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Подарунки під ялинку кла-
дуть не лише добрі Санта 
з Морозом чи дорогі 

серцю рідні люди. Щороку 
своїми новелами (читай  — 
сюрпризами у законодавстві) 
«радує» й рідна влада. Не про-
дукуємо теорій змови, та іноді 
складається таке враження, що 
початок року для «покращення» 
життя владці обирають в надії, 
що українці за новорічно-різд-
вяними святами не швидко роз-
тлумачать, яке «нове щастя» й 

«нова радість» з 1 січня у країні 
«стали». Тим більше що, на від-
міну від новорічних та різдвя-
них подарунків, владні дари не 
завжди бувають приємними.

Рік 2022-ий винятком не 
став. У цьому новому році 
українцям обіцяють збіль-
шення зарплат (не для всіх), 
пенсій та соціальних виплат, 
проте це зростання прибутків 
«з’їсть» підвищення тарифів, 
а відтак — і зростання цін. Чека-
ємо на збільшення податків, 

і не лише для найбагатших, 
низку «сюрпризів» законодавці 
з урядом приготували й для 
ФОПів. Зокрема, йдеться про 
запровадження касових апара-
тів, які у 2022-му будуть обов’яз-
ковими, проте не для всіх. 
В Україну знову повертається 
техогляд і запроваджуються 
нові штрафи. Що ще зміниться 
у нашій країні у цьому році 
та як це вплине на кожного 
з нас — читайте детальніше на 
8-ій сторінці видання.
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КРИМІНАЛ ТА НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
За повідомленням Нацполі-

ції, протягом минулого тижня 
із 3 по 10 січня у Решетилівській 
громаді зареєстрували 41 пові-
домлення про кримінальні 
правопорушення та інші події. 
Із них 7 внесено до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 
за ознаками кримінальних пра-
вопорушень. Також поліцейські 
припинили 38 порушень адмі-
ністративного законодавства, 

з них 13 порушень Правил 
дорожнього руху. 

Як повідомляє Решети-
лівська служба порятунку, 
протягом минулого тижня 
у громаді зареєстрували 
1 надзвичайну подію — 9 січня 
у Решетилівці по вул. Шев-
ченка сталося загоряння сміття 
в приватному домоволодінні. 
Вогонь загасили до прибуття 
рятувальників.

Решетилівська міська рада приймає ідеї 
для створення Стратегії розвитку громади

Виконавчий комітет Решети-
лівської міської ради анонсував 
збір ідей проектів до стратегії 
розвитку міської територіаль-
ної громади на 2022–2027 роки. 
Робота триває за підтримки 
проекту DECIDE.

Для того щоб визначити 
найбільш «болючі» точки 
і першочергові задачі, най-
важливішим етапом розробки 

Стратегії є пропозиції з боку 
представників громади, як 
юридичних, так і фізичних 
осіб. Саме ініціативи грома-
дян і дозволять сформувати 
операційну частину Страте-
гії. Всі ідеї, що надійдуть від 
активних земляків опрацьо-
вуватиме та аналізуватиме 
робоча група з розробки 
Стратегії.

Далі будуть визначені дже-
рела фінансування найважли-
віших для громади проектів.

Тож виконавчий комітет 
Решетилівської міської ради 
запрошує усіх зацікавлених 
у розвитку Решетилівської місь-
кої територіальної громади, 
представників місцевого само-
врядування, громадські орга-
нізації, установи та організації 

усіх форм власності, жителів 
громади запропонувати свої 
ідеї проектів, які дозволять 
реалізувати завдання Стратегії.

Оргкомітет наголошує, що 
подаючи проектні ідеї слід 
пам’ятати, що вони обов’яз-
ково мають мати суспільну 
користь, а термін реалізації 
проекту має становити не 
більше трьох років.

Власний проект надсилайте 
у представленій формі.

Для того, щоб стати учас-
ником розробки Стратегії 
розвитку громади кожен бажа-
ючий має час до 17.15 18 січня 
нинішнього року. Готову 
проектну ідею надсилайте на 
електронну пошту 

resh-strat-2027@ukr.net 
з поміткою «Проєкти до 
Стратегії».

За детальною інформацією 
звертайтеся за телефоном 
066-594-54-94.

Юлія ГРІНЧЕНКО

З другого семестру школярів очікують 
нововведення, зокрема в харчуванні

10 січня школярі навчаль-
них закладів громади відно-
вили навчання після зимових 
канікул.

Окрім навчального про-
цесу на дітей очікують ще 
й нововведення в харчуванні.

За інформацією міського від-
ділу освіти, реформа шкільного 
харчування під егідою першої 
леді України Олени Зеленської 
передбачає доступне, здорове 
та збалансоване харчування 
школярів. Зокрема в школах 
Решетилівської громади впро-
вадження реформи розпочали 
з 1 січня 2022 року.

До цього, як розповіла 
начальниця відділу Алла Косто-
гриз, директори шкіл, пра-
цівники харчоблоків спільно 
з департаментом освіти 
і науки Полтавської ОДА та 
Держпродспоживслужбою пра-
цювали над введенням нових 
стандартів. Зокрема перегля-
дали вебінари, підвищували 
професійний рівень кухарів 
закладів освіти, брали участь 
у тренінгах щодо вимог нового 
харчового законодавства 
у сфері безпечності харчових 
продуктів (НАССР).

Тож із січня на обідніх столах 
у навчальних закладах Решети-
лівської громади поступово з’яв-
лятимуться нові страви. Існує 
5 нових збірників шкільного 
меню, який заклади можуть 
обирати самостійно. Наразі 
кожен заклад загальної серед-
ньої освіти вже має погоджене 
в Держпродспоживслужбі та 

підписане директором нове 
меню на 4 тижні. В пріоритеті — 
менше солі та цукру, жирів, 
хліба та картоплі, без сосисок 
та консервів — натомість більше 
молока та кисломолочних 
продуктів, м’яса, риби, круп, 
бобових, овочів і фруктів.

Меню для учнів 1–4 та 
5–9 класів може дещо різни-
тися, зокрема по калорійності.

Відтепер у школах наші діти 
будуть їсти лише цільнозерно-
вий хліб, а страви з картоплі зве-
дено до мінімуму. Серед нових 
страв — курячі нагетси, пюре 
з бобових з маслом, гречана 
каша з чебрецем, тушковані 
овочі, рис з орегано, риба запе-
чена з морквою та цибулею під 
соусом «Бешамель», фруктове 
асорті та інші смачні страви.

До того ж в рамках реформи 
шкільного харчування на Пол-
тавщині минулого року почала 
діяти регіональна програма 

«Дітям Полтавщини — якісне 
харчування», за якою заку-
пили понад 200 одиниць 
нової техніки для шкільних 
харчоблоків. І днями Решети-
лівський опорний ліцей імені 
І. Л. Олійника отримав онов-
лення кухонного приладдя — 
тістоміс та електром’ясорубку. 
Але в департаменті обіцяли, 
що це не остання поставка 
девайсів для харчоблоків, адже 
для впровадження нових стан-
дартів і посуд, і техніка мають 
відповідати вимогам. Крім 
того, для кухарів навчальних 
закладів нашої громади напри-
кінці минулого року з міського 
бюджету вперше придбали 
уніформу. В нинішньому році 
практику планують продовжу-
вати і забезпечити спецодя-
гом дошкільні та невеликі 
навчальні заклади.

Юлія ГРІНЧЕНКО

На Решетилівщині проводять 
ревакцинацію бустерною дозою вакцини

Наприкінці року в Україні 
запровадили бустерну дозу вак-
цини від коронавірусу. Бустерну 
дозу вводять людям старшим 60 
років, медикам та співробітни-
кам будинків інтернатного типу 
для того, щоб посилити захист 
через поступове зниження ефек-
тивності вакцини. Третю дозу 
вакцини вводять незалежно 
від того, якою вакциною люди 
щеплювалися, якщо з часу 
закінчення курсу вакцинації 
вже минуло 6 місяців.

На Полтавщині першими 
розпочали ревакцинацію бустер-
ною дозою проти коронавірусної 
хвороби медиків. За останні 
кілька днів третю дозу отримали 
понад дві сотні співробітників 
медичних установ області.

Станом на 10 січня 
у Решетилівській міській тери-
торіальній громаді третьою 
дозою вакцини щеплено 20 
осіб. З початку вакцинації пер-
шою дозою вакцини у громаді 
щеплено — 8867 осіб, другою 

дозою вакцини — 8333. За весь 
період моніторингу захворюва-
ності виявлено у громаді — 1794 
осіб з підтвердженим діагнозом 
COVID-19.

Для того, щоб зробити 
щеплення від коронавірус-
ної хвороби, або записатися 
на ревакцинацію, необхідно 
звернутися до свого сімей-
ного лікаря та записатися на 
щеплення.

Віта ШАФОРОСТ

Комунальники посипають 
проти ожеледі дороги 
та ремонтують водогони

Працівники комунального 
підприємства «Водоканал» 
ремонтують мережі водопо-
стачання у місті та селах нашої 
громади. Зокрема, минулого 
тижня фахівці займалися 
ремонтами мереж у селах 
Братешки та Миколаївка та 
прийняли на баланс мережу 
водопостачання у селі Бузи-
нівщина. Також фахівці займа-
лися ремонтом автоматики на 
свердловинах у селах Дружба та 
Шевченкове. У місті по вулиці 
Старокиївській, 7 прочистили 
центральну каналізаці-
йну мережу.

Працівники комунального 
підприємства «Покровський 
комунгосп» заготовляють 

дрова для опалення навчаль-
ного закладу у Покровському. 
Також розчищають від порослі 
узбіччя дороги за напрямком 
Нова Михайлівка—Покровське 
та здійснюють ремонт робочої 
техніки і посипання тротуарів 
протиожеледною сумішшю.

Група «Благоустрій» 
щоденно займається при-
биранням у місті. Щоденно 
комунальники очищають 
доріжки від снігу, снігової 
«каші», що утворилася на 
тротуарах внаслідок танення 
снігу, а також посипають 
тротуари та дороги проти-
ожеледною сумішшю.

