російську, то зараз 
ми чуємо українську – 
скрізь. І це дійсно ве-
лике досягнення укра-
їнців.
Разом із цим, ми по-
винні щодня напо-
легливо працювати 
над тим, щоб простір 
для української мови 
був вільним. Адже за 
стільки століть усу-
нення та винищення 
української мови ми, 
як нація, дуже багато 
чого втратили. Це наш 
духовний зв’язок із 
нашими предками, із 
нашою історією, тра-
диціями і культурою. 
Власне, із тим, що ро-
бить нас українцями.    
– У кожної мови свій 
характер. Чи пов’я-

заний він із мисленням народу? 
– Дуже хороше запитання. Дякую! Так, безумовно. 
Мова – це дзеркало душі народу. Вона абсолютно 
точно відображає мислення, світогляд та внутрішній 
світ нашого народу.

Наш український народ щоразу, 
проходивши у своїй історії через 
великі та страшні випробування, 
зумів зберегти теплоту, людяність і 
світло. Наша мова багата і глибока. 
Це глиба і розум нашого мудрого 
народу. Вона просякнута любов’ю 
та добром. Милозвучність і худож-
ність української мови – це наша 
самобутність.
– На Вашу думку, чи є на сьо-
годні в Україні брак пропаган-
ди української мови? Що варто 
зробити, щоб поширювати мову 
серед громадян?

– Ми у спілці намагаємося популяризувати україн-
ську мову усіма можливими способами. Ми провели 
низку заходів біля будівель столичних ВНЗ із закли-
ком до студентів повідомляти про факти викладан-
ня предметів російською мовою. Такі випадки не-
поодинокі у КПІ, НАУ, Національному медичному 
університеті імені О.О. Богомольця тощо.
Спільно із КМДА на постійній основі організовува-
ли соціальні кампанії з метою популяризації укра-
їнської мови. Йдеться про зовнішню рекламу у всіх 
районах Києва і столичній підземці. 
До нашого незмінного арсеналу належать: регулярні 
теле- та радіоефіри, відкриті лекції, літературні та 
поетичні заходи, літературні конкурси. 
Де б ми не були ми намагаємося порушувати і ви-
світлювати питання української мови.
Ми також надамо фахові пропозиції із питань укра-
їнської мови органам державної влади. 
Це те, що стосується нас. Проте, мушу визнати і 
підкреслити, що сьогодні на державному та місце-
вих рівнях недостатньо робиться для популяриза-
ції української мови. Питання мови нині, на жаль, 
не перебуває на порядку денному у влади. Це дуже 
прикро, зважаючи на наш важкий шлях боротьби за 
українську мову. 
– Чи допоможуть квоти, які зараз введено, у ЗМІ 
популяризувати мову? 
– Квоти – це добре. Але українськомовного продук-
ту все одно по сьогоднішнім міркам виробляється 
дуже мало. Держава, у першу чергу, має фінансу-
вати українську книгу, українське кіно, українську 
музику. Ніхто за нас цього не зробить. Українська 
культура все своє життя перебуває на межі вижи-
вання. Їй потрібне повітря, їй потрібен ресурс. Дай-
те їй можливість реалізуватися, і ми не раз здивуємо 
світ свої талантами. 
– Як соціальні мережі впливають на стан укра-
їнської мови? 
– Соціальні мережі – важливий інструмент впливу. 
Тому ми повинні заохочувати і виховувати україн-
ськомовних блогерів, на яких рівняється наша мо-
лодь. І це величезний пласт роботи, який повинна 
взяти на себе держава. Адже в нашому інформацій-
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ному просторі дуже добре себе почувають російські 
пропагандисти. А в умовах війни – це нонсенс.

– Останнім часом часто можна почути про ініці-
ативи заборони ввезення російськомовних кни-
жок з Росії. Чи допоможе це українській мові?
– Така заборона повинна бути. Також повинна бути 
жорстка боротьба із контрабандою друкованої про-
дукції. І найголовніше, держава повинна нарешті 
обернутися обличчям до книговидавців. Має працю-
вати державна підтримка української книги, тоді у 
нас і книжки будуть видаватися і  продаватися, і 
мова буде розвиватися.
– Як боротися з таким явищем, як суржик? І чи 
варто це взагалі робити?
– Вважаю, що із суржиком боротися не потрібно. 
Потрібно розуміти його природу. Потрібно бороти-
ся за захист і розвиток української мови. Коли люди 
навколо себе будуть чути неспотворену, а прекрасну 
мову – теж будуть прагнути розмовляти гарною і чи-
стою мовою. Середовище, в якому перебуває люди-
на, має косальний на неї вплив. Освіта, література 
теж мають великий вплив на людину. Мова – це та 
безцінна річ, яку потрібно вчити все життя. І коли 
ми будемо постійно навчатися, читати і не обмежу-
вати свій словниковий запас і мова, і мовлення у нас 
будуть багатими і чудовими. 
– А хто може вплинути на міністрів та депутатів 
щодо вживання української мови?
– Виконуючи свої посадові функції, чиновники зо-
бов’язані використовувати українську мову. З цьо-
го приводу не може бути жодних дискусій. Якщо 
вони не дотримуються цієї норми закону, їх порібно 
відстороняти від виконання службових обов’язків. 
Якщо це стосується депутатів, то через регламентні 
комітети їх треба відсторонювати від виступів або 
участі у засіданнях до тих пір, поки той чи інший 
обранець не почне дотримуватися вимог законодав-
ства.

– Якою, на Вашу думку, має бути українізація в 
державі жорсткою чи м’якою? 
– Держава повинна зробити все можливе для відро-
дження української мови. Заходів для цього є міль-

йони. Але потрібно їх виконувати. Ми в своїй держа-
ві не можемо більше собі дозволити знову гаїти час. 

Звісно, повинні бути здо-
рові межі, потрібно три-
мати баланс і не перегну-
ти палку, але наші позиції 
і наші дії не повинні в 
жодному разі бути м’яки-
ми, вони повинні бути – 
рішучими.
– Ваше відношення до 
змін в український пра-
вопис, що були затвер-
дженні в 2019 році? 
– Цілком природньо став-
люся до цього процесу. 
– На скільки вирогідно, 
що всі ці зміни буде 
скасовано через судове 
рішення?
– У нас в державі можли-
ве все, тому важко робити 
будь-які прогнози. Але, я 
сподіваюся, що наше сус-
пільство схвально сприй-
має новий правопис, і що 
до суду не дійде.
– На сьогодні в мережі 

інтернет, особливо напередодні здачі ЗНО, з’яв-
ляється дуже багато порад від різноманітних 
мовознавців. А Ви особисто до кого б порадили 
прислухатися у випадку вирішення правильно-
го написання того чи іншого правила?
– Для мене світилами української мови є Іван Пи-
липович Ющук, Олександр Данилович Пономарів, 
Павло Юхимович Гриценко та інші авторитетні мо-
вознавці.
– Який ресурс чи видання Ви рекомендували б 
школярам, що готуються до ЗНО? 
– Те, що із вневненістю можу порадити – багато чи-
тати творів української літератури – це унікальне 
джерело знань.
– Ми ж знаємо, що українська мова багатша за 
російську. Чому за 30 років незалежності вона 
так і не виборола першість у змаганні з росій-
ською в Україні? 
– Історія української мови – це понад три століття 
заборон, придушення і знищення нашого слова. І те, 
що українська мова не зникла, а є однією із най-
живіших мов у світі – це вже є диво. У роки неза-
лежності України зросійщення залишалося одним 
із найбільш вкоренілих явищ у всіх без виключення 
сферах життя. І наше завдання викорчувати руси-
фікацію, дати нарешті повітря і простір для україн-
ської мови, і зробити все для її розквіту.
– 9 листопада в Україні пишуть радіодиктант. 
Ви особисто брали участь у цьому заході? Які 
були Ваші результати? 
– Так, звісно, брав участь. Результатами був задово-
лений. Закликаю всіх долучатися! Українська мова 
– це інтелектуальний м’яз, який потребує тренувань. 
– Ваші побажання нашим читачам.
– Дорогі читачі, не забуваймо, що ми українці. Пле-
каймо свою мову! Гордімося своїм корінням! Нехай 

Україна завжди буде у наших серцях!
– Дякую за спілкування.
– Дякую за інтрес до української мови.

Спілкувався  Володимир РУГАЛЬ.

У ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПИСЬМЕННОСТІ Й МОВИ,

ЗАКЛИКАЄМО: ЦІНУЙ РІДНЕ СЛОВО
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Схід Сонця 07.04      Захід Сонця 16.25
Тривалість дня 09.21

ПОНЕДІЛОК, 8 листопада

ВІВТОРОК, 9 листопада
Схід Сонця 07.05 Захід Сонця 16.23

Тривалість дня 09.18

СЕРЕДА,  10 листопада
Схід Сонця 07.07 Захід Сонця 16.22

Тривалість дня 09.15

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.

8 ЛИСТОПАДА – ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРІЯ СОЛУНСЬКОГО

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
9:25,10:20,5:35 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 «Щелепи»
2:45 Танцi з зiрками

КАНАЛ «2+2»
6:00,18:50 ДжеДАI
6:25 Т/с «Козирне 
мiсце»
10:25 Х/ф «Миротво-
рець»
12:50 Х/ф «16 квар-

талiв»
14:50,16:55 Загубле-
ний свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15 Спецкор
19:25 Грошi
20:20 Т/с «Янголи»
22:05,0:20 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
23:55 Дубинiзми
2:10 Вiдеобiмба 2
4:30 Зловмисники
5:30 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Х/ф «Румпель-
штiльцхен»
10:30 Х/ф «Сутiнки»
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
19:30,22:00,2:20 Сi-
мейка У
20:30,1:45 Танька i 
Володька
23:00 Одного разу в 
Одесi
23:30,1:00 Країна У 2.2
0:00 Т/с «Євродирек-
тор»
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:05 М/ф
5:15,22:05,5:30 «Слiд-
ство вели...» з Л. Кане-
вським»
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:10,8:10 Ранок з 
Iнтером
9:20 Ранок з Iнтером
10:05,18:00,19:00,4:05 
Стосується кожного
12:25 Х/ф «007: Коор-
динати «Скайфолл»
15:15 Речдок
16:05 Чекай на мене. 
Україна
20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа

23:50 Т/с «Хороша 
дружина»
0:45 Х/ф «Брати Сiс-
терс»
2:45 «Подробицi» - 
«Час»
3:15 Т/с «Банкiри»
5:00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:35 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джеррi 
Шоу»
7:40 Орел i решка
9:50 Т/с «Надприрод-
не»
12:25 Х/ф «Хронiки 
Рiддiка»
14:40 Х/ф «Рiддiк»
17:05 Хто зверху? (12+)
19:00 Пекельна кухня
20:55 Х/ф «Соломон 
Кейн»
22:55 Х/ф «Люди-
на-вовк»
0:55 Х/ф «Голем: По-
чаток»
2:30 Служба розшуку 
дiтей
2:35 Зона ночi
4:45 Абзац!

СТБ
5:20 Т/с «Комiсар Рекс»
8:10,11:50 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
5:05 Скарб нацiї
5:15 Еврика!
5:25 Служба розшуку 
дiтей
5:30 Громадянська 
оборона
6:00 Факти тижня
8:45 Факти. Ранок
9:10,19:20 Надзвичай-
нi новини з К. Стог-
нiєм
10:10 На трьох
11:25,13:15 Х/ф «Не-
вдахи»
12:45,15:45 Факти. 
День
14:10,16:15 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ»
18:45,21:05 Факти. 
Вечiр
20:20 Прихована не-
безпека

21:15 Т/с «Пес 6»
22:35 Свобода слова
0:00 Х/ф «Аполлон 13»
2:35 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»
13:30 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 4»
14:30,15:30 Т/с 
«Вiдважнi»
20:10 Говорить Укра-
їна
21:00,23:10 Т/с «Грiм 
серед ясного неба»
0:15,2:00 Т/с «Вище 
тiльки любов»

1:30 Телемагазин
2:55 Гучна справа
3:50 Реальна мiстика

НТН
5:00,4:55 Top Shop
6:00 Таємницi свiту
7:30,17:00,3:20 Випад-
ковий свiдок
8:10 Х/ф «Знову невло-
вимi»
10:50,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
12:30,16:30,19:00,2:50 
Свiдок
14:40,23:00 Т/с «Той, 
що читає думки»
18:20 Свiдок. Агенти
0:55 Х/ф «Багрянi рiки 
2»
4:05 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
9:25,10:20,5:35 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження 
наослiп
17:10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана»
20:43 ПроCпорт
20:45,21:45,22:50,
23:55 Т/с «Свати»
23:45 ТСН: 10 вражаю-
чих подiй дня
0:05 Трилер «Щелепи 2»
2:45 Трилер «Щелепи»

КАНАЛ «2+2»
6:00,18:50,19:25 Дже-

ДАI
7:35 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
9:30 Х/ф «Мисливцi за 
скарбами»
11:45 Т/с «Опер за 
викликом 3»
14:50,16:55 Загублений 
свiт
17:55,1:50 Секретнi 
матерiали
18:15 Спецкор
20:25 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
9:30 Х/ф «Принц-вед-
мiдь»
10:30 Х/ф «Сутiнки. 

Сага. Молодий мiсяць»
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
19:30,22:00,2:20 Сi-
мейка У
20:30,1:45 Танька i 
Володька
23:00 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 «Червоний 
кут»
14:45,15:40 Речдок
16:30 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00,19:00,4:10 Стосу-
ється кожного
20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа
23:50 Т/с «Хороша 
дружина»
0:40 Х/ф «Справжня 
iсторiя банди Келлi»
2:50 «Подробицi» - 
«Час»
3:20 Т/с «Банкiри»
5:05 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:10 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джеррi 
Шоу»
7:15 Орел i решка
9:20 Т/с «Надприрод-
не»
11:55 Любов на вижи-
вання
14:00 Х/ф «Месники: 

Вiйна нескiнченностi»
17:00 Хто зверху? (12+)
19:00 Екси
21:00 Х/ф «Три муш-
кетери»
23:25 Х/ф «Подорожi 
Гуллiвера»
1:00 Вар`яти
2:35 Зона ночi
4:45 Абзац!

СТБ
5:20 Т/с «Коли ми 
вдома»
5:55 Т/с «Комiсар Рекс»
7:50,11:50 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
4:00 Скарб нацiї
4:10 Еврика!
4:15 Факти
4:40 Т/с «Контакт»

6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:20 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10 На трьох
11:05,13:25 Х/ф «Близ-
нюки»
12:45,15:45 Факти. 
День
13:50 Т/с «Розтин 
покаже»
14:50,16:20 Т/с «Пес»
17:35,23:35 Т/с «Юр-
чишини 2»
18:45,21:05 Факти. 
Вечiр
20:20 Громадянська 
оборона
21:15 Т/с «Пес 6»
22:35 Т/с «Пес 2»
0:40 Х/ф «Тремтiння 
землi»
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 4»
14:30,15:30 Т/с 
«Вiдважнi»
20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Т/с «Грiм серед 
ясного неба»
23:10 Т/с «Вище тiльки 
любов»
1:30 Телемагазин
2:00 Гучна справа
3:00 Реальна мiстика

НТН
6:20 Свiдок. Агенти
7:50,17:00,3:00 Випад-
ковий свiдок
11:30, 12:30,16:30,
19:00,
2:30 Свiдок
9:00 Х/ф «Вовча зграя»
10:50,13:00,19:30 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

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
9:25,10:20,4:40,5:35 
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
20:45,21:50,22:50,
23:55 Т/с «Свати»
23:45 ТСН: 10 вражаю-
чих подiй дня
0:05 Трилер «Щелепи 3»
2:05 Трилер «Щелепи 2»

КАНАЛ «2+2»
6:00,18:50 ДжеДАI
7:50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»

9:45 Х/ф «Секретнi 
матерiали: Боротьба за 
майбутнє»
12:00 Т/с «Опер за 
викликом 3»
15:00,16:55,19:25 Загу-
блений свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15 Спецкор
20:20 Т/с «Янголи»
22:05,23:55 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
1:45 Вiдеобiмба 2
4:30 Зловмисники
5:30 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Х/ф «Три пера»
10:30 Х/ф «Сутiнки. 
Сага. Затемнення»
12:50,18:00 4 весiлля
13:55,17:00 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
19:30,22:00,2:20 Сi-
мейка У
20:30,1:45 Танька i 
Володька
23:00 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 «Iлюзiя 
вбивства»
14:40,15:35 Речдок

16:25 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00,4:00 Стосується 
кожного
20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 
справа
23:50 Т/с «Хороша 
дружина»
0:45 Х/ф «За вовчими 
законами»
2:40 «Подробицi» - 
«Час»
3:10 Т/с «Банкiри»
4:45 М/ф
5:00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:40 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джеррi 
Шоу»
7:45 Орел i решка
9:45 Т/с «Надприрод-
не»
11:35 Любов на вижи-
вання
13:35 Х/ф «Месники: 
Фiнал»
17:05 Хто зверху? (12+)
19:00 Дiти проти зiрок
20:35 Х/ф «Ерагон»
22:40 Х/ф «Острiв 

головорiзiв»
1:10 Вар`яти
2:30 Служба розшуку 
дiтей
2:35 Зона ночi
4:50 Абзац!

СТБ
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»
5:50 Т/с «Комiсар Рекс»
7:45,11:50 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
3:55 Скарб нацiї
4:05 Еврика!
4:10 Служба розшуку 
дiтей
4:15 Факти
4:40 Т/с «Контакт»
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок

9:15,19:20 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10 На трьох
11:20,13:15 Х/ф «Ко-
роль Ральф»
12:45,15:45 Факти. 
День
13:55 Т/с «Розтин 
покаже»
14:55,16:25 Т/с «Пес»
17:45,23:40 Т/с «Юр-
чишини 2»
18:45,21:05 Факти. 
Вечiр
20:20 Секретний 
фронт
21:15 Т/с «Пес 6»
22:40 Т/с «Пес 2»
0:40 Х/ф «Тремтiння 
землi 3: Повернення в 
Перфекшн»
2:40 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Я везу тобi красу
11:30 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 4»

14:30,15:30 Т/с 
«Вiдважнi»
20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Т/с «Грiм серед 
ясного неба»
23:10 Слiдами Рот-
тердам+. Мисливцi за 
привидами
23:50 Т/с «Солона ка-
рамель»
1:50 Телемагазин
2:20 Гучна справа
3:15 Реальна мiстика

НТН
6:20 Будьте здоровi
7:50,17:00,3:00 Випад-
ковий свiдок
11:30,12:30,16:30,
19:00,
2:30 Свiдок
9:00 Х/ф «Тi, що 
зiйшли з небес»
10:45,13:00,19:30 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

Святий Димитрій жив наприкінці ІІІ ст., походив з 
родини проконсула міста Салоніки та сам, досягши 
зрілого віку, отримав посаду проконсула. Але через 
відкрите визнання ним своєї християнської віри, на 
той час забороненої в Римській імперії, він був ув’яз-
нений і вбитий. Для жителів Салонік св. Димитрій 
став, згідно з церковними істориками, фактично 
другим засновником християнської громади після 
апостола Павла, який проповідував тут двома сто-
літтями раніше. Зокрема, його вшановували вихід-
ці з Салонік брати Кирило та Мефодій, місіонери та 
творці слов’янської писемності. 
У народі про 8 листопада кажуть – «святого Дмитра» 
чи просто «Дмитра».
В українській традиції свято, насамперед, пов’язане 
із культом вшанування предків та поминанням душ 
померлих. Зауважимо, що більшість поминальних 
звичаїв виконувалося саме на «Дмитрівську суботу», 
яка припадає на першу суботу листопада, напере-
додні свята Дмитра. (Про це детальніше читайте в 
попередньому номері газети «Макарівський вісник»).
Окрім поминальних традицій на Дмитра існували 

й інші. Зокрема, в народі вірили, що саме святий 
Дмитро приносить зиму, тому зустрічали цей день у 
теплому вбранні, щоб взимку не було великих моро-
зів. Також вважали, що святий тримає в себе ключі, 
якими замикає землю аж до приходу святого Юрія.
Крім того, свято Дмитра має відношення і до весіль-

них звичаїв – воно було символічною межею, до якої 
ще можна засватати дівчину, щоб до початку Різд-
вяного посту відіграти весілля. Тобто від цього дня 
не прийнято було вже не засилали старостів. Тож ді-
вчата, котрих ще не засватали до Дмитра, мали бути 
«хитріші», активно відвідували всі вечорниці, щоб 
забезпечити собі прихід старостів після закінчення 
посту. Недарма виникла приказка: «До Дмитра дів-
ка хитра, передмитрує і знов хитрує».
Також в українській традиції св. Димитрій вважа-
ється небесним покровителем очільників міст. На 
честь святого був хрещений син Ярослава Мудрого 
– князь Ізяслав Ярославич. В Україні десятки храмів 
присвячені св. вмч. Димитрію Солунському, зокре-
ма, історичні дерев’яні церкви в селі Гішин (1567 
р., Волинська обл.), в селі Старий Кривин (XVIII ст., 
Хмельницька обл.), м. Вижниця (ХІХ ст., Чернівець-
ка обл.). 
День пам’яті св. Димитрія є дуже важливим у цер-
ковному та народному календарі.