Віктор БІЛОКІНЬ
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Коротко про головне
У Решетилівці 
відбудуться 
громадські слухання

20 січня, о 17-ій годині за 
ініціативи міського голови 
Оксани Дядюнової в актовій 
залі міської ради за адре-
сою м. Решетилівка, вулиця 
Покровська, 17 відбудуться 
громадські слухання щодо 
розробки детального плану 
території частини квар-
талу, обмеженого вулицями 
Покровська, Шевченка та 
проїздом загального користу-
вання у Решетилівці. Додат-
кову інформацію про захід 
можна отримати у відділі 
архітектури та містобуду-
вання міської ради, або за 
телефоном: 050-069-13-52.

Стартувала 
реєстрація 
на пробне ЗНО

Реєстрація для участі 
у пробному ЗНО 2022 року 
триває з 5 по 22 січня 2022 р.

Щоб зареєструватися, слід 
заповнити реєстраційну 
форму, зайти до особистого 
кабінету учасника ЗНО за 
логіном і паролем, отри-
маними під час реєстрації, 
надрукувати квитанцію, 
оплатити послугу і за 5–7 днів 
в особистому кабінеті пере-
вірити зарахування коштів. 
У цьому році можна вибрати 
лише 1 предмет для проб-
ного ЗНО, а ще завантажити 
тестові зошити із предметів 
ЗНО-2021, пройти тестування 
вдома і внести відповіді на 
спеціальний сервіс. Вартість 
оцінювання близько 300 гри-
вень за один тест з одного 
предмета. За інформацією 
українського центру оціню-
вання якості освіти, саме 
пробне тестування пройде 
19 та 26 березня цього року.

Інфляція в Україні 
зросла до 10%

Зростання споживчих цін 
в Україні за підсумками 2021 
року склало 10%, що удвічі 
більше, ніж роком раніше 
(5%). Про це свідчать дані 
Державної служби ста-
тистики. Як зазначається, 
у грудні інфляція знизилася 
до 0,6% з 0,8% у листопаді, 
у грудні 2020 р. вона була — 
0,9%.Базова інфляція за 
минулий місяць становила 
0,4%, за 2021 р. — 7,9% (роком 
раніше — 4,5%).За даними 
Держстату, у порівнянні 
з груднем 2020 року подо-
рожчали майже всі продукти 
харчування за виключенням 
фруктів (-10,2%). Зокрема, 
соняшникова олія — на 38,8%, 

цукор — на 28,3%, яйця — 
19%, хліб — 18,7%, вершкове 
масло — 13,6%, м’ясо — 12,9%, 
овочі  — 12,7%, молоко  — 
11,3%, сир та творог — на 
10,3%, риба — 9,3%.

МОЗ хоче 
скоротити дію 
ковід-сертифікатів

Наразі український 
ковід-сертифікат діє один 
рік. У Євросоюзі вирі-
шили скоротити термін 
дії ковід-сертифікатів. 
Міністерство охорони здо-
ров’я повідомило, що готує 
аналогічне рішення. Про це 
заявила заступниця міністра 
охорони здоров’я з питань 
цифрового розвитку Марія 
Карчевич.

З 1 лютого 2022 року в ЄС 
набудуть чинності нові пра-
вила. «Зелений» ковід-сер-
тифікат діятиме лише 270 
днів (дев’ять місяців), а не 
365 днів, як було раніше.

Таке ж рішення на рівні 
українського законодавства 
планують прийняти орієн-
товно цього тижня.

«Ще не вечір» 
для дорослих

У п’ятницю, 14 січня, 
в Центрі культури і дозвілля 
«Оберіг» відбудеться ново-
річний захід відпочинку 
для дорослих «Ще не вечір». 
Захід розпочнеться о 18-ій 
годині. В програмі конкур-
сно-розважальна програма 
для гостей, дискотека. Захід 
відбудеться з дотриманням 
карантинних вимог, зокрема 
вхід за сертифікатами про 
вакцинацію. Ціна квитка 
50 грн. Їх можна замовити 
за телефоном, що вказаний 
у Фейсбук на сторінці ЦКД.

ВК «Решетилівка» 
розпочинає ігри 
2022 року

15–16 січня в залі спорт-
комплексу ПЗМС за адресою 
Комарова, 2-а ВК «Реше-
тилівка» зіграє проти ВК 
«Дніпро» та ВК «Збірна Хар-
ківської області – Юридична 
академія» в рамках з 8-го 
туру «Суперліги-Дмарт» 
ХХХІ Чемпіонату України 
з волейболу.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У Решетилівці обговорили можливість 
впровадження проекту «Поліцейський 
офіцер громади»

У четвер, 6 січня, Решетилів-
ський міський голова Оксана 
Дядюнова провела робочу 
зустріч з представниками 
поліції області та Полтавського 
району. У ході зустрічі, обгово-
рили проект «Поліцейський 
офіцер громади».

«Такий формат діяльності 
передбачає постійну роботу 
дільничного офіцера поліції 
на території Решетилівської 

громади, більш тісну співпрацю 
з населенням і керівництвом 
громади, запобігання пра-
вопорушенням, оформлення 
адмінматеріалів за порушення 
правил дорожнього руху та інші 
додаткові функції для більш скру-
пульозної роботи на території 
нашої громади», — зазначає керів-
ник громади Оксана Дядюнова.

Під час зустрічі з головою 
Решетилівської міської ради 

Оксаною Дядюновою обговорили 
підпорядкування та фінансу-
вання офіцера громади, розподіл 
його забезпечення, яку участь 
у цьому братиме територіальна 
громада, а яку Національна 
поліція. А також поліціянти 
продемонстрували, що саме 
має знаходитися в автомобілі 
дільничного офіцера.

Михайло ЧУБ

Цього року планують завершити 
облаштування нового ЦНАПу

Наша громада одна із пер-
ших громад Полтавщини 
отримала кошти на зведення 
сучасного Центру надання 
адміністративних послуг 
у рамках проекту Міністерства 
цифрової трансформації Укра-
їни «Субвенція ЦНАП». Зага-
лом на будівництво об’єкта 
спрямовано 4,5 мільйона гри-
вень із Державного бюджету 
та майже 650 тисяч — із місце-
вого. Наразі активно продов-
жуються роботи зі зведення 
нового Центру надання адмі-
ністративних послуг. У межах 

кошторису роботи вже вико-
нані приблизно на 80%.

«Облаштована територія 
навколо будівлі, покладена 
плитка, проведена зовнішня 
мережа водопостачання та 
опалення, всередині вже 
обладнали систему утеплення 
підлоги, встановили двері, 
а також зробили каналіза-
цію. Тож, загальнобудівельні 
роботи здійснені. На території 
новозведеного ЦНАПу плану-
ється встановлення лавочок 
і висадження декоративних 
дерев. Залишилося оснастити 

будівлю електропостачанням, 
провести внутрішні роботи 
та подбати про забезпечення 
обладнанням»,  — зазначає 
керівник громади Оксана 
Дядюнова.

Решетилівська міськрада до 
квітня 2022 року планує подати 
клопотання з пакетом відповід-
них документів на отримання 
коштів на обладнання. Адже 
держава може відшкодувати 
до 70% вартості оснащення 
для новенького ЦНАПу.

Віта ШАФОРОСТ

Решетилівська центральна 
лікарня отримала «під 
ялинку» відеогастроскоп

Такий подарунок КНП 
«Решетилівська центральна 
лікарня» Решетилівської місь-
кої ради отримала на умовах 
співфінансування з бюджету 
Полтавської обласної та Реше-
тилівської міської рад.

Відеогастроскоп покращить 
матеріальну базу лікарні та 
вдосконалить роботу опера-
ційного блоку. В комплектацію 
до обладнання також входять 
медична шафа для ендоско-
пів, медична діагностична 
кушетка для ендоскопів, 
а також медичний відсмок-
тувач «БІОМЕД».

Повна сума приладу з ПДВ 
становить 2 млн 684 тис. грн.

Як розповів директор Реше-
тилівської центральної лікарні 
Юрій Черкун, лікарня відчувала 
велику потребу в новому відеога-
строскопі, оскільки старе облад-
нання використовувалося понад 
10 років і є технічно застарілим. 
Лікарня має підготовленого 
спеціаліста — лікаря-ендоско-
піста, який може працювати 
з новим обладнанням, ще один 
хірург нині проходить навчання 
у Харківській медичній акаде-
мії післядипломної освіти. А у 
вересні на навчання планують 

відправити ще одного лікаря, 
для того щоб можна було забез-
печити цілодобове надання 
медичної допомоги.

Днями спеціалісти фірми-ви-
робника мають підключити та 
налаштувати відеогастроскоп, 
а у закладі планують провести 
його «відкрите» випробування.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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Євген Пілюгін запрошує 
на виставку картин, 
адресовану дітям

У середу, 12 січня, у відділі 
мистецтв Полтавської облас-
ної універсальної наукової 
бібліотеки імені І. П. Котля-
ревського у Полтаві відкри-
лася виставка картин нашого 
земляка, члена Національної 
спілки художників України та 
Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України, 
Заслуженого майстра народ-
ної творчості України Євгена 
Пілюгіна.

Експозиція присвячена 
циклу новорічно-різдвяних 
свят і носить назву «Коляда». 
Виставка насамперед має на 
меті продемонструвати дітям 
прадавні традиції нашого 
народу. Адже, за словами 
самого автора робіт, традиції 
і звичаї Різдва в Україні значно 
відрізняються від європей-
ських, чи тих, які ми бачимо 
в американських фільмах. 
Давні колядки, вертеп і навіть 
дівоче ворожіння — це те, що 
робить унікальними тради-
ції українського Різдва. Але, 
адресуючи свої роботи дітям, 
Євген Пілюгін упевнений, що 
дорослі теж по-особливому 

відкриють для себе представ-
лені твори.

Майстер представляє 
15 яскравих автентичних робіт, 
у яких поєднав народну педа-
гогіку, національну культуру 
та власне авторське бачення. 
В експозиції  — наскрізні 
образи народного фольклору 
і образи-обереги, багатьом 
знайомі з дитинства. Всі 
роботи Євген Пілюгін виконав 
у авторських техніках «вити-
нанка з паперу», «колаж» та 
«декоративний розпис». До того 
ж в рамках виставки заплановані 
майстер-класи з витинанки.

Вхід безкоштовний, але від-
відати виставку можна лише 
за наявності сертифіката про 
вакцинацію для дорослих від-
відувачів. Як розповів автор, 
в бібліотеці Котляревського екс-
позиція діятиме місяць. Далі 
«подорожуватиме» іншими 
дитячими бібліотеками Пол-
тави аж до весни. У планах 
Євгена Пілюгіна також пока-
зати її в Кременчуці і, звісно 
ж, Решетилівці.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Вихованці дитячої школи мистецтв 
привітали земляків з різдвяними святами

«Хай Ісус, мале дитя, бла-
гословить Ваше життя! Щоб 
Ви в мирі проживали і біди 
не знали!» — такими словами 
української колядки за доброю 
традицією напередодні Різдва 
Христового вихованці дитячої 
школи мистецтв привітали 
земляків з новорічними 
і різдвяними святами.

З побажаннями всього 
найкращого, віншувальними 
піснями та колядками фоль-
клорний ансамбль «Живий 
звук» під керівництвом педагога 
ДШМ Людмили Гончар завітав 
до приміщення Решетилівської 
міської ради, даруючи радість 
та святковий настрій. Міський 
голова Оксана Дядюнова від 

імені всього апарату подяку-
вала театралізованому вертепу 
в особі учасниць фольклорного 
ансамблю і віддячила солодо-
щами. Щирі вітання від рядже-
них колядників вже традиційно 
отримали й інші трудові колек-
тиви Решетилівки.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Народний вокальний колектив 
«Валентина» виступить 
на пісенному марафоні у Полтаві

У суботу, 15 січня на головній 
сцені торгово-розважального 
центру «Екватор» у Полтаві 
розпочнеться пісенний мара-
фон «Битва хорів». У цьому 
шоу візьмуть участь колективи 
з різних куточків України та 
змагатимуться за право нази-
ватись кращими. За роки існу-
вання шоу проводилось в Києві, 
Дніпрі, Харкові, Рівному 6 разів. 
Впродовж існування на проекті 
заспівало понад 3 500 співаків 
та понад 100 хорів України.

Наразі відомо, що на мара-
фоні виступить понад десять 
колективів. Будуть учасники із 
Полтавщини та Харківщини. 
Решетилівку на «Битві хорів» 
представлятиме Народний 
вокальний колектив «Вален-
тина», створений у 1998 році. 
Він складається із декількох 

гуртів різних вікових катего-
рій, від дошкільнят, які роблять 
лише перші кроки на сцені, до 
сформованих впевнених вока-
лістів-випускників. Колектив 
є окрасою концертних май-
данчиків міста Решетилівка, 
а також постійним учасником 
різноманітних міжнародних, 
всеукраїнських, обласних та 

міських конкурсів, фестивалів 
та інших концертних заходів. 
З 2009 року колектив носить 
звання «Народний».

У Полтаві пісенний марафон 
розпочнеться о 15:00, органі-
затори обіцяють захопливе та 
видовищне шоу.

Михайло ЧУБ

Рятувальники закликають громадян не ризикувати 
життям та не виходити на тонкий лід

У середу, 5 січня, з метою 
запобігання виникнення нещас-
них випадків на водоймах, спів-
робітники Служби порятунку 
провели з жителями Решети-
лівської громади профілактичні 
бесіди. Рятувальники закликали 
громадян утриматись від виходу 
на тонкий лід та вручали тема-
тичні листівки з правилами 
безпечної поведінки у зимовий 
період. Необхідно дотриму-
ватися правил безпеки на 

зимових водоймах та не вихо-
дити на тонку кригу, адже така 
необдумана поведінка може 
загрожувати життю. Дорослі 
мають розказати дітям, що лід 
на водоймах надто крихкий 
і достатньо лише одного кроку, 
аби опинитися у воді. Пам’я-
тайте, у разі нещасного випадку 
негайно слід телефонувати за 
номером 101.

Віктор БІЛОКІНЬ

Побільшало випадків 
травмування через ожеледь

Кінець грудня та початок 
січна запам’ятався різкими 
перепадами температури. 
У перші дні нового року йшов 
мокрий сніг та дощ, що при-
звело до утворення ожеледі 
на дорогах. Постійна зміна 
погоди призводить до збіль-
шення випадків травмування 
громадян на дорогах. Із початку 
року в Решетилівській громаді 
вже сталося кілька випадків 
травмувань громадян через 
ожеледицю.

Зокрема, в перші дні січня 
у місцевій лікарні зареєстро-
вано 5 випадків падіння гро-
мадян через ожеледь. Три із 

них завершилися переломами 
ніг, а два — розтягненнями 
кінцівок. У неприємні ситуації 
потрапили жителі Покров-
ського, Лиману Першого та 
Решетилівки.

Для того, щоб запобігти 
травмуванням, закликають 
не виходити із дому без 
нагальної потреби та утри-
муватися від поїздок на 
автомобілях у негоду. У той 
же час комунальні служби 
громади працюють над тим, 
щоб ліквідувати наслідки 
примх погоди.

Віта ШАФОРОСТ



13 січня 2022 РОКУ | 5#2(192)РешетилівщинаUA

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Тетяна МАЛИШ: «Міська рада  
і виконком працюють злагоджено —  
разом вирішуємо всі нагальні питання»
Решетилівська міська рада 8-го скликання пропрацювала у сесійній 
залі свій перший рік. Яким він видався для депутатського корпусу,  
що представляє інтереси громади і вирішує нагальні питання жит-
тєдіяльності міста та старостатів? За які питання найчастіше 
голосували депутати і з якими проблемами до них зверталися 
виборці? Про це ми й говорили із секретарем міської ради Тетяною 
Малиш, намагаючись зазирнути за лаштунки депутатської роботи.

— Тетяно Анатоліївно, 
давайте нагадаємо читачам, 
скільки зараз партій пред-
ставлено у Решетилівській 
міській раді?

Т. М.: Депутатський корпус 
складається із 26 депутатів. 
У раду 8-го скликання зайшло 
7 політичних партій. Це були 
перші місцеві вибори, де своїх 
кандидатів мали право висувати 
виключно політичні партії. Нині 
у міській раді «Довіру» пред-
ставляють 8 депутатів, «За Май-
бутнє» — 5, по три депутати від 
«Слуги народу», «Рідного міста» 
та «Свободи». Ще по два депутати 
представляють ОПЗЖ та «Бать-
ківщину». У раді створено три 
фракції та одну депутатську групу.

— Депутати міської ради — 
це не народні депутати 
у Верховній Раді, де гору часто 
беруть політичні погляди та 
партійна дисципліна. У міській 
раді йдеться про господарську 
діяльність і роботу на користь 
громади, чи не так?

Т. М.: Так, але не завжди. Бува-
ють моменти, коли і в міській 
раді бере гору політика. Як це 
було у випадку з реорганізацією 
у громаді освітньої мережі. 
Питання постало гостро перед 
громадою торік, після об’єднання. 
Ми пояснювали депутатам, 
що, на жаль, дітей у сільських 
школах мало, оскільки молоді 
сім’ї виїздять із сіл. Тому школи, 
що їх за радянських часів будували 
великими й просторими, зараз 
стоять напівпорожні. Громада 
фактично утримує стіни, а не 
вкладається у розвиток якісної 
освіти. Тому й дійшли до того, 
що заклади загальної середньої 
освіти доводиться закривати. Всі 
депутати це прекрасно розуміють. 
Але деякі депутати голосують 
так, як того вимагає партійне 
керівництво. Так що бувають і такі 
нюанси, а так працюємо разом, 
працюємо на благо громади.

— Особисто для вас це 
перший досвід депутатської 
діяльності? Що включає у себе 
коло обов’язків секретаря місь-
кої ради?

Т. М.: До міської ради я дійсно 
пройшла уперше, хоча в органах 
місцевого самоврядування пра-
цюю з 2007 року. До того як стала 
депутатом і була обрана секрета-
рем міської ради, обіймала посаду 
керуючого справами виконавчого 
комітету. Щодо кола обов’язків, 
то воно доволі чітко зазначене 

у нашому профільному законі про 
місцеве самоврядування. Якщо 
говорити коротко, то насамперед 
йдеться про організацію підго-
товки сесій міської ради, питань, 
що вносяться на розгляд депутат-
ського корпусу, оприлюднення 
проектів рішень відповідно до 
вимог чинного законодавства. 
А також координація проведення 
засідань постійних та інших 
комісій, що їх створює рада, та 
виконання доручень міського 
голови. Але насамперед — це 
робота з депутатським корпусом.

— Ви добре знаєте кухню 
і специфіку роботи в органах 
місцевого самоврядування. Де 
складніше — у виконавчому 
комітеті чи в міській раді?

Т. М.: Робота керуючого спра-
вами — то зовсім інша специ-
фіка. Скажу відверто, що буває 

складно, адже на посаді секре-
таря працюю перший рік. Тим 
більше що йдеться про велику 
громаду — чимало проблем, 
чимало питань, які вносяться на 
сесії. Та й депутатський корпус 
у нас доволі різноплановий. 
У складі ради депутати, котрі 
свого часу керували районом, 
мають великий досвід роботи, 
з іншого боку — чимало моло-
дих і прогресивних депутатів. 
Тому часом постає такий собі 
конфлікт досвіду минулих часів 
і більш сучасного погляду на 
вирішення проблемних питань. 
Своєрідний конфлікт різних 
поколінь. Та незважаючи на 
нього, нам вдається вирішувати 
нагальні проблеми.

— Як багато питань дово-
диться розглядати під час 
пленарних засідань сесії? І що 
це за питання?