Наталія ФІТЬ,
Київ.

8 листопада християни східного обряду вшановують пам’ять святого Великомученика Димитрія Солунського.
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Схід Сонця 07.14            Захід Сонця 16.16
Тривалість дня 09.02

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

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

Схід Сонця 07.09 Захід Сонця 16.20
Тривалість дня 09.11

ЧЕТВЕР, 11 листопада

Схід Сонця 07.10        Захід Сонця 16.19  
Тривалість дня 09.09

П’ЯТНИЦЯ, 12 листопада

СУБОТА, 13 листопада
Схід Сонця 07.12 Захід Сонця 16.17

Тривалість дня 09.05

НЕДІЛЯ,  14 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
9:25,10:20,5:15 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй 
день
14:45 Одруження 
наослiп
17:10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана»
20:31 ПроCпорт
20:33 Чистоnews
20:40 Т/с «Свати»
21:45 Право на владу
0:45 ТСН: 10 вражаю-
чих подiй дня
0:55 Трилер «Щелепи 4»
2:50 Трилер «Щелепи 3»

КАНАЛ «2+2»
6:00,18:50 ДжеДАI
7:55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
9:50 Х/ф «Секретнi ма-
терiали: Хочу вiрити»

11:55 Т/с «Опер за 
викликом 3»
15:00,16:55 Загублений 
свiт
17:55,19:25 Секретнi 
матерiали
18:15 Спецкор
20:20 Т/с «Янголи»
22:00,23:50 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину»
1:40 Секретнi матерiа-
ли
1:55 Вiдеобiмба 2
4:30 Зловмисники
5:30 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Х/ф «Принцеса 
Мален»
10:30 Х/ф «Сутiнки. 
Сага. Свiтанок: части-
на 1»
12:50,18:00 4 весiлля
13:55,17:00 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
19:30,22:00,2:20 Сi-
мейка У
20:30,1:45 Танька i 
Володька
23:00 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 «Iлюзiя 
вбивства 2»
14:40,15:35 Речдок
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00,4:00 Стосується 
кожного
20:00 Подробицi
21:00 Речдок. Велика 

справа
23:50 Т/с «Хороша 
дружина»
0:45 Х/ф «Вiнчестер. 
Будинок, який побуду-
вали примари»
2:30 «Подробицi» - 
«Час»
3:00 Т/с «Банкiри»
4:55 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:25 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джеррi 
Шоу»
7:30 Орел i решка
9:30 Т/с «Надприрод-
не»
13:00 Любов на вижи-
вання
15:00 Х/ф «Солдат»
17:00,19:00 Хто звер-
ху? (12+)
21:00 Х/ф «Слiдопит»
23:00 Х/ф «Скарб Ве-
ликого Каньйону»
1:00 Вар`яти
2:30 Служба розшуку 
дiтей
2:35 Зона ночi
4:45 Абзац!

СТБ
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»
5:55 Т/с «Комiсар Рекс»

7:50,11:50 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
3:45 Скарб нацiї
3:55 Еврика!
4:00 Факти
4:40 Т/с «Контакт»
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:20 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10 На трьох
11:00,13:25 Х/ф «Стра-
шили»
12:45,15:45 Факти. 
День
13:50 Т/с «Розтин 
покаже»
14:50,16:25 Т/с «Пес»
17:40,23:35 Т/с «Юр-
чишини 2»
18:45,21:05 Факти. 
Вечiр
20:20 Анти-зомбi
21:15 Т/с «Пес 6»

22:35 Т/с «Пес 2»
0:35 Х/ф «Тремтiння 
землi 4: Легенда почи-
нається»
2:35 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 4»
14:30,15:30 Т/с 
«Вiдважнi»
20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Т/с «Грiм серед 
ясного неба»
23:20 Футбол. Кон-
трольна гра. Україна 
- Болгарiя
1:40 Телемагазин

2:10 Т/с «Солона кара-
мель»
4:00 Реальна мiстика

НТН
6:20 Вартiсть життя
7:50,17:00,3:00 Випад-
ковий свiдок
11:30,12:30,16:30,
19:00,2:30 Свiдок
9:00 Х/ф «Торпедо-
носцi»
10:50,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
14:45,23:00 Т/с «Той, 
що читає думки»
18:20,1:55 Правда 
життя
1:00 Легенди бандит-
ського Києва
3:40 Речовий доказ
4:25 Правда життя. 
Професiйнi байки
4:55 Top Shop

КАНАЛ «1+1»
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14
:00,16:45,19:30 ТСН
9:25,10:20,6:00 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
0:25,4:05 Комедiя «За-
кону тут не мiсце»
2:20 Трилер «Щелепи 4»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Шаленi перегони
7:00,18:50,2:40 ДжеДАI
8:20 Х/ф «Перевiзник»

10:15 Х/ф «Перевiзник 
2»
12:00 Т/с «Опер за 
викликом 3»
14:55 Загублений свiт
17:55 Секретнi ма-
терiали
18:15,2:05 Спецкор
19:25 Х/ф «Той, що 
бiжить лабiринтом»
21:30 Х/ф «Той, що 
бiжить лабiринтом: Ви-
пробування вогнем»
0:10 Х/ф «Експедицiя 
Юрського перiоду»
3:15 Цiлком таєм-
но-2017
3:50 Вiдеобiмба 2
4:30 Зловмисники
5:30 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Х/ф «Красуня»
10:30 Х/ф «Сутiнки. 

Сага. Свiтанок: части-
на 2»
12:50,18:00 4 весiлля
13:55,17:00 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
19:30,22:00,2:20 Сi-
мейка У
20:30,1:45 Танька i 
Володька
23:00 Одного разу в 
Одесi
23:30,1:00 Країна У 2.2
0:00 Т/с «Євродирек-
тор»
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:25,23:45 «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 «Охоронець 
для дочки»
14:40,15:40,1:30 Реч-
док
16:25 Речдок. Особли-
вий випадок
18:00 Стосується кож-
ного
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф «007: 
Спектр»
3:10 Вiйна усерединi 
нас
4:05 Орел i решка. 
Перезавантаження
5:05 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:10 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джеррi 
Шоу»
7:15 Орел i решка
9:25 Пекельна кухня
11:25 Екси
13:30 Дiти проти зiрок
15:00 Х/ф «Оптом 
дешевше»
16:55 Х/ф «Оптом 

дешевше 2»
18:55 Х/ф «Як вкрасти 
хмарочос»
20:55 Х/ф «Кров`ю i 
потом: Анаболiки»
23:40 Х/ф «Весiльний 
погром»
1:45,5:50 Вар`яти
2:15 Служба розшуку 
дiтей
2:20 Зона ночi

СТБ
4:10 Х/ф «Прокляття 
моєї матерi»
6:20,19:00,22:50 Хо-
лостячка Злата Огнєвiч
10:35,0:05 Як вийти 
замiж
11:30,14:30,17:30,
22:00 Вiкна-Новини
11:50,14:50,18:05 Т/с 
«Слiпа»
1:00 Битва екстрасен-
сiв

ICTV
3:50 Скарб нацiї
4:00 Еврика!
4:10 Служба розшуку 
дiтей
4:15,1:20 Факти

4:40 Т/с «Контакт»
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:20 Надзвичай-
нi новини з К. Стогнiєм
10:10,20:05 Ди-
зель-шоу
11:40,13:15,23:00,1:45 
На трьох
12:45,15:45 Факти. 
День
13:50 Т/с «Розтин по-
каже 2»
14:50,16:15 Т/с «Пес»
17:40 Т/с «Юрчишини 
2»
18:45 Факти. Вечiр
3:45 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 
Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:40 Т/с «Жити з 
надiєю»
14:40 Т/с «Чесна гра», 
1 с
15:30 Т/с «Чесна гра»

20:10 Говорить Укра-
їна
21:00 Свобода слова 
Савiка Шустера
0:00,2:00 Т/с «Вiдваж-
нi»
1:30 Телемагазин
2:45 Т/с «Не смiй менi 
говорити «прощай!»
6:45 Реальна мiстика

НТН
6:20,1:55 Правда 
життя
7:50,17:05,3:00 Випад-
ковий свiдок
11:30,12:30,16:30,
19:00,2:30 Свiдок
9:00 Х/ф «Хронiка 
пiкiруючого бомбарду-
вальника»
10:40,13:00,19:30 Т/с 
«CSI: Маямi»
14:45,23:00 Т/с «Той, 
що читає думки»
18:20 Таємницi свiту
0:55 Легенди бандит-
ського Києва
3:40 Речовий доказ
4:25 Правда життя. 
Професiйнi байки

КАНАЛ «1+1»
7:00,6:05 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 Вечiрнiй квартал
22:10,2:50 Жiночий 
квартал
23:35 Свiтське життя
0:45,4:05 Драма «Наз-
дожени повiльно»

КАНАЛ «2+2»
6:00 Шаленi перегони
7:00 ДжеДАI
9:00 Вiпи i топи
10:55 Загублений свiт