Т. М.: Насправді питань дуже 
багато. Найменше — це три 
питання, що вносилися на поза-
чергову сесію. Найбільше — це 
155, а зазвичай порядок денний 

складають 70–80 питань. Зага-
лом депутатами 8-го скликання 
було прийнято 929 рішень, ми 
провели 17 сесій. Депутати 
збираються на сесії щомісяця, 
основний і найбільший блок 
питань — земельні, і їх чимало 
зараз. Адже мешканці громади 
активно звертаються до міської 
ради з приводу оформлення своїх 
ділянок. Також чимало питань 
стосуються соціального захисту 
мешканців громади, галузей 
освіти та культури тощо.

— Оскільки згадали про 
постійні комісії, скільки їх 
у міській раді?

Т. М.: Працюють чотири постійні 
комісії. Це комісія з питань бюджету, 
фінансів, планування соціаль-
но-економічного розвитку, цін, 
розвитку підприємництва; постійна 
комісія з земельних відносин, 
екології, житлово-комунального 
господарства, архітектури, інфра-
структури, комунальної власності 
і приватизації; комісія з питань 
освіти, культури, спорту, соціаль-
ного захисту і охорони здоров’я та 
комісія з питань депутатської діяль-
ності, етики регламенту, забезпе-
чення законності, правопорядку 
і боротьби з корупцією. Найбільше 
депутатів у земельній комісії — 7, 
у всіх інших по 6. Цього року хочемо 
спробувати зробити акцент на засі-
даннях профільних комісій. Бо торік 
питання спочатку обговорювалися 
на профільних комісіях, потім ці 
ж питання вносили на розгляд 
спільних комісій — і потім вже 
голосували на сесії. Але виходить 
так, що одне й те ж питання обго-
ворюємо на всіх комісіях, а потім 
ще й на сесії, бо хтось із депутатів 
пропустив засідання комісії, тому 
ще потрібно пояснити питання 
й на сесії. Тобто витрачаємо багато 
часу, враховуючи, що питань на 
сесії буває чимало.

— Не виходить, як на сесіях 
тієї ж обласної ради, де після 
ретельного розгляду на комісіях 
депутати просто голосують за 
той чи інший проект рішення 
майже без обговорення?

Т. М.: От ми теж до цього 
прагнемо. І постійні комісії 
створені саме для того, аби всі 
проблеми і нюанси з’ясувати 
і вирішити там, а на сесії просто 
проголосувати за питання. Але 
так ще не виходить.

Алгоритм роботи такий, що 
про всі засідання повідомля-
ємо завчасно — на вебсайті, 
у ЗМІ, зокрема, на радіо: і про 

сесії, про засідання комісій. 
Якщо сесія чергова, то за 10 
робочих днів оприлюднюємо 
всі проекти рішень на сайті. 
З депутатами спілкуємося теле-
фоном, у Вайбері. Для зручності 
депутатів скидаємо на електрон ні 
пошти всі проекти рішень. Тобто 
намагаємося створити всі умови 
для плідної роботи депутатського 
корпусу. Адже за свою роботу 
депутати місцевих рад коштів 
не отримують — працюють на 
громадських засадах.

Вуличних депутатів нині немає, 
але проблеми виникають кожного 
дня. Тому було створено графік 
прийому депутатів. Деякі депутати 
його проводять у колишньому 
приміщенні районної ради, інші — 
за місцем роботи у вільний час. 
У більшості випадків люди знають, 
що функціонує гаряча лінія міської 

ради, тому з усіх питань теле-
фонують на неї. Якщо потрібно 
поспілкуватися із конкретним 
депутатом, то ми скоординовуємо 
і допомагаємо зустрітися.

— З якими проблемами звер-
талися виборці до вас?

Т. М.: Були питання ство-
рення ОСББ. Йдеться саме про 
консультацію щодо процедури 
та механізму організації ОСББ 
у багатоквартирних будинках, 
також питання житлово-комуналь-
ного господарства. Як посадова 
особа здійснюю виїзні прийоми 
громадян. Відверто вразив візит 
до одного із сільських населених 
пунктів. У єдиній громаді ми 
живемо лише рік, проте люди вва-
жають, що за цей час міська влада 
має вирішити всі проблеми, які 
накопичувалися й не вирішувалися 
роками. Для сільських мешканців 
це ремонт доріг, відсутність того 

ж ФАПу. Складається ситуація, 
що при всьому бажанні місцевої 
влади неможливо забезпечити 
належні медичні послуги в деяких 
селах, оскільки немає фахівців, 
які б погодилися працювати 
у сільській місцевості.

— От для того, щоб мати 
уявлення про реальний стан 
справ у громаді та роботу міс-
цевої влади й існує YouTube та 
онлайн-трансляції сесій міської 
ради. Це приклад прозорості 
роботи влади?

Т. М.: Звісно. А ще, на від-
міну від інших рад, у нашій 
громаді проводиться поіменне 
електрон не голосування. До 
середини 2020 року депутати 
голосували у паперовій формі, 
тобто обиралася лічильна комі-
сія, котра запитувала у кожного 
депутата «за» він, «проти» чи 
«утримався». Потім підраховували 
кількість голосів і оголошували 
результати. То зараз за 10 секунд 
кожне рішення голосується 
в електронній системі, результати 
виводяться на монітор. Не без 
того, що інколи бувають технічні 
негаразди, які ми виправляємо. 
Відповідно, всі пленарні засідання 
транслюються через YouTube. Тож 
будь-хто — і мешканці громади 
насамперед — можуть перегля-
дати сесії як у реальному часі під 
час засідання, так і в зручний для 
них час на каналі. Те ж стосується 
і засідань постійних комісій.

— Як складаються стосунки 
між міською радою та виконко-
мом, секретарем міської ради 
та міським головою?

Т. М.: Особисто у мене із міським 
головою чудові стосунки. Адже 
працюємо в одному колективі, вико-
нуємо спільну роботу, всі проблемні 
питання вирішуємо вчасно. Маємо 
налагоджену співпрацю з Оксаною 
Дядюновою. У депутатського кор-
пусу було своєрідне притирання, 
знайомство, але це на початку 
діяльності, на перших сесіях міської 
ради 8-го скликання. Були навіть 
певні протистояння, але зараз 
міська рада і виконком працюють 
злагоджено — разом вирішуємо 
всі нагальні питання. Депутати 
розуміють, що працювати потрібно 
не на камеру, а на громаду.

Настя ТОПОЛЯ

“У єдиній громаді 
ми живемо лише 
рік, проте люди 
вважають, що за цей 
час міська влада 
має вирішити 
всі проблеми, 
які накопичувалися 
роками. 

“Часом постає такий 
собі конфлікт досвіду 
минулих часів 
і більш сучасного 
погляду на вирішення 
проблемних питань. 
Та незважаючи на 
це, нам вдається 
вирішувати нагальні 
проблеми.
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Традиції бортництва 
на Решетилівщині
У рубриці «Ретроспектива» продовжуємо вивчати історію рідного 
краю, цього разу хочемо розповісти вам про решетилівські традиції 
бортництва — саме так раніше називали заняття бджільництвом. 
За однією із красивих легенд, саме бджолам і мають завдячувати 
сучасні решетилівці за появу нашого мальовничого міста.

Засновниками Решетилівки 
можна сміливо вважати козаків 
які займалися «уходницькими 
промислами» (рибальство, 
мисливство, збиральництво, 
бортництво). Цьому твер-
дженню відповідає і легенда, 
яку в середині ХIХ століття 
записав і відобразив полтав-
ський історик, статистик та 
етнограф Микола Аранда-
ренко у своїй праці під наз-
вою «Записки о Полтавской 
губернии» (ч. 1–3, Полтава, 
1848–1852). Згідно із його 
відомостями, засновни-
ком Решетилівки вважався 
козак-пластун Решетило, який 
в цих місцях на початку ХVII 
століття тримав власну пасіку. 
І згодом саме на цьому місці 
виникло поселення. Чи так 
було насправді, чи це просто 
красива розповідь  — зараз 
встановити складно, але без-
заперечний факт: із давніх 
давен Полтавщина славилася 
бортництвом (лісова форма 

пасічництва). Для цього в нас 
були винятково сприятливі 
умови. На теренах Полтав-
щини росли великими маси-
вами столітні липи, дикі 
яблуні і груші, а над річками, 
потічками, озерами — парості 
черемхи, верб та лозняків, 
степові полини з багатющим 
різнотрав’ям. Буйно квітували 
гаї та байраки і нарешті без-
межні луки, які цвіли з ранньої 
весни і до пізньої осені. Тож 
корму для бджіл було вдосталь. 
Живучи в дуплах (бортях) ста-
резних дерев, вони розмножу-
вались і роїлися незліченно. 
Спочатку наші далекі предки 
обкурювали дупла і частку 
меду забирали для власного 
вжитку, решту лишали для 
бджолосім’ї, щоб і в наступні 
роки тут комахи водилися. 
Пізніше вони стали виготов-
ляти дуплянки і розводити 
в них бджіл на своїх пасіках. 
У ту сиву давнину в кожному 
хуторі, селі чи містечку 

налічувалися не по одній 
сотні вуликів, а запашного 
меду і воску часом не знали 
де й дівати.

У роки Гетьманщини 
бджільництво на Полтавщині 
набрало виняткового розвитку. 
Про це засвідчує перепис 
господарств, який провела 
Перша Малоросійська Колегія 
(1722–1726) на чолі з царським 
бригадиром Степаном Велья-
міновим. Жорстокій облік 
Московія запровадила з метою, 
щоб обкласти український люд 
грошовими та натуральними 
податками для царської казни. 
Представники Московського 
царату вирушили в полки та 
сотні України, щоб не тільки 
збирати податки, а й прове-
сти опис «у всякого звания 
людей» різних прибуткових 
статей, як от: млини, пасіки, 
винокурні, броварні, браж-
ниці, солодовні, воскобойні 
тощо. Зазвичай козаки, під-
помічники, селяни та інший 

люд намагалися приховати 
свої статки від московських 
чиновників. Тому відомості 
того опису дещо урізані. І все 
ж з них тепер довідуємося, 
що у самій Полтаві було 4 067 
вуликів, у решетилівського 
сотника Івана Гаєвського — 
1 515, а всього на Полтавщині 
було 32 640 вуликів.

А от далі для українського 
козацтва та селянства настали 
зовсім лихі часи. Козацькі 
вольності були вкрай урізані 
в період правління Катерини II 
та її адміністрації. Україн-
ський народ був загнаний 
у кріпацтво. Тому бджоль-
ництво, як і решта галузей, 
поволі занепадали. Хоча ще на 
початку ХIХ століття ця дохідна 
галузь утримувалася на досить 
належному рівні. В селянських 
та поміщицьких господарствах 
Полтавської губернії налічува-
лося 3 мільйони бджолосімей. 
А в усій Російській імперії — 50 
мільйонів.

Згідно «Топографічного опису 
Полтавської губернії 1809 року» 
пасіки на Полтавщині будува-
лися у вигляді напівкола, або 
чотирикутника із хмизу, або оче-
рету. Вони знаходилися в садках 
при будинках, або у віддалених 
від дому місцях, але зазвичай, 
коли гречка починала квітнути, 
пасіки переносили в поля.

Вулики для бджіл були 
дерев’яними, всередині видов-
бані з липи, верби, горіху та 
осики. Вони мали вигляд 
тупого, округлого конусу, 
висотою до п’яти чвертей, 
а шириною — знизу до восьми, 
а зверху до 5 вершків. На верх 
клалося денце, придатне 
для вільного отвору, а знизу 
в чверті від землі для входу 
у вулик для бджіл кріпилася 
дощечка. В середині впопе-
рек вулика були видовбані 
хрестовидні палички, одна 
від одної на рівній відстані, для 
придатного «приварювання» 
бджіл до власних сотів. Вулики 
ж зверху накривалися корою 
або дерев’яними кришками, 
які не допускають потрапляння 
дощової вологи.

При вийманні вуликів із 
земляних погребів, де вони 
зазвичай зберігалися в зимовий 
час, наприкінці березня їх 
підчищають та підрізають 
випорожнений взимку віск 
по тамтешньому щільнику, 

і виставляють їх в пасіки, де 
розташовують рядками, ста-
раючись, щоб лази у вуликах 
були проти сходу сонця.

Взимку в погребах і влітку 
у вулику на пасіці худих бджіл 
годують ситною, тобто варе-
ним з водою медом, а самих 
слабших чистим медом. 
Годівля відбувається два-три 
рази в день, зазвичай до липня. 
Коли ж їхня здобич в полі буде 
достатньою, то їх перестають 
годувати і залишають комах на 
власне споживання.

Під кінець вересня вулики 
знімають з місць, виставляють 
у добре обмазаний сарайчик 
який знаходиться над бджоли-
ним погребом і там тримають 
їх до самих морозів, а потім 
кладуть у погріб.

На жаль, зубожіння та поне-
волення українського села за 
часів панування імперії при-
звели до того, що за якихось 
півстоліття кількість вуликів 
у господарствах зменшилась 
в десятки років. Як свідчать 
історичні дані, особливо 
несприятливими для пасіч-
ників нашого краю видалися 
1847–1849 роки. Холодні і сирі 
весни, літні спеки не спряли 
ні медозбору, ні розмноженню 
бджіл. За ці 3 роки було отри-
мано лише 350 тисяч пудів меду 
та 17 750 пудів воску.

На закінчення нашої роз-
повіді варто проаналізувати 
ціни на мед на ринках минув-
шини. Так, у 1760 році пуд меду 
в Полтаві коштував 80 копійок, 
або 5 копійок за кілограм. Через 
44 роки ціна пуда меду підско-
чила до 2 рублів 85 копійок, а в 
середині ХIХ cтоліття треба 
було вже віддати 3 рублі 42 
копійки. У 1844 році за пуд меду 
у Санкт-Петербурзі вимагали 
11 рублів 50 копійок.

Нині український мед 
досить високо ціниться за 
кордоном. Україна дає 6% від 
усього світового виробни-
цтва, посідаючи перші місця 
в Європі. Головне  — щоб 
хімія, яку використовують 
в аграрному секторі, не вбивала 
бджіл. Бо, як сказав свого часу 
геніальний Альберт Ейнштейн: 
«Через 4 роки після загибелі 
останньої бджоли — загине 
людство». Та віримо, що цей 
час не настане!

Юрій КІСІЛЬ

Чемпіонат громади:  
лідери не збавляють оберти

Минулих вихідних від-
булися ігри 8 туру зимо-
вого чемпіонату громади 
з мініфутболу. «Колос» роз-
громив «Галактику» 13:4, 
«Легіон» поступився 6:10 
«Марселю». ФК «Решети-
лівка» впевнено перемогла 
«Спортинг» 8:3, «Лиман Дру-
гий» здолав 3:1 «Прогрес». 
«Ліцей» переграв 5:3 «Вете-
ранів АТО», «Олімпія» знову 
не прибула на гру і отримала 

технічну поразку 0:10 у матчі 
із «Говтвою», а «Енергія» пере-
могла 5:2 «Луч». 

Таким чином, група 
лідерів продовжує зміцню-
вати позиції: першу-другу 
сходинку ділять ФК «Реше-
тилівка» та «Колос», які 
мають по 22 залікові пункти, 
в спину їм дихає «Говтва», 
яка набрала 20 очок.

Михайло ЧУБ

Школярка із Решетилівки перемогла 
у всеукраїнському відкритому 
марафоні з української мови

Завершився II Всеукраїнський 
відкритий марафон з української 
мови, на який зареєструва-
лося понад 37 тисяч учнів 
та студентів. За підсумками 
змагання фіналістами стали 
10 065 учасників, а з них призові 
місця посіло 2 294 конкурсанти. 
Участь у всеукраїнському мов-
ному марафоні взяли і школярі 
Решетилівської філії І ступеня.

Учениця 4-В класу Оля Шапо-
валенко стала переможницею 

марафону в категорії «Учні 
4 класу», де виборола 1 місце. 
Юна мовознавець успішно 
змогла подолати усі етапи 
марафону: «Правопис», «Куль-
тура слова», «Робота з текстом», 
«Граматика» та гідно про-
демонструвати свої знання 
з української мови.

ЇЇ однолітки та учні з 4-В та 
4-А класів, які теж брали участь 
в конкурсі, мають залікові 
результати з 4 по 22 місце за 

кількістю балів. Великий вклад 
у знання школярів зробили вчи-
телі, зокрема Юлія Григоренко 
та Валерія Коровіна.

Віктор БІЛОКІНЬ

Решетилівська пасіка, кінець 1940-х. Пасічник Грицай
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ЗНАЙ НАШИХ

Аліна ПЕРЕПЕЛИЦЯ:  
«Вдячна, що батьки свого 
часу мене підтримали й не 
відмовили від вчителювання»
Про своїх малих вихован-

ців Аліна Перепелиця 
може розповідати 

довго й багато. Вона з когорти 
тих молодих учителів, для 
яких школа — це не просто 
робота, фах, а покликання, 
сенс життя. Щодня Аліна 
їздить з Решетилівки до 
Покровського, аби сіяти 
вічне, мудре й прекрасне. 
Насправді ж зізнається, що 
не вона навчає своїх малих 
вихованців — вони вчаться 
один в одного, бо сучасні малі 
школярі набагато розумніші, 
розкутіші за своїх однолітків 
епохи «до Нової української 
школи». А у плані критичного 
мислення і вміння відстояти 
свою точку зору можуть ще 
й фори дорослим дати.

«Документи 
подала в єдиний 
університет і на одну 
спеціальність»

Про те, що стане вчителькою 
початкових класів, Аліна знала 
змалечку. От знала — і все. Як 
і однолітки, так само гралася 
«в школу», проте для друзів то 
були просто ігри, а дівчинка 
вже знала, що вчителювання 
стане її долею. Звідки така 
впевненість — і сама не розу-
міла, тим більше що у родині 
ніхто не мав жодного стосунку 
ні до школи, ні до педагогіки. 
Алінині вчителі захоплення 
своєї вихованки підтримували, 
тож роль вчительки, яка навчає 
наймолодших школярів, Алінка 
приміряла на себе ще у школі, 
коли там проводилися дні 
самоврядування. У старших 
класах вчителі давали творчі 
завдання — і дівчина із одно-
класницею на пару проводила 
справжні уроки у молодших 
школярів.

Тож коли постало питання 
про продовження освіти, 
питання на яку саме спеці-
альність вступати, навіть не 
стояло. Мама Лариса вибір 
доньки підтримала, хоча й не 
була у великому захваті. Як 
і будь-яка мама, була упевнена, 
що доня варта кращої спеці-
альності, а як доросла й мудра 
жінка бажала дитині, певно, 
кращої зарплати і менших 
нервів. Аліна розповідає, що 
нині, коли інколи прохоплю-
ється у розмові з мамою про те, 
що важко чи втомилася, мама 
жаліє й додає філософське «Я ж 
тобі говорила…»

А от тато Дмитро пов-
ністю став на бік доні, він 

ретельно вивчав виші, де 
краще здобувати освіту. Він, 
зокрема, й університет допо-
міг вибрати — посприяв тому, 
щоб донька поїхала з рідного 
Царичанського району на нав-
чання до Полтави й місцевого 
педуніверситету. А відтак — не 
лише омріяний фах отримала, 
а ще й свою долю зустріла.

«Розглядали два варі-
анти — Кривий Ріг чи Пол-
тава,  — розповідає Аліна 
Перепелиця. — Проте пере-
важила духовна столиця, 
котра підкупила ще й тим, 
що місто було більш спокійне 
у плані криміногенної ситу-
ації. Плюс ближче до дому, 
зручне автобусне сполучення. 
Це плюси для батьків, бо мені 
було за великим рахунком 
байдуже, де здобувати освіту. 
Головне — отримати фах вчи-
теля початкових класів. Зараз 
розумію, що була аж занадто 
ризикова й упевнена у своїх 
силах, бо при можливості 
обрати різні виші чи хоча 
б факультети, я ж документи 
подала в єдиний універси-
тет і на одну спеціальність. 
Думки про те, що було б, якби 
не пройшла, почали з’явля-
тися лише зараз. Отака була 
упевнена у власних силах і у 
власній долі. Своїй би дитині 
так би не дозволила зробити, 
аби не втратила рік».