12:55 Х/ф «Александр»
16:20 Х/ф «В iм`я коро-
ля 2»
18:15 Х/ф «В iм`я коро-
ля 3»
20:00 Х/ф «В iм`я ко-
роля»
22:20 Х/ф «Мисливцi за 
вiдьмами»
0:05 Х/ф «Галактика 
Юрського перiоду»
1:45 Вiдеобiмба 2
3:30 Цiлком таєм-
но-2017
5:30 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:00 М/ф «Гномео та 
Джульєтта»
11:30 Х/ф «Красуня й 
чудовисько»

13:15,14:45,16:15,17:
45,23:35,0:35,2:20 Од-
ного разу пiд Полтавою
14:15,17:15,0:05 Сi-
мейка У
15:45,1:50 Одного разу 
в Одесi
18:15 Х/ф «Кiнгсмен: 
Таємна служба»
20:45 Х/ф «Кiнгсмен: 
Золоте кiльце»
3:20 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:35 Орел i решка. Пе-
резавантаження
6:35 М/ф
7:00 Х/ф «Жандарм на 
вiдпочинку»
9:00 Готуємо разом. До-
машня кухня
10:00 Все для тебе
11:00 Позаочi
12:00,5:20 Х/ф «Дайте 
книгу скарг»
13:50 Х/ф «Джентльме-

ни удачi»
15:40 Т/с «Слiдчий Гор-
чакова»
20:00 Подробицi
20:30 Мiсце зустрiчi
22:05 Т/с «Джерело»
2:00 Х/ф «Тiльки лю-
бов»
3:45 Х/ф «Коли я стану 
велетнем»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,9:55 Kids` Time
6:05 Х/ф «Джек i бобо-
ве дерево»
10:00 Орел i решка. 
Земляни
11:00 Орел i решка. Чу-
деса свiту
13:05 Хто зверху? (12+)
15:05 М/ф «Iван Царе-
вич i Сiрий Вовк»
16:50 М/ф «Iван Царе-
вич i Сiрий Вовк 2»
18:20 Х/ф «Сталева лю-
дина»
21:10 Х/ф «Бетмен 

проти Супермена»
0:30 Х/ф «Ерагон»
2:30 Зона ночi

СТБ
4:45,10:55 Т/с «Крiпо-
сна. Жадана любов»
7:50 Неймовiрна прав-
да про зiрок
19:00 Україна має та-
лант
22:00 МастерШеф

ICTV
4:25 Скарб нацiї
4:35 Еврика!
4:45 Факти
5:10 Громадянська обо-
рона
6:05 Прихована небез-
пека
7:05 Т/с «Юрчишини 2»
10:55,13:10 Х/ф 
«Смерч»
12:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Мiсiя не-
можлива 4: Протокол 
Фантом»

16:05 Х/ф «Мiсiя не-
можлива 5: Нацiя ви-
гнанцiв»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Джек Рiчер»
21:50 Х/ф «Джек Рiчер 
2: Не вiдступай»
0:10 Х/ф «Джек Раян: 
Теорiя хаосу»
2:20 Х/ф «Тремтiння 
землi»
4:15 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
7:00,15:00,19:00 Сьо-
годнi
7:30,3:40 Реальна мiс-
тика
10:45 Т/с «Довга дорога 
на щастя»
14:40 Т/с «Три кольори 
любовi», 1 i 2 с
15:20 Т/с «Три кольори 
любовi»
20:00 Головна тема
21:00 Маска 2
23:30 Що? Де? Коли?

1:00,2:15 Т/с «Вiдваж-
нi»
1:45 Телемагазин

НТН
6:00 Х/ф «Прокинутися 
у Шанхаї»
7:30 Х/ф «Пiдiрване пе-
кло»
9:20 Х/ф «Вiчний по-
клик»
15:00 Випадковий свi-
док. Навколо свiту
16:10 Т/с «Коломбо»
19:00,2:30 Свiдок
19:30 Х/ф «Вусатий 
нянь»
21:00 Х/ф «Гусарська 
балада»
22:50 Х/ф «SuperАлiбi»
0:40 Хвороби-вбивцi
3:00 Випадковий свi-
док
3:15 Речовий доказ
4:00 Правда життя. 
Професiйнi байки
4:55 Top Shop

КАНАЛ «1+1»
7:00 Життя вiдомих 
людей
8:00 Снiданок. Вихiд-
ний
10:00 Свiт навиворiт 
13. Еквадор
11:00,3:40 Свiт нави-
ворiт
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
23:15 Людина, що вiч-
но танцює
1:10 Лiга смiху

КАНАЛ «2+2»
6:00 Шаленi перегони
7:00 ДжеДАI
8:05,23:55 Загублений 
свiт

12:10 Т/с «Перевiзник 
2»
14:10 Х/ф «Той, що 
бiжить лабiринтом»
16:20 Х/ф «Той, що 
бiжить лабiринтом: Ви-
пробування вогнем»
19:00 Х/ф «Той, що 
бiжить лабiринтом: 
Лiки вiд смертi»
21:55 Х/ф «Азартнi 
iгри»
0:55 Т/с «Карпатський 
рейнджер»
1:50 Вiдеобiмба 2
4:35 Найкраще
4:40 Зловмисники
5:30 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:35 Х/ф «Румпель-
штiльцхен»
10:45 Х/ф «Дванад-
цять мiсяцiв»

12:45,14:15,16:15,23
:30,0:30,2:15 Одного 
разу пiд Полтавою
13:45,0:00 Сiмейка У
15:45,1:45 Одного разу 
в Одесi
17:15 М/ф «Мегамозок»
19:00 Х/ф «Люди Iкс»
21:00 Х/ф «Люди Iкс 2»
3:15 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
7:05 Х/ф «Жандарм i 
iнопланетяни»
9:00 Готуємо разом
10:00,11:00,12:00 Iнше 
життя
12:50 Речдок. Велика 
справа
17:20 Х/ф «007: 
Спектр»
20:00 Подробицi 
тижня
22:00 Х/ф «Джентльме-
ни удачi»
23:50 Х/ф «Формула 
кохання»
1:35 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,23:30 Вар`яти

6:20,8:35 Kids` Time
6:25 М/ф «Ми - мон-
стри»
8:40 М/ф «Iван Царе-
вич i Сiрий Вовк»
10:20 М/ф «Iван Царе-
вич i Сiрий Вовк 2»
11:50 Х/ф «Сталева 
людина»
14:45 Х/ф «Бетмен 
проти Супермена»
17:50 Х/ф «Повернен-
ня Супермена»
21:00 Х/ф «Зелений 
Лiхтар»
2:25 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с «Коли ми 
вдома»
5:35 Т/с «Снайперка»
9:35 МастерШеф
13:45 СуперМама
18:40 Битва екстра-
сенсiв
21:00 Один за всiх
22:10 Таємницi ДНК
23:20 Україна має 
талант

ICTV
4:25 Скарб нацiї

4:40 Еврика!
4:45 Факти
5:10 Анти-зомбi
6:05 Секретний фронт
7:05 Громадянська 
оборона
8:05 Х/ф «Падiння 
Олiмпу»
10:30 Х/ф «Падiння 
янгола»
12:45 Факти. День
13:05 Т/с «Пес»
18:45 Факти тижня
20:55 Х/ф «Загiн само-
губцiв»
23:00 Х/ф «Фантастич-
на четвiрка»
1:10 Х/ф «Хранителi»
3:55 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
5:50 Сьогоднi
6:50,4:30 Реальна 
мiстика
8:35 Т/с «Грiм серед 
ясного неба»
17:00 Т/с «Коли помре 
любов», 1 i 2 с
19:00 Сьогоднi. 
Пiдсумки з Олегом 
Панютою

21:00 Т/с «Коли помре 
любов»
23:00,2:00 Т/с «Довга 
дорога на щастя»
1:30 Телемагазин
3:30 Гучна справа
5:30 Т/с «Вiдважнi»

НТН
5:30 Х/ф «Цвiтiння 
кульбаби»
6:55 Х/ф «Весь свiт в 
очах твоїх...»
8:20 Слово Предстоя-
теля
8:25 Випадковий свi-
док. Навколо свiту
10:55 Т/с «Коломбо»
13:55 Х/ф «Вусатий 
нянь»
15:20 Х/ф «Гусарська 
балада»
17:05 Х/ф «Справа 
Румянцева»
19:00 Х/ф «У зонi осо-
бливої уваги»
20:55 Х/ф «Хiд у вiд-
повiдь»
22:25 Х/ф «Вигнанець»
0:20 Х/ф «SuperАлiбi»
2:00 Речовий доказ

ЧИТАЙТЕ 
ОПЕРАТИВНІ 
НОВИНИ НА:

– на сайті makariv.
media
– у facebook https://
www.facebook.com/
makariv.media
– у telegram-каналі 
t.me/makariv_media
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Після розгрому німецьких військ на Курській дузі, у 
вересні 1943 року, військові частини Воронезького 
фронту Червоної армії вийшли до Дніпра. На пра-
вому високому березі ріки ворог створив неприступ-
ний рубіж з глибоко ешелонованою обороною. Попе-
реду була кривава битва за Дніпро...
Кілька разів у жовтні 1943 року, головне угрупу-
вання Воронезького фронту переходило у наступ з 
Букринського плацдарму, але так і не змогло прор-
вати потужні укріплення німецької оборони.
Для допомоги наземним частинам Червоної армії та 
їх підтримки була задіяна авіація. Авіаційні части-
ни та підрозділи у ці дні перелітали на аеродроми 
поблизу Дніпра, щоб знаходитись в безпосередній 
близькості від театру воєнних дій. Значний відсоток 
задіяних у боях авіапідрозділів, складала штурмова 
авіація. На Київському напрямку у битві за Дніпро 
був задіяний 617-й штурмовий авіаційний полк, 
який входив до 291-ї штурмової авіаційної дивізії у 
складі 16-ї повітряної армії. Командував авіадивізі-
єю легендарний генерал Андрій Вітрук.
20 жовтня 1943 року, Воронезький фронт був пере-
йменований на 1-й Український фронт. Ціною ве-
личезних зусиль та втрат, війська 1-го Українського 
фронту, подолавши опір ворога, перейшли у контр-
наступ та 6 листопада 1943 року звільнили Київ.
У боях за Київ льотчики 617 ШАП, знищуючи опорні 
пункти ворога та у сутичках з авіацією противника, 
проявили виключну масову мужність та героїзм. 6 
листопада 1943 року, Воронезький штурмовій авіа-
дивізії було присвоєно найменування «Київська».
Після звільнення Києва, 13 листопада, Червона ар-
мія вийшли на рубіж Чорнобиль – Малин – Житомир 
– Фастів – Трипілля. На цій лінії вони перейшли до 
оборони і майже півтора місяці вели запеклі оборон-
ні бої на Житомирському напрямку. У цей час 617 
ШАП масовими ударами з повітря знищував арти-
лерійські та мінометні батареї на вогневих позиціях 
ворога, знищував автоколони, танки та живу силу 
противника. Напрямком бойової роботи авіаполку 
були Біла Церква, Васильків, Фастів, Корнин, Коче-
рів, Брусилів, Житомир.
24 грудня 1943 року почалася Житомирсько-Берди-
чівська наступальна операція. Штурмовий авіаполк 
разом з іншими авіачастинами підтримував наступ 
радянських військ, в результаті якого, 31 грудня 
1943 року було звільнено від окупантів Житомир. 

Основною бойовою машиною штурмової авіації був 
штурмовик Іл-2 – «літаючий танк». «Чорна смерть» 
або «М’ясник» називали його гітлерівці. Літак мав на 
озброєнні дві 23-мм авіаційні гармати ВЯ, два 7,62-
мм кулемети ШКАС, для захисту з повітря – 12,7-мм 
кулемет УБТ. Міг нести до 600 кг бомбового наван-
таження та 8 реактивних авіаційних снарядів. Був 
оснащений 4–6 мм. броньованим захистом, вага 
якого складала 780 кг. Загальна вага літака 6160 кг. 
Радіус бойової дії літака складав 720 км. Екіпаж 2 
чоловіки.  
Саме на таких літаках льотчики 617 ШАП приймали 
участь у звільнені нашої Макарівщини. Для швидко-
го реагування, авіація базувалася на прифронтових 
аеродромах. Після звільнення Києва, аеродром 617 
ШАП базувався в районі Неграшів, на той момент 
Макарівського району.
У листопадові дні 1943 року, гвардії старший лейте-
нант Георгій Дворников, льотчик 617 ШАП, на штур-
мовику Іл-2, переслідуючи відступаючого противни-
ка, виявив ворожу автоколону – до 300 автомобілів, 
яка наближалась до переправи через р. Здвиж. Лей-
тенант Дворников влучними ударами знищив пере-
праву та повернувся на аеродром для поповнення 
боєкомплекту. Після чого повів 12 штурмовиків на 
знищення автоколони. Група літаків зробила над 
ціллю 6 заходів. Автоколона гітлерівців була повні-
стю знищена...
У послужному списку лейтенанта Олександра Ка-
рушина, льотчика-штурмовика 617 ШАП, за період 
Київської наступальної та Київської оборонної опе-

рацій, жовтень – листопад 1943 року зазначено, що 
він у якості ведучого групи літаків Іл-2, 38 разів лі-
тав на штурмування сильно укріплених оборонних 
рубежів гітлерівців на правому березі Дніпра. Не 
зважаючи на труднощі, завжди виконував завдання 
командування, активно сприяв наземним військам 
у форсуванні Дніпра та розширенні плацдарму 
на його правому березі, взятті Києва, Василькова, 
Фастова та ін.

3 листопада 1943 року, не зважаючи на погану пого-
ду та погану видимість, лейтенант Карушин викону-
вав завдання по знищенню скупчень техніки та жи-
вої сили противника на околицях Києва в районі 
Дач. Група штурмовиків у тому вильоті знищила 5 
танків, 8 автомобілів та до 30 чоловік солдат та офі-
церів противника.

Переслідуючи відступаючого ворога від Києва по до-
рогам на Макарів, лейтенант Карушин, літаючи на 
знищення та дезорганізацію залізничних та автомо-
більних перевезень німецьких окупантів, 13 листо-
пада 1943 року особисто знищив один легковий ав-
томобіль та підірвав залізничне полотно в районі 
станції Васильків, знищивши до десятка гітлерівців. 
Під час стримування ворога на Київському напрям-
ку, у листопаді 1943 року, робив за день по 3–4 бо-
йові вильоти на знищення скупчення танків ворога 
в районі Забілоччя та ін. Зокрема 21 листопада, ви-
конуючи розвідувальний політ виявив велике скуп-
чення ворожої техніки в районі Кочерів – Забілоччя 
– до 300 одиниць. У той же день повів групу з 12 лі-
таків Іл-2 на її знищення. Під час третього заходу на 

ціль група Іл-2 була атакована вісьмома ворожими 
винищувачами FW-190. У літаку лейтенанта Кару-
шина була перебита повітряна система та система 
управління літаком. Долаючи труднощі, Карушин 
вивів машину з бою і на важко керованому літаку 
повернувся на свій аеродром...
14 грудня 1943 року лейтенант Карушин у парі з 
лейтенантом В. Юр’євим, у супроводі двох вини-
щувачів Як-1 вилетіли на розвідку живої сили про-
тивника. Гітлерівці тоді готували черговий контр-
наступ, щоб заволодіти Києвом. При перельоті лінії 
фронту на малій висоті на бриючому польоті над 
лісосмугою, лейтенант Карушин помітив у яру до 
15 танків та бронетранспортерів, про що повідо-
мив по радіо на свій аеродром. Вже через 5 хвилин 
польоту над ворожою територією зав’язався пові-
тряний бій між радянськими винищувачами Як-1 
та німецькими Ме-109 та FW-190, які були підняті 
по тривозі. Штурмовики Іл-2 продовжили розвідку. 
Пролітаючи над одним населеним пунктом, літаки 
були інтенсивно обстріляні зенітною артилерією та 
крупнокаліберними кулеметами. Карушин помітив, 
що стріляють не тільки з села, а і з невеликого лісу, 
що був поряд з селом і знаходився недалеко від тра-
си Житомир – Київ. У лісі розвідники помітили до 30 
автомобілів та танків. Заходити на ціль було вже пі-
зно – ціль пролетіли. Пілоти скоординувавши свої дії 
по радіо, зробили вигляд, що не помітили скупчення 
техніки і полетіли вглиб ворожої території на 10 км. 
Розвернулись і на бриючому польоті на висоті 100–
150 м. зайшли на ціль, скинувши на ліс усі бомби та 
обстрілявши техніку ворога реактивними снаряда-
ми та бортовими гарматами. Внизу були великі ви-
бухи та пожежа. Як пізніше виявилось, то був бензо-
заправний пункт. Німці зустріли та супроводжували 
штурмовиків інтенсивним зенітним вогнем. Обидва 
літаки отримали пошкодження. Запросили по радіо 
підтримку винищувачів, але ті не відповідали. Через 
8 хв. підлетіли до лінії фронту і попереду помітили 4 
літаки FW-190, які атакували радянські позиції. Ні-
мецькі винищувачі помітили радянських штурмови-
ків і почали їх попарно атакувати. FW-190 провели 
11 атак. Літаки Іл-2 знову отримали пошкодження, 
але залишалися в строю, знизившись на мінімаль-
ну висоту до 30 м. Стрілкам тоді вдалося знищити з 
кулеметів одного ворожого винищувача.
Сильно пошкоджені штурмовики взяли курс на 
Юрів (Макарівщина), де невеликий міст через р. Зд-
виж на Житомирському шосе прикривався радян-
ською зенітною артилерією. У літака лейтенанта В. 
Юр’єва було відбито  дві лопасті і він провів вимуше-
ну аварійну посадку в полі поблизу Юрова. Екіпаж 
залишився неушкодженим і до вечора повернувся 
на свій аеродром у Неграші. Пошкоджений літак 
лейтенанта Карушина до аеродрому долетів.
Результатом того вильоту були цінні розвідувальні 
дані про скупчення техніки ворога, знищені кілька 
танків та заправний пункт противника, збитий ні-
мецький винищувач FW-190...

24 грудня 1943 року радянські війська, прорвавши 
оборону противника перейшли у наступ. На початку 
січня 1944 року аеродром 617 ШАП ще знаходився у 
Неграшах і звідти штурмовики вилітали на бойові 
завдання по знищенню та переслідуванню ворога...
Взимку 2020–2021 років, неподалік Борівки (Мака-
рівщина), у лісі, пошуковцями були виявлені уламки 
літака. Самого місця падіння – вирви чи заглиблення 
у землі знайдено не було. Уламки літака лежали роз-
кидані на великій площі і знаходились на невеликій 
глибині. Напевно, заряджений повним боєкомплек-
том, літак вибухнув у повітрі і частина його уламків 
впала на ту ділянку, де тепер знаходиться ліс.
При більш детальному огляді та вивченні знахідок 
було зроблено висновок, що знайдені уламки є решт-

СТОРІНКАМИ МИНУЛОГО
ПОШУКИ ТРИВАЮТЬ…

У листопаді 1943 року гітлерівці були вигнання з теренів Макарівщини. Проте ще у наші дні ми не знаємо всіх імен та доль захис-
ників нашого краю. Пошуковці продовжують знаходити в полях прах воїнів, які покоїлися на місцях битви й не були похоронені за 

військовими чи християнськими традиціями, а історики досліджують біографії…
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ками радянського штурмовика Іл-2. 
Серед великої кількості алюмінієвої обшивки та 
решток вузлів механізмів літака, траплялися улам

ки броньованих листів сталі до 6 мм. Сама обшивка 
в деяких місцях інтенсивно посічена кулями. Було 
знайдено здетоновані від вибуху набої авіаційної 23 
мм. гармати, крупнокаліберного 12.7 мм. кулемета 
та 7.62 мм. кулемета, які знаходились у металевих 
стрічках, що свідчило, що це саме авіаційні стрі-
лецькі набої. Таке поєднання цих трьох видів озбро-
єння притаманне для штурмовика Іл-2. Також було 
знайдено накладну металеву кришку авіаційного 
прибору з панелі управління літаком, яка є іден-
тичною як у літака Іл-2. На гільзах від набоїв стоїть 

дата 42 та 43 – 1942, 1943 рік, що дає право робити 
висновок, що літак штурмової авіації Іл-2 був підби-
тий у небі над Борівкою не на початковому етапі 
війни влітку 1941 року, а саме у листопаді – грудні 
1943 року, січні 1944 року.