Проте доля була прихиль-
ною до дівчини. Так судилося, 
що в Полтаві, в педунівері, до 
якого таки вступила, Аліна 
і своє кохання зустріла. Отут 
всесильний Амур «нафінтив», 

що той висококласний фут-
боліст на полі, влаштувавши 
справжню багатоходовочку: 
якщо Алінка мріяла про педуні-
верситет, то Олександр Зозуля 
змушений був вступити до 
вишу, аби не втрачати рік 
після того, як не пройшов до 
музучилища. Хлопець отримав 
таки музичну освіту, здавши 
іспити за рік. «А якби вступив 
з першого разу, то, можливо, ми 
б і не зустрілися ніколи. Так що 
дякую долі за оту його першу 
невдачу», — сміється Аліна.

Перший клас на 5-му 
курсі, НУШ — після 
декретної відпустки

Десь на 5-му курсі дівчині 
набридло навчатися — і вона 
пішла працювати до школи. 
Тобто завершувала навчання, 
як то кажуть, без відриву від 
виробництва. На рік Аліна 
Перепелиця влаштувалася 
вчителем 1-го класу до Новоми-
хайлівської школи. Зізнається, 
що цій роботі завдячує нині 
покійному Володимиру Зін-
ченку. Той повірив у студентку, 
що мріяла випробувати свої 
сили і перевірити, чи пра-
вильний вибір зробила. «Було 
важкувато, — згадує Аліна Пере-
пелиця. — Доводилося готу-
ватися одночасно і до уроків, 
і до пар в університеті. Інколи 
буквально падала без сил і коли 
доводилося обирати між тим, 
поїсти чи поспати, обирала 
останнє. Зате було приємно для 

фігури. Так що мій останній 
курс був драйвовим».

Виявилося, що без драйву 
молода вчителька свого життя 
не уявляє. Бо між роботою 
у Новій Михайлівці та Покров-
ському Аліна встигла сходити 
в декрет, народивши чудову 
донечку. А повертаючись на 
роботу, потрапила з корабля 
на бал — повернулася у 1-ий 
клас, який почав навчатися за 
стандартами Нової української 
школи. Так що останній рік 
декретної відпустки теж був 
драйвовим — догляд за мале-
чею доводилося поєднувати із 
курсами та онлайн навчанням. 
Як говорить сама Аліна, було 
цікаво, але трішки стресово. 
Зате від роботи за принципами 
НУШ молода вчителька отри-
мує неймовірне задоволення, 
як і її учні. Зауважує, що для 
її вихованців стресом був не 
похід до школи, а навпаки — 
необхідність йти на канікули.

«НУШ  — це класно, це 
цікаво для дітей,  — розпо-
відає вчителька.  — Діти із 
захопленням йдуть до школи 
й засмучувалися, коли закінчу-
валися уроки. Насправді НУШ 
змінює малечу. Вони живі, 
активні, нічого не бояться. 
З будь-якої ситуації вийдуть 
із високо піднятою головою. 
Вони легко схоплюють все 
нове. Коли говорять, щоб на 
відкритий урок не давали 
учням нічого нового — то це 
точно не про моїх учнів. Вони 
легко все схоплюють, для них 
не існує перешкод. Діти справді 
зовсім інші, й критичне мис-
лення присутнє, на відміну 
від більшості дорослих. Вони 
маленькі, але з дорослими 
думками, й дуже видно, що 
відрізняються від нас. З ними 
дуже цікаво спілкуватися. Бо 
мають власну точку зору, ніби 
й погоджуються з тобою, проте 
будуть доводити свою думку. 
Як на мене, то це саме ті діти, 
яких вимагає сучасний світ. 
З ними класно, з ними не буває 
стандартних ситуацій. Ми вчи-
мося один в одного. З іншого 
боку, вони малі, проте дуже 
відповідальні. Коли проходила 
сертифікацію, було щемно усві-
домлювати, що мої вихованці 
дуже переймалися за результат, 
підтримували і переживали 
за мене».

До слова, Аліна Перепе-
лиця стала у громаді третім 
вчителем початкових класів, 
яка пройшла сертифікацію. 
Отримала сертифікат торік, 
хоча зізнається, що мала намір 
зробити це раніше: зупиняла 
лише необхідність на пер-
шому етапі знову проходити 
ЗНО, і математику насампе-
ред. Свого часу у школі Аліна 
стала другою серед одноклас-
ників за результатами ЗНО 
з математики, проте нервів 
той предмет попсував. Зізна-
ється, що вдруге відповісти 
на запитання з математики 
наважилася під впливом 
своїх малих вихованців, які 
й дорослих можуть навчити 
хоробро долати перешкоди та 
власні страхи.

Якщо є кошти, краще 
їх витратити на емоції 
від подорожей

Для Аліни Перепелиці школа 
не закінчується у Покровському, 
бо, як у більшості вчителів, 
робота ще й удома продов-
жується. Потрібно ж не лише 
до власних уроків підготу-
ватися, знайти щось цікаве 
для своїх малих вундеркіндів, 
а й вивчити уроки із 6-річною 
Іванкою. Понеділок і середа 
особливо завантажені, бо у доні 
після школи ще два гуртка — 
розвиває гени бабуні-худож-
ниці й тата-музиканта. Аліна 
зізнається, що поєднувати 
кар’єру і роль мами і дружини 
складно. І тут на допомогу 
приходить коханий чоловік, 
бо коли дружина не встигає 
прибрати чи приготувати їсти, 
на поміч приходить Олександр. 
У молодій родині панують 
справді партнерські стосунки, 
і обоє не ділять обов’язки на 
чоловічі чи жіночі. Аліна 
жартує, що у чоловіка інших 
варіантів немає, й додає, що із 
Сашою їй справді пощастило.

Два роки тому Аліна почала 
робити прикраси для волосся. 
Спочатку для себе і доні, бо руко-
ділля заспокоює й допомагає 
енергетично розвантажитися. 
Потім подруга запитала, чому 
не продає ту всю красу — почала 
рекламувати свої прикраси 
у соцмережах, з’явилися перші 
замовлення. Для рукоділля час 
знаходить і зараз, проте все-таки 
віддає перевагу часу, проведе-
ному із родиною. І найважливіші 
тут емоції та яскраві враження, 
а їх лишають по собі переважно 
мандрівки.

« Л ю бл ю  п р о г ул я н к и 
з чоловіком,  — розповідає 
Аліна Перепелиця. — Люблю 
Карпати, я їх просто обожнюю. 
Подобаються прогулянки на 
каяках і радію, що в Решетилівці 
є така можливість й не потрібно 
кудись їхати за враженнями. 
І досі притримуюся думки: якщо 
є кошти, то краще їх витратити 
на емоції від подорожей. Зараз 
мріємо з Іванкою про тепло — 
і про Єгипет. Хочу помандрувати 
по Європі, країна-мрія — Туреч-
чина: хочеться побачити Стам-
бул, чудову архітектуру міста, 
що одночасно знаходиться 
у двох частинах світу».

На запитання, що буде 
робити, якщо у доні перемо-
жуть гени не художника чи 
музиканта, а таки вчителя, 
Аліна сміється, а потім додає: 
«Одна з моїх учителів свого 
часу говорила, щоб обрала іншу 
професію. Дивувалася, що вона 
намагається відмовити. Зараз, 
коли буває складно, розумію, що 
мала на увазі. Та насправді не 
уявляю, чим би іншим ще займа-
лася. Тому вдячна, що батьки 
тоді мене підтримали й не від-
мовили від вчителювання. Якщо 
Іванка обере таку долю — так 
само підтримаю свою доню. 
Головне — аби їй подобалося 
і робота була до душі».

Настя ТОПОЛЯ
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Подарунки від влади  
під ялинку: повернення  
техогляду, збільшення  
соцвиплат, але й штрафів  
та податків
Розповідь про зміни 2022 

року розпочнемо з питань 
грошових. Точніше, 

з нових соціальних гарантій. 
Вони зростуть. Зокрема, про-
житковий мінімум, від розміру 
якого залежать всі соціальні 
виплати та допомоги, протя-
гом року зросте тричі для всіх 
категорій. Для дітей віком до 
6 років він становитиме: з 1 
січня — 2 100 грн, з 1 липня — 
2 201 грн, з 1 грудня — 2 272 
грн. Для дітей у віці від 6 до 
18 років ці суми зростати-
муть від 2 618 грн у січні, до 
2 744 грн у липні та 2 833 грн 
наприкінці року. Прожитковий 
мінімум для працездатних 
осіб відповідно становитиме 
2 481 грн, 2 600 грн, і до кінця 
року зросте до 2 684 грн. Ну, 
а для українців, які втратили 
працездатність, урядовці 
передбачили такі суми: з 1 
січня — 1 934 грн, з 1 липня — 
2 027 грн, з 1 грудня — 2 093 грн.

Так само, тричі на рік 
зростатимуть і виплати на 
дітей-сиріт, аліменти (міні-
мальний, рекомендований та 
максимальний розмір).

Пакунок малюка 
подорожчає, виплати 
при народженні 
не зростуть

У 2022 році, як і раніше, 
батьки зможуть отримати 
пакунок малюка грошима або 
в натуральній формі. У зв’язку 
зі збільшенням прожиткового 
мінімуму, за рік пакунок здо-
рожчає тричі. Відповідно з 1 
січня він коштуватиме 6 300 
грн; з 1 липня  — 6 603 грн; 
з 1 грудня — 6 816 грн.

Щоправда, ці кошти батьки 
малечі зможуть витратити 
винятково на гігієнічні засоби 
та косметику для немовляти, 
дитяче харчування, одяг та 
взуття для малечі, дитячий 
посуд, предмети, призначені 
для догляду за новонародже-
ним, постіль, коляски, авто-
крісла, ходунки, іграшки, 
розвивальні килимки та інші 
дитячі аксесуари. Придбати все 
це можна не у всіх магазинах, 
а лише в учасників проекту 
«Монетизація одноразової 
натуральної допомоги».