З великою вірогідністю можна вважати, що літак, 
який впав біля Борівки, міг належати до 617 штур-
мового авіаполку, адже саме на цьому напрямку 
працювала дана авіачастина під час Київської обо-
ронної та Житомирсько-Бердичівської наступальної 

операцій.
Поряд з уламками літака була знайдена парашутна 
фурнітура – карабіни, застібки, пряжки. Останків 
членів екіпажу виявлено не було...
Вивчаючи журнали безповоротних бойових втрат 
особового складу 617 ШАП за період листопад 1943 
р. – січень 1944 р., виявлено кілька прізвищ піло-
тів та повітряних стрілків, які загинули чи пропали 
безвісти у цей час. Журнали містять інформацію про 
дату та про точне чи приблизне місце загибелі того 
чи іншого військовослужбовця, або дату з приписом 
«Не повернувся з бойового завдання» чи «Пропав 
безвісти» – коли місце загибелі екіпажу не відоме.
Інформації про загиблих льотчиків 617 ШАП над 
Макарівщиною чи над територіями, прилеглими 
до Житомирського шосе – немає. Окрім запису за 
6 січня 1944 р. Цього дня, виконуючи посадку на 
аеродромі біля Неграшів, у авіакатастрофі загинув 
старший лейтенант Анатолій Лоскутов. Похований у 
Неграшах.
3 листопада 1943 року пропали безвісти: лейтенант 
Григорій Власенко, 1918 р.н., старший сержант 
Степан Богданов, 1921 р.н. та молодший лейтенант 
Василь Погодаєв, 1922 р.н. В іншому документі вка-
зано, що молодший лейтенант Погодаєв залишився 
живий... 
Не повернувся з бойового завдання 23 листопада 
1943 р. командир ланки штурмовиків – лейтенант 
Анатолій Кулаков, 1923 р.н.
1 січня 1944 року не повернувся з завдання лейте-
нант Олексій Кондратьєв, 1921 р.н.
Доля пілота та повітряного стрілка штурмовика Іл-2, 
уламки якого знайшли пошуковці біля Борівки на-
разі невідома. Можливо, це хтось з наведених вище 
загиблих авіаторів. Можливо комусь з екіпажу вда-
лось врятуватись у тому смертельному бою. Маємо 
надію, що час проллє світло у цій історії. Пошуки 
тривають...
Рештки загиблого у бою радянського штурмовика 
Іл-2 пошуковці передали до музею ліцею с. Червона 
Слобода. Вони будуть включені до постійної експо-
зиції, присвяченій подіям Другої світової війни...

Олексій МЕДВЕДЄВ,
с. Червона Слобода.

Олександр ГОНЧАРЕНКО:  «ВИРОБНИЦТВО ЕКО-ПРОДУКТІВ 
МАЄ СТАТИ ПРІОРИТЕТНИМ ЗАВДАННЯМ ДЛЯ КОЖНОГО 

ФЕРМЕРА В УКРАЇНІ...»
Україна – це аграрна держава і той факт, що нині фермерською справою починають займатися все більше громадян, 

є маркером великих перспектив цієї галузі. 
Приємно, що фермерство стає справою молодих, завзятих, соціально спрямова-
них людей. Можна з упевненістю стверджувати, що аграрна сфера сьогодні – це 
і престижно, і доречно. А головне – можливість нашій державі правильно вико-
ристовувати свої сильні сторони для економічного розвитку.  Щоб зрозуміти як 
воно бути сучасним фермером в Україні, ми поспілкувалися із Олександром Го-
нчаренком, засновником та  директором молодого агропідприємства ТОВ «АГАТ 
АГРО М», що розташоване у селі Борівка Макарівської громади.

П і д п р и є м с т в о 
створено два роки 
назад, але вже 
встигло зареко-
мендувати себе як 
п е р с п е к т и в н е , 
швидкозростаюче, 
конкурентоспро-
можне та таке, що 
приймає активну 
участь в житті 
села. Наразі, в об-
робітку компанія 
має понад 2 000 га 
землі, земельний 
банк щомісячно 
стрімко зростає та 
збільшується. Під-
приємство займа-
ється вирощуван-
ням зернових (крім 
рису) та бобових 

культур, а також насіння соняшнику.
В якійсь мірі для Олександра це був експеримент, оскільки він, маючи досвід 
створення успішного бізнеса з нуля, до цього ніколи не займався сільським гос-
подарством, а тому сприйняв це як виклик та з максимальною серйозністю пі-
дійшов до справи. 
«У процесі роботи з’ясував, що для мене цей напрям є дуже цікавим. Хоча на 
початку і подумати не міг, що робота на землі може приносити таке задово-
лення. Земля виявилася моєю стихією, яка дала мені і опору, і силу, і гармонію 
в житті. До того ж щоденну роботу з місцевими жителями складно з чимось 
порівняти, громада села – це одна дружня сім’я, де кожен піклується один про 
одного. Моя особиста мета - розвивати село, створювати робочі місця для меш-
канців, заохочувати людей до роботи, давати можливість їм гідно жити та 
працювати на їхній землі й не шукати кращої долі поза домом», – розповідає 
Олександр Гончаренко
У всіх виробничих процесах підприємства задіяні лише місцеві мешканці. У най-

ближчих планах Олександра – збільшити земельний банк підприємства у п’ять 
разів, створити своє власне виробництво традиційних національних еко-про-
дуктів і залучити у цей процес все село. Його мрія, щоб сільські жителі були 
об’єднані спільною справою, працювали на рідній землі та отримували гідний 
заробіток. Така модель підприємництва притаманна невеликим європейським 
населеним пунктам. Олександр має на меті повторити цей досвід на Батьківщи-
ні із обов’язковим дотриманням і збереженням вікових традицій українського 
аутентичного села.
«Сьогодні значну роль для розвитку сільськогосподарських підприємств відіграє 
державна підтримка. З’являється все більше нових можливостей, яких раніше 
не було. Завдяки реалізації державної програми з часткової компенсації варто-
сті сільськогосподарської техніки, підтримуючи вітчизняного виробника, сіль-
госппідприємства можуть створити власний парк сільськогосподарської тех-
ніки та обладнання  вітчизняного виробництва. Компенсація в 25% – відчутна 
допомога. В цьому році я скориставшись цією програмою, суттєво збільшив 
парк сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. 
В наступному році, в зв’язку із плановим збільшенням земельного банку підпри-
ємства, планую продовжувати нарощувати кількість техніки. Тож моє підпри-
ємство стрімко набирає обертів»,  – наголошує директор ТОВ «АГАТ АГРО М». 
Наступного року Олександр планує розширювати напрямки сільськогосподар-
ської діяльності підприємства, завести свійських птиць та тварин, відкрити ко-
рівник та молочний цех, зайнятися виробництвом кисломолочних продуктів, в 
тому числі сирів.
«Це будуть екологічно чисті продукти. Питання здорового харчування є акту-
альною проблемою вже не тільки великих міст. Тому воно має стати пріори-
тетним на рівні держави. А виробництво еко-продуктів – важливим завданням 
для кожного українського фермера», – вважає О. Гончаренко.
У найближчих планах Олександра – розширити виробничі потужності, збільши-
ти кількість робочих місць, підвищити рівень добробуту мешканців села. Сло-
вом, допомагати місцевій громаді створювати гідні умови життя.
«Тенденції змінюються: якщо раніше молодь мріяла виїхати з села в столицю, 
то тепер навпаки вбачає в цьому багато плюсів. Ми маємо користуватися 
цими змінами та підтримувати прагнення молоді працювати та підіймати 
село, щоб молодь приїжджала в село не тільки на відпочинок, а й в пошуках 
комфортного та спокійного життя», – зазначає він.
А що стосується сільськогосподарської справи, то Олександр Гончаренко пе-
реконаний, що за нею майбутнє розвитку нашої держави. Тож розпочинати 
агробізнес заохочує, хоч зауважує, що ця робота не легка, але напрямок дуже 
перспективний, який може бути ключовим для позитивних зрушень в стані 
економіки України. «Ми маємо мудро і правильно користуватися тими над-
баннями, які має наша держава. Земля – це наш перший скарб, а другий – це 
працьовиті люди. Комбінація таких двох переваг забезпечить нашій державі 
гарантований розвиток та успіх», –  переконаний Олександр Гончаренко.

Інф. «МВ».
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НА ФУТБОЛЮНИХ ПОЛЯХ
Сергій КОНОВАЛОВ: «ХОТІЛОСЯ Б ВЧИТИСЯ НА ЧУ-

ЖИХ ПОМИЛКАХ, АЛЕ НАМ ДОВЕДЕТЬСЯ 
ВЧИТИСЯ НА ВЛАСНИХ…»

За тур до закінчення першості Київщини з футболу кодрянський «Партизан» займав 5-ту позицію. Щоб посісти 
третє місце команда мала перемагати «Альянс» з Броварів та чекати втрати очок у суперників –

«Вікторії» з Забір’я та «Зорі Миронівщини».
Своє завдання футболісти з Кодри виконали на відмінно, розгромивши в дома 
суперника з рахунком 12:3. І всі на «Партизан-Арені», затамувавши подих, че-
кали новин про суперників.

Словами важко передати, яка атмосфера запанувала на стадіоні, коли стало 
відомо, що і «Вікторія» і «Зоря Миронівщини» свої матчі програли. І таким чи-
ном, «Партизан» з першої спроби здобуває бронзу першості.
Користуючись нагодою та хорошим настроєм ми поспілкувалися з головним 
тренером обласних призерів Сергієм КОНОВАЛОВИМ.
– Сергію Борисовичу, вітаємо з бронзовими нагородами першості Київ-
щини. Якщо можна коротко охарактеризуйте сезон для «Партизана».
– Ми у цьому турнірі були новачками. Перед початком змагань було поставлене 
завдання мінімум – третє місце. Я розумів, що боротися за два перших місця 
буде важко, але постійно доносив хлопцям, що ми можемо. 
Але як головний тренер, скажу головне, що ми виконали завдання мінімум. Да 
до останнього туру дотягнули. Да бронзу отримали у заочній боротьбі з інтри-
гою. Але тим цікавіше, на те він і футбол.
Саме за такі фінішні інтриги вболівальники і люблять футбол. Щоб інтрига була 
до останньої секунди матчів.
Для свого рівня вважаю, команда «партизан» у цій першості виступила гідно.
– Яка, на вашу думку, гра була найкращою для команди, а яка – найгір-
шою?
– Я не буду відокремлювати окремі матчі. Але у цій першості ми були домаш-
ньою командою. Ми дуже добре зіграли з усіма лідерами на своєму полі. Пере-
могли «Гатне», «Авангард», «Вікторію», зіграли внічию з «Зорею Миронівщини». 
А матчі гостьові, по різним причинам, не завжди вдавалися. Ми втратили очки, 
де не мали їх втрачати. Я думаю, що одна з причин це досвід. Точніше його від-
сутність у наших футболістів. Не буду називати матчі, але було кілька ігор, які 
були поганими не лише по результату, але й по грі показаній хлопцями.
Але беремо до уваги, що це аматорський футбол і проводити стільки тренувань, 
як би хотілося, ми не можемо.
– Найбільше проблем для «Партизана» у першості створили «Ардіс» з Три-
лісся та «Бородянка». У чому причина, погана налаштованість чи стиль 
гри суперників не зручний?
– Ні, я вважаю, що це і є особливості футболу. Десь просто були зроблені не 
потрібні помилки. Наприклад гра на виїзді з «Ардісом», це сама не зрозуміла 
для мене гра у виконанні «Партизана». А «Бородянка» показала просто чудовий 
футбол тут в Кодрі, хоча їм нічого не потрібно було в турнірному плані. Наші ж 
хлопці почали грати у свій футбол лише після другого пропущеного голу. 
Не заперечую, що у грі з «Бородянкою» зіграла свою роль і психологія: нам по-
трібно, а їм не потрібно. Значить вони не будуть чинити опору. 
Щоб у майбутньому цього не повторювалося буду розмовляти з хлопцями і по-
яснювати що було не так. Хотілося б вчитися на чужих помилках, але нам дове-
деться вчитися на власних. 

– Розкрийте таємницю, уже мали розмову з Президентом клубу щодо 
майбутнього сезону?
– Поки що це питання не піднімалося. Спочатку потрібно було закінчити цей 
сезон. Потім ми підіб’ємо підсумки. Сядемо за стіл проаналізуємо, по говоримо і 
буде вирішувати де нам краще грати наступного сезону. Настрій у всіх гарний, 
адже завдання виконане, а тому думаю, уже найближчим часом рішення буде 
прийняте.
– Дякуємо за чудовий сезон.
– Я у свою чергу дякую всім вболівальникам за підтримку.

* * *
Поруч з командною бронзою, нападник «Партизан» Владислав Никоненко здо-
був ще й свою персональну бронзу – він посів третє місце у списку бомбардирів.

На рахунку нашого нападника у сезоні 2021 30 голів. Владислав не залишав 
поля без влучного пострілу понад два місяці.
Наш нападник взяв участь у перемозі над «Дружбою» з Березані 22 серпня. Тоді 
він завдав особливого результативного удару, вивівши господарів поля вперед 
у складному протистоянні з історичним старожилом турніру. Саме з цього мо-
менту й почалася дивовижна серія бомбардира, що й тривала до 25 туру. Ще за 
тиждень Владислав відзначився голом у Малишковому краї, потім забив у Кодрі 
«Ардісу», оформив хет-трик у знаменитому поєдинку з екс-чемпіоном області, 
вистрілив дуплетом у Яготині та вдома в протистоянні з Малою Снітинкою, аж 
шість разів поцілив у Іванкові і реалізував одинадцятиметровий у матчі з бо-
родянцями. А в останній грі першості Владислав суперникам відгрузив шість 
голів. 
Никоненко незмінно брав чужі ворота дев’ять зустрічей поспіль – щоразу, коли 
виходив на поле. Цей унікальний стрілецький серіал увібрав у себе двадцять три 
результативних ударів. Однак він так і не став історичним рекордом повноцін-
но, бо молодий бомбардир особисто не взяв участі в одному матчі – гостьовому 
в Миронівці.

Підготував Віталій ГЕДЗ.
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РЕКЛАМА   ТА   ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екосервіс Груп», що відповідно до 
рішення виконавчого комітету Макарівської селищної ради від 16.06.2020 

р. № 041 «Про визначення  виконавця  послуг з вивезення побутових  відходів 
в смт  Макарів, с. Зурівка, с. Калинівка, с. Фасівочка Макарівського району 
Київської області» визначено виконавцем послуг з вивезення побутових  від-
ходів в смт Макарів, с. Зурівка, с. Калинівка, с. Фасівочка, надає послуги по 

затвердженим графікам відповідно до Договірних зобов’язань.
Керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства України від 05.06.2018 №130 «Про затвердження По-
рядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги 
з обґрунтуванням такої необхідної» (далі – Наказ №130), повідомляє про необхідність 
підняття тарифів на надання послуг з вивезення побутових відходів  на території 
смт Макарів, с. Зурівка, с. Калинівка, с. Фасівочка  Макарівського району Київської 
області. 
Відповідно  «Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими 
відходами» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 
р. № 1010, при розрахунку економічно обґрунтованого тарифу  підприємства у цій 
сфері повинні дотримуватись вимог Закону, а саме: тарифи на послуги з поводження 
з побутовими відходами складаються з суми тарифів на послуги з вивезення, переро-
блення та захоронення (зберігання) побутових відходів, тобто планові економічно - об-
ґрунтовані тарифи на послуги з поводження з побутовими  відходами передбачають 
здійснення розрахунку окремо за кожною операцією, а саме: збирання, перевезення, 
зберігання, сортування, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захо-
ронення. 
ТОВ «Екосервіс Груп» виконало розрахунки економічно обґрунтованих витрат на на-
дання послуг з поводження з побутовими відходами, керуючись Постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування 
тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами», а саме:

№ 
п/п

Найменування статті витрат Вартість для 
населення, тис. грн

1. Прямі витрати з оплати праці 54,97

1.1. Основна заробітна плата 45,06
1.2. Додаткова заробітна плата виробничого персоналу  
1.3. Єдиний соціальний внесок  для адміністративного апарату та 

виробничого персоналу
9,91

2. Інші прямі витрати 28,80
2.2. Амортизація та утримання основних засобів, інших 

необоротних матеріальних і нематеріальних активів
28,80

3. Загальновиробничі витрати 27,04
4. Адміністративні витрати 19,23
5. Собівартість 130,04
6. Прибуток 26,01
 Всього витрат (без ПДВ), грн 156,04
 ПДВ 20% 31,21
7. Всього витрат, (з ПДВ) грн. 187,26

Ціна за 1 мЗ разом з ПДВ, грн. 187,26

Ціна для населення на одну людину, грн/місяць 34,50

Ціна для населення багатоквартирних будинків на одну людину, грн/
місяць 

34,50

Ціна для комерційних організацій, м. куб. 208,50

Ціна для бюджетних установ, м. куб. 190,00

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екосервіс Груп», згідно п.2 розділу ІІ На-
казу № 130, приймає зауваження та пропозиції від споживачів впродовж 7 календар-
них днів з дня опублікування оголошення за адресою: 08001, Київська область, Бу-
чанський район, смт Макарів,  вул. Димитрія Ростовського 37-б, кім 3 (третій поверх), 
тел. (066) 380-30-18, (068) 506-05-60. 
Також, за адресою: 08001, Київська область, Бучанський район, смт Макарів,  вул. 
Димитрія Ростовського 37-б, кім 3 (третій поверх) з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. 
можливо укласти договір на надання послуг з поводження з побутовими відходами, 
а саме:
 — фізичні особи повинні мати при собі: паспорт, реєстраційний номер облікової кар-
ти платника податків, документи, що підтверджують право користування об’єктом 
нерухомого майна та кількість проживаючих в ньому осіб; 
— юридичні особи повинні мати при собі: установчі документи та документи, що під-
тверджують право користування об’єктом нерухомого майна. 
До закінчення установленого на усій території України карантину, буде діяти ПУ-
БЛІЧНИЙ ДОГОВІР, зміст якого опублікований на офіційному сайті Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Екосервіс Груп», на сайті Макарівської селищної ради 
та на шпальтах газети «Макарівські вісті».

А МІГ БИ ЧИТАТИ 
ВЛАСНУ РЕКЛАМУ!!!

e-mail: makvisnik@gmail.com
тел. 067-956-58-18 

ЗМІНИ ПДР
З 1 листопада 2021 року набувають чинності зміни до 

ПДР — нові дорожні знаки, розмітка та рух 
велосипедистів.

Зміни здебільшого зумовлені необхідністю приведення поло-
жень ПДР у відповідність до національних стандартів України, 
а саме — ДСТУ 4100:2021 та ДСТУ 2587:2021, які розроблені з 
урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали.

ЯКІ НОВОВВЕДЕННЯ НА НАС ЧЕКАЮТЬ?

Нові дорожні знаки

З’являться нові дорожні знаки — житлова зона, пішохідна до-
ріжка, початок населеного пункту і його закінчення, напрямки 
повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху 
транспортних засобів, автозаправні/електрозарядні станції, 
місце для зарядки електромобілів, платна дорога та її кінець, 
острівець безпеки, діагональний пішохідний перехід та інші.

Нова дорожня розмітка
Вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспоко-
єння руху; виділених місць паркування вздовж доріг і набли-
ження до кільцевої розв’язки; перед виходами з території шкіл; 
для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виді-
лених місць паркування уздовж доріг тощо. 
До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-чер-
вона.
У ПДР змінено вимоги щодо крайової дорожньої розмітки від-
повідно до положень ДСТУ 2587:2021, де крайовою є лише роз-
мітка 1.2.
Саме КУпАП зміни не торкнулись, тож відповідальність за по-
рушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини 
доріг залишається тою, що і була.