А от виплати при народ-
женні дитини цього року не 
зміняться, оскільки народні 
депутати так і не ухвалили 
відповідний закон. Тож замість 
очікуваних 50 тисяч, допомога 
становитиме 41 280 грн. Перші 
10 320 грн батьки зможуть отри-
мати відразу, решту суми — 
протягом наступних 36 місяців 
рівними частинами по 860 грн 
на місяць.

Зарплати зростуть, 
але не для всіх

У 2022 році українці можуть 
розраховувати лише на одне 
незначне підвищення міні-
мальної зарплати. З 1 січня 
вона становитиме 6 500 грн, 
а з 1 жовтня зросте на 200 
грн — до 6 700 грн. Наступ-
ного разу «мінімалка» збіль-
шиться 1 січня 2023 року — до 
7 176 грн.

Натомість Уряд анонсував 
у 2022 році зростань зарплат 
для чиновників, вчителів, пра-
воохоронців та лікарів.

12 підвищень виплат 
пенсіонерам

Водночас на 2022 рік запла-
новано 12 етапів підвищення 
пенсій для різних категорій 
українців. Насамперед тричі 
перерахують розмір міні-
мальної пенсії: з 1 січня 2022 
року вона зросла до 1 934 грн, 
з 1 липня збільшиться до 2 027 
грн, а з 1 грудня — до 2 093 грн.

На січень також запланова-
ний перерахунок пенсій для 
ліквідаторів аварії на Чорно-
бильській АЕС з інвалідністю. 

Для першої групи інвалідно-
сті виплачуватимуть пенсію 
у розмірі 14,6 тис. грн, для 
другої — 9,5 тис. грн, для тре-
тьої — 7 тис. грн.

Продовжиться підвищення 
пенсій для 65-річних грома-
дян у зв’язку зі зростанням 
мінімальної зарплати. Також 
передбачене підвищення на 
9% від розміру пенсії для жінок 
віком понад 60 років.

З 1 січня зросте мінімальна 
пенсія для сімей загиблих 
під час воєнних дій на Сході 
України. Вона становитиме 
7,8 тис. грн.

Також запланована індек-
сація пенсійних виплат із 
1 березня 2022 року. Водночас 
у жовтні збираються підви-
щити розмір мінімальної пенсії 
для людей старше 70 років, 
які мають стаж 35 років (для 
чоловіків) або 30 (для жінок). 
У березні повинна відбутися 
індексація компенсаційних 
виплат для пенсіонерів, стар-
ших за 75 років. Для 75-річних 
пенсіонерів сума становитиме 
400 грн, для 80-річних — 500 
грн. З жовтня пенсіонери віком 
70–75 років  отримають  300 
грн доплати.

З жовтня запланована нова 
мінімальна пенсійна гарантія. 
Людина, старша за 70 років, 
яка має трудовий стаж 35 років 
(чоловік) або 30 років (жінка), 
отримуватиме не менше 
3 тис грн.

Якщо стаж менший, міні-
мальна пенсійна виплата для 
цих категорій громадян визна-
чатиметься пропорційно до 
стажу. За наявності страхового 
стажу в чоловіків 25 років, а в 
жінок 20 років вона станови-
тиме мінімум 2 500 грн.

Хочеш на пенсію — 
більше працюй

У 2022 році, щоб стати пен-
сіонером у віці 60 років, необ-
хідно мати не менше 29 років 
страхового стажу  (на рік 
більше, ніж було необхідно 
у 2021 році). У разі відсутно-
сті необхідного страхового 
стажу після досягнення 60 років 
українці можуть скористатися 
правом виходу на пенсію за 
віком після досягнення 63-річ-
ного віку (зі страховим стажем 
від 19 до 29 років) та 65-річного 
віку за наявності страхового 
стажу від 15 до 19 років.

Кожного наступного року 
страховий стаж зростатиме на 
один рік. Починаючи з 1 січня 
2028 року необхідний страховий 
стаж для призначення пенсії за 
віком після досягнення віку 60 
років становитиме не менше 
35 років. Українцям, які мають 
стаж менше 15 років, пенсійні 
виплати не нараховуватимуться. 
Для них передбачена грошова 
допомога. Отримати її зможуть 
громадяни, дохід яких менший 
за прожитковий мінімум (2 481 
грн у 2022 році). Трудовий стаж 
можна докупити. Вартість 
місяця стажу становить 44% від 
розміру мінімальної зарплати.

Тарифи теж зростуть
Щоправда, разом із зарпла-

тами та пенсіями, ростимуть 
у 2022 році й тарифи на кому-
нальні послуги. За прогнозами 

експертів електроенергія здо-
рожчає на 20–45% для пересіч-
них споживачів та на 50–70% 
для бізнесу. Вартість опалення 
та гарячої води зросте від 50 до 
70%, водопостачання та каналі-
зація подорожчають на 20–30%. 
Газ здорожчає для українців на 
15–20% (майже 9 грн за кубо-
метр), а для теплокомуненерго 
він коштуватиме на 30–50% 
більше, ніж раніше (не більше 
8,5 грн за кубометр). Розподіл 
та доставка газу теж значно зро-
стуть в ціні: на 40–60% (4–5 грн).

Здорожчання енергоносіїв 
вплине й на ціни на про-
дукти, зрозуміло, що у бік їх 
зростання. Більше того, деякі 
підприємства харчової промис-
ловості наприкінці минулого 
року вже оголосили про част-
кове чи повне згортання своєї 
діяльності. Йдеться, зокрема, 
про кондитерську фабрику 
в Кременчуці, Пирятинський 
сирзавод, Яготинський моло-
козавод. Про нерентабельність 
своєї продукції у зв’язку зі зрос-
танням ціни на газ вже заявили 
представники кондитерської 
галузі, молочарі України, почи-
нають зупиняти виробництво 
підприємства й інших галузей.

За пакетики 
заплатимо більше

З 1 лютого  вартість 
поліетиленових пакетів 
у супермаркетах та магазинах 
зросте ще більше. Замість 10–12 
копійок за пакет доведеться 
заплатити від 2 грн (без ручок 
та з бічними складками) до 
3 грн (з ручками та бічними 
складками). Щоправда, це не 
стосується біорозкладних плас-
тикових пакетів, а також над-
тонких пакетів, у які пакують 
свіжу рибу та м’ясо, сипучі про-
дукти та лід, для яких пакет — 
це первинна упаковка. Проте і їх 
планують заборонити вже після 
2023 року. І не забуваємо про 
штрафи: за розповсюдження 
пластикових пакетів доведеться 
заплатити від 8,5 тис. до 17 тис. 
грн, а у разі повторного право-
порушення — аж до 34 тис. грн.
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Штраф — за стать
Цього року кількість штра-

фів відчутно зросте. Так, із 
8 січня роботодавців штрафу-
ватимуть за те, що вони вка-
зують певну стать у вакансіях 
(тільки для жінок, або тільки 
для чоловіків). Розмір штрафу 
дорівнюватиме десятикрат-
ному розміру мінімальної 
зарплати (з січня — 65 тис. 
грн, з жовтня — 67 тис. грн). 
Але це правило не стосується 
специфічної роботи, яка може 
виконуватися винятково чоло-
віком або жінкою.

Нові податки і касові 
апарати для ФОПів

Купу «сюрпризів» під яли-
ночку отримали приватні 
підприємці. У зв’язку зі зрос-
танням мінімальної зарплати 
та прожиткового мінімуму 
відповідно зростуть і єдиний 
соціальний внесок (ЄСВ) та єди-
ний податок. Для ФОП I групи 
ЄСВ становитиме 1 430 грн (з 1 
січня) і 1 474 грн (з 1 жовтня). 
Єдиний податок — 248,10 грн 
з 1 січня, 260 грн — з 1 липня 
і 268,40 грн — з 1 грудня.

ФОП II групи: ЄСВ  — 
1 430 грн (з 1 січня) і 1 474 грн 
(з 1 жовтня).

Єдиний податок — 1 300 грн, 
а з 1 жовтня — 1 340 грн.

ФОП III групи: ЄСВ  — 
1 430 грн (з 1 січня) і 1 474 грн 
(з 1 жовтня). Єдиний податок 
для цієї категорії розрахову-
ється як  5% доходу або 3% 
доходу та ПДВ (податку на 
додаткову вартість).

ФОП загальної системи 
оподаткування. ЄСВ  — 
1 430 грн (з 1 січня) і 1 474 грн 
(з 1 жовтня). Доходи ФОП на 
загальній системі оподатку-
вання, отримані протягом 
календарного року від госпо-
дарської діяльності, оподат-
ковуються за ставкою 18% від 
податку на доходи фізичних 
осіб (ПДФО) та 1,5% військового 
збору від чистого доходу.

З 1 січня  касові апарати 
будуть потрібні  всім під-
приємцям другої, третьої 

і четвертої груп спрощеної 
системи оподаткування для 
проведення будь-яких розра-
хункових операцій. Касовий 
апарат мають використовувати 
ресторани, кафе, турагенції, 
туроператори, готелі, інтер-
нет-магазини, продавці тек-
стилю, магазини секонд-хенду, 
ювелірних виробів.

Не потрібні касові апарати 
лише ФОПам першої групи. 
Йдеться про підприємців, які 
не мають найманих працівни-
ків, займаються роздрібною 
торгівлею за готівку на ринках, 
або ті, хто працює за моделлю 
бізнесу B2B. За проведення 
розрахунків без касових апа-
ратів традиційно передбачені 
чималі штрафи. Усю суть 
«покращення» вже відчули на 
собі пересічні українці: кафе 
та крамнички, де за продукти 
чи філіжанку кави можна було 
розрахуватися банківською 
карткою, з Нового року пере-
йшли на готівку, бо термінали 
«раптово зламалися».