Зміни пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та 
осіб з порушенням зору, а саме:

– нове визначення велосипедної доріжки;
– поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;
– вказані права та обов’язки велосипедистів та детально регла-
ментується, як вони повинні діяти під час руху;
– регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а 
також рух осіб з порушенням зору.

Інф. «МВ».
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ГОРОСКОП на  8–14 ЛИСТОПАДА

ПОГОДА
6 листопада  +2;+11

7 листопада +7;+12

8 листопада +1;+14

10 листопада -4;+4

11 листопада -1;+6

12 листопада 0;+8

9 листопада  -3;+6

А Н Е К Д О Т И

ПРАВИЛО ТИЖНЯ

РОЗУМОВА ГІМНАСТИКА № 16 ВІДПОВІДІ НА № 15

 

ОВЕН (21.03–20.04)
Цей тиждень один з найважливiших в роцi, 
якщо у вас є якiсь конкретнi плани. Будьте 
активнi весь тиждень, i особливо – у п’ятни-
цю. Цього дня зважуйтеся на найважливiше, 
але передчувайте наслiдки. Душевнi розмови 
можуть викликати бурхливi почуття, опiр, 
але поки краще не поспiшати з оцiнками. 
Iнтенсивнi переживання роблять вас прива-
бливими, ви можете наполягати на своєму. 
Але тiльки не в цi вихiднi, якi краще провести 
якомога спокiйнiше.

Сприятливi днi: 8, 9; 
несприятливi: 11.

ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Використовуйте початок тижня для вирiшен-
ня матерiальних питань i покупок. Немає об-
меження в справах, i оточуючi схильнi бачи-
ти у вас оплот стабiльностi. Те, що ви почнете 
в цей час, одержить сприятливий iмпульс i 
з часом принесе користь. У суботу можливi 
найнесподiванiшi подiї. Уникайте небезпеч-
них i травмуючих ситуацiй. Цей день може 
стати точкою вiдлiку для розвитку нового на-
пряму вашої дiяльностi або важливих змiн в 
партнерствi.

Сприятливi днi: 9, 11; 
несприятливi: 10.

БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
З середи наступить переломний момент в 
справах. Ви зможете проявити органiзатор-
ськi здiбностi або реалiзувати важливу части-
ну своїх намiрiв. Якщо ви активно розвива-
єте якусь тему, то подiї навколо неї сягнуть 
кульмiнацiї у п’ятницю. Може вiдбутися роз-
мова, яка допоможе обом сторонам досягти 
ясностi i чiтко розставити акценти у вiдноси-
нах. Краще вирiшувати в цей час дiловi пи-
тання, а в особистому життi поки залишити 
все без змiн.

Сприятливi днi: 14; 
несприятливi: 11.

РАК (22.06–22.07) 
Цього тижня ви одержите багато нової iн-
формацiї. Обов’язково подумайте, як її засто-
сувати з користю. Ви стаєте координатором 
i посередником, i чудово впораєтеся з роз-
витком вiдразу декiлькох напрямiв. Прагнiть 
утримувати в порядку потрiбнi документи i 
своє робоче мiсце. Ще однiєю важливою те-
мою на цьому тижнi будуть домашнi справи 
i вiдносини з близькими. У понедiлок i вiвто-
рок можна робити покупки в будинок, осо-
бливо прикраси i предмети комфорту.

Сприятливi днi: 8, 14; 

несприятливi: 12.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Ви легко досягнете поставлених цiлей на 
початку тижня. Але краще рухатися по «на-
катанiй колiї», не намагаючись переконати 
партнерiв або клiєнтiв в тому, до чого вони 
ще не готовi. Вирiшуйте матерiальнi питан-
ня, щоб розширити свої можливостi. Зробiть 
на початку тижня декiлька приємних при-
дбань особисто для себе. I вiдразу думайте 
про те, як компенсувати свої витрати. Зараз 
ви можете закласти основи справи, яка через 
час почне працювати на вас.

Сприятливi днi: 9; 
несприятливi: 14.

ДIВА (24.08–23.09)
Не пропустiть цей тиждень, якщо у вас є пла-
ни, готовi для втiлення. Для серйозної роботи 
i рiшення фiнансових питань сприятливi по-
недiлок i вiвторок. З середи займайтеся по-
шуком потрiбної iнформацiї, зв’язкiв, ведiть 
переговори i листування з партнерами. У 
п’ятницю можна укладати договори або ро-
бити iншi рiшучi кроки, якi означатимуть 
початок нового етапу у вашiй роботi. У осо-
бистому життi це хороший час для вiдвертої 
розмови.

Сприятливi днi: 10, 12.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Плануйте всi важливi заходи на першу по-
ловину тижня. Це сприятливий час для того, 
щоб закрiпити домовленостi i почати реалiза-
цiю своїх планiв. У п’ятницю i суботу планети 
можуть пiднести вам несподiванi сюрпри-
зи. Ухвалювати рiшення i дiяти доведеться 
швидко i точно. Не шукайте собi додаткових 
проблем, не ризикуйте, але не обмежуйте 
себе в творчостi, в чому б вона не виражала-
ся. У особистих вiдносинах зберiгайте спокiй.

Сприятливi днi: 8, 9; 
несприятливi: 13.

СКОРПIОН (24.10–22.11)
Не квапте подiї. Зараз вам потрiбно бiльше 
уваги придiляти заходам, корисним для здо-
ров’я. Попереду декiлька складних i дуже 
важливих для вашої роботи i кар’єри мiсяцiв, 
тому, до змiн потрiбно прийти з вiдновлени-
ми силами. Подумайте, яких змiн потребує 
ваш iмiдж i зробiть вiзити в салони i мага-
зини на початку тижня. У п’ятницю у фокусi 
уваги будуть особистi i любовнi стосунки. Iн-
туїцiя вас не пiдведе, коли доведеться ухва-
лювати рiшення.

Сприятливi днi: 11; 

несприятливi: 10.

СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Вам належить справлятися з великим наван-
таженням на роботi, але не обмежуйте свою 
активнiсть тiльки робочими завданнями. 
Бiльше часу придiляйте спiлкуванню. Почут-
тя можуть одержати сильний iмпульс. Друга 
половина тижня дасть можливiсть вирiшити 
деякi хвилюючi питання. Можлива неспо-
дiвана зустрiч з тим, з ким належить вiдно-
вити контакт.

Сприятливi днi: 12; 
несприятливi: 11.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
У першiй половинi тижня ви можете вдало 
вирiшити деякi фiнансовi питання. Приємнi 
враження вас чекають не тiльки на роботi, 
але й у вiльний час, який можна наповни-
ти романтикою i творчiстю. Зробiть довгоо-
чiкуванi придбання або влаштуйте сiмейну 
вечерю, щоб порадувати своїх близьких. У 
п’ятницю вас чекають сюрпризи. Можливi 
несподiванi витрати, не виключенi i втрати. 
У вихiднi обмежте коло спiлкування; краще 
провести цей час на природi.

Сприятливi днi: 10; 
несприятливi: 13.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
Тиждень має вiдбутися насичений, i найцiн-
нiшою якiстю буде умiння швидко наводити 
лад в справах i систематизувати iнформацiю. 
Прагнiть налагодити свiй графiк роботи так, 
щоб у вас залишався час для особистих справ 
i турботи про здоров’я. Запросiть своїх дру-
зiв на природу. У п’ятницю i суботу можуть 
вiдбутися подiї, якi примусять вас по-iншому 
оцiнити своїх близьких.

Сприятливi днi: 9; 
несприятливi: 10.

РИБИ (20.02–20.03)
Це дивовижний час, коли перед вами мо-
жуть вiдкритися новi обрiї там, де ви цього 
абсолютно не чекаєте. На початку тижня є 
можливiсть обговорити з партнерами пер-
спективи спiльної дiяльностi, укласти вигiдну 
угоду, контракт. У п’ятницю i суботу створiть 
навколо себе творчу обстановку. Вашою пе-
ревагою в несподiваному поворотi подiй буде 
iнтуїцiя, яка пiдкаже, як поводитися. Що б 
не вiдбувалося, прагнiть отримати з цього ко-
ристь.

Сприятливi днi: 12; 
несприятливi: 9.

Реклама. Купи сертифікат вакци-
нації й отримай заглушку ременя 
безпеки в подарунок.

* * *
Футболіст так натурально зо-
бражував пекельний біль, що 
його добили свої.

* * *
– У нас на заводі є прикмета: якщо 
головний інженер кричить, зна-
чить, знову зібрали не трактор.
– А що кричить?
– А що кричить, те й зібрали.

* * *
– А Ви лаєтеся нецензурно?
– Не тільки лаюся, а й похвали-
ти можу.

* * *
– Добрий день! А у Вас є ящик для 
овочів?
– Телевізор чи що?

* * *
– І як мені їхати, якщо в тебе 
в авто бракує педалей? В авто-
школі було три!
– У мене автомат.
– Не погрожуй мені!

* * *
– Алло, фортеп’яно Ви продаєте?
– Так, я. Продаю недорого, але 
його слід забрати, коли дружини й 
дочки не буде вдома.

* * *
Вчора доводила чоловiку, що 
умiю мовчати. Зiрвала голос.

* * *
– Ти зразок занудства!
– Не зразок, а еталон.

* * *
Вiн вирiшив не вiдриватися вiд 
колективу i вiдiрвався разом з 
колективом.

* * *
Йому так щастило, нiби вiн знай-
шов пiдкову вiд слона.

* * *
Комп`ютернi iгри дiйсно дуже 
згубно впливають на психiку. 
У дитинствi я грав в змiйку - 
тепер постiйно їм всю їжу на 
своєму шляху i збiльшуюся в 
розмiрах.

* * *
– Пiдозрюваний, чому ви при всiх 
обiзвали свiдка дурнем?
– Пане суддя, менi i у голову не 
могло прийти, що вiн це прихо-
вує...