Підвищення податків 
для українців

Зростуть податки і для зви-
чайних українців. Зокрема, 
запроваджується мінімальне 
податкове зобов’язання. 
Йдеться про кошти, які 
потрібно буде сплатити за 
земельну ділянку сільсько-
господарського призначення. 
Вона становитиме близько 
5% від вартості землі на 
рік, щоправда у 2022 і 2023 
роках мінімальне податкове 
зобов’язання буде менше — 
4%. Оподаткування не поши-
рюватиметься на власників 
земельних ділянок у межах 
населених пунктів, тобто на 
землю на прибудинкових тери-
торіях. Запровадять і податок 
на доходи від продажу власної 
сільськогосподарської про-
дукції — державі доведеться 
віддати 18%. Є одна умова: 
податок заплатять тоді, якщо 
сума доходів від продажу пере-
вищує 12 розмірів мінімаль-
ної заробітної плати (78 тис. 
грн — з 1 січня і 80 400 грн — 
з 1 жовтня).

На користь держави дове-
деться розкошелитися й тим, 
хто заробляє на нерухомості: 
податок у розмірі 18% на дохід 
сплатить кожен, хто протя-
гом року продасть третій та 
наступний після нього об’єкти 
нерухомості. Якщо продаєте 
одну квартиру чи будинок, 
дохід не оподатковується, 
а от за продаж другого спла-
чуєте вже 5%.

Нові умови вступу 
до вишів

Цьогорічним абітурієн-
там доведеться взятися до 
математики, бо Міносвіти 
вирішило посилити роль цієї 
дисципліни під час вступу 
до ВНЗ. Так що математика 
стала другим обов’язковим 

конкурсним предметом для 
вступу на такі спеціальності, як 
«Політологія», «Журналістика», 
«Соціальна робота», «Соціальне 
забезпечення». Раніше обов’яз-
ковим предметом була лише 
українська мова. Також для 
вступу на спеціальність Між-
народні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні сту-
дії ЗНО з математики є третім 
конкурсним предметом замість 
кількох предметів на вибір.

Якщо обираєте медичний 
виш, врахуйте, що тепер 
другим предметом можна 
буде обрати математику або 
хімію, а третім — фізику або 
біологію. А для вступників 
на спеціальності галузі знань 
«Охорона здоров’я» замість 
фахового випробування будуть 
використовуватись результати 
інтегрованого іспиту КРОК-М, 
якщо вони його складали.

Цього року не потрібно буде 
подавати копії сертифікатів ЗНО 
та копію документа про раніше 
здобуту освіту, якщо ця інформа-
ція є в Єдиній державній елек-
тронній базі з питань освіти.

Кількість заяв на місця дер-
жавного замовлення, які може 
подати абітурієнт, залишили 
без змін — до п’яти. А от для 
контрактної форми кількість 
заявок скоротили з 30 до 20.

Реєстрація для участі у ЗНО-
2022 розпочнеться 1 лютого та 
триватиме до 9 березня 2022 
року. Перше тестування запла-
новане на 23 травня, останнє — 
на 17 червня.

Національний спротив
З 1 січня 2022 року набув 

чинності закон про національ-
ний спротив. Він є складовою 
частиною комплексної оборони 
держави. Закон передбачає, 
що у складі Збройних сил 
України з’явиться окремий рід 
військ — Сили територіальної 
оборони. Тероборона матиме 
цивільну складову (органи 
державної та місцевої влади) 
і військово-цивільну (штаби 
зон територіальної оборони, 
добровольчі формування тери-
торіальних громад).

У мирний час в Силах терито-
ріальної оборони служитимуть 
контрактники та офіцери-при-
зовники, а в особливий період 

будуть долучатися військовозо-
бов’язані та резервісти.

Нове шкільне 
харчування

З 1 січня у школах України 
почало діяти нове меню. У ньому 
мають зменшити кількість цукру 
в 2–2,5 рази, збільшити кількість 
фруктів до 100 г та зменшити 
кількість хліба на один при-
йом їжі. У раціоні школярів має 
зрости кількість м’яса птиці та 
молочних продуктів. Приблизно 
75% продуктів у їдальнях мають 
бути рослинного походження: 
овочі, салати, злакові, фрукти 
та ягоди.

Водночас у шкільних буфе-
тах забороняється продавати 
солодкі хлібобулочні вироби, 
газовані напої, непастеризовані 
соки та молочні продукти, каву 
та продукти з високим вмістом 
цукру чи солі, консервантів, 
барвників та ароматизаторів.

Повернення техогляду 
й нові штрафи

А от із наступною новиною 
невідомо — вітати автомобіліс-
тів чи поспівчувати: в Україну 
повертається обов’язковий техо-
гляд для легкових автомобілів. 
Після скасування у 2011 році, 
техогляду підлягали комерційні 
транспортні засоби — автобуси, 
вантажівки, ліцензовані таксі. 
Проте з вересня 2022 огляд має 
проходити практично увесь 
транспорт — легкові та ван-
тажні авто, і навіть причепи.

Невідомо, чи стане безпеч-
ніше на українських автошля-
хах цього року, проте дорожні 
камери у 2022-му почали фік-
сувати проїзд на  червоне 
світло та їзду зустрічною сму-
гою, а також зупинку на смузі 
громадського транспорту. 
Порушникам правил дорож-
нього руху доведеться випо-
трошити гаманця — штрафи 
відчутно зростуть. Так, за їзду 
без прав українцю доведеться 
заплатити 425 грн, а якщо водій 
не отримав дозвіл та не отри-
мав посвідчення, штраф складе 
3400 грн. За повторне пору-
шення доведеться заплатити 
20 400 грн. Посилили покарання 

за керування авто у стані алко-
гольного сп’яніння. За їзду «під 
мухою» доведеться заплатити 
17 тис. грн штрафу, окрім того 
водія позбавлять права керувати 
транспортом на рік. За повторне 
порушення — 34 тис. грн штрафу 
та позбавлення прав на 3 роки.

До слова, змінюється прин-
цип отримання водійського 
посвідчення: під час навчання 
буде зменшено кількість годин 
теоретичної частини.

Про пандемію 
та бустерну 
дозу вакцини

Новий 2022 рік ми знову 
зустріли в умовах пандемії 
коронавірусу. Адаптивний 
карантин продовжили до 
31 березня, а прем’єр Денис 
Шмигаль заявив, що поки 
в Україні рівень вакцинації 
не досягне 70% серед усього 
дорослого населення, каран-
тинні обмеження будуть 
продовжувати. Наразі маємо 
40% вакцинованих, а від січня 
українці почали отриму-
вати третю — бустерну дозу 
щеплення. Так би мовити, 
для закріплення результату 
та протидії новим штамам 
ковіду. У МОЗ повідомили, що 
оптимальний термін ревак-
цинації — від 6 до 9 місяців 
після завершення первинного 
курсу вакцинації незалежно 
від того, якою вакциною щепи-
лася людина. Для бустерної 
дози перевагу надаватимуть 
м-РНК-вакцинам — Moderna 
або Comirnaty від Pfizer-
BioNTech. Щепитимуть усіх 
бажаючих у віці від 18 років.

Що ж до загальних прогнозів 
щодо пандемії на планеті, то 
експерти Всесвітньої Організації 
охорони здоров’я стверджують, 
що світ цілком може стати 
свідком того, як COVID-панде-
мія почне перетворюватися 
на ендемічне захворювання, 
подібне до інших, з якими живе 
людство. Та все це за умови, 
що не з’являться гірші мутації 
вірусу й кричуща нерівність 
у доступі до вакцин не затягне 
імунізацію.

Настя ТОПОЛЯ
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ОГОЛОШЕННЯ
ПРИВАТНІ  
ОГОЛОШЕННЯ

Тел. (050) 675-07-36

КУПОН ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ
Текст оголошення

Телефон / Адреса
Прийом купонів здійснюється у пункті продажу газет за адресою:  
вул. Покровська, 1 (Універмаг, 1 поверх).

РешетилівщинаUA

НЕРУХОМІСТЬ
 ■ Продається земельна 

ділянка (0,25 га) у с. Глибока 
Балка. Тел. 096-159-25-29

 ■ Продам металевий гараж. 
Терміново. Тел. 063-764-85-74

 ■ Продам житловий 
будинок із господарськими 
спорудами, з/д 0,6 га, с. Нова 
Михайлівка. Тел. 067-870-57-95

 ■ Продам будинок 
у Решетилівці з усіма 
комунікаціями. Поблизу річка 
та ліс. У дворі два гаражі, 
літня кухня. + з\д — 0,15 га. 
Тел. 063-591-41-30

 ■ Продам будинок 
в с. Шкурупіївка.  
Тел. 099-925-85-27

 ■ Продам 2-кімнатну 
квартиру, 1 поверх, інд. 
опалення, 43 кв.м, м. 
Решетилівка.  
Тел. 068-887-59-38

 ■ Продам будинок 
в с. Покроське. Є газ, вода, 
сад, город, без боргів, 
приватизоване. Документи 
в порядку. Тел. 097-168-86-95

ЖИВНІСТЬ
 ■ Куплю теля на держання. 

Тел. 063-849-93-40
 ■ Куплю кнура на заріз.  

Тел. 095-914-64-97

РІЗНЕ
 ■ Продам металевий 

розбірний гараж.  
Тел. 063-764-85-74

 ■ Продам до старого 
імпортного мотоцикла 
з коляскою Панонія двигун 
1-циліндровий, працює без 
АКБ і котушки (4л на 100 км), 
гарний стан, вилка та інші 
різні запчастини.  
Тел. 095-828-64-56

 ■ Продам швейну машину 
«Госшвеймашина» з ножним 
приводом, рад. вир-ва.  
Тел. 050-989-05-02

 ■ Продам костюм «Афганка», 
комплект (зимовий + літній 
варіанти), р. 50/4, новий.  
Тел. 050-989-05-02

 ■ Продам жіночі чобітки, 
зимові, нові, ц. 1100 грн.  
Тел. 050-989-07-10

 ■ Продам кримплен коричн., 
довж. 5м, шир. 1,5м, 650 грн. 
Тел. 050-989-05-02

 ■ Продам електричний 
масляний радіатор (обігрівач) 
Скарлет 7, новий, 7-ми 
секційний. Тел. 050-989-05-02

 ■ Куплю зерновідходи для 
птиці. Тел. 098-389-76-89

Замовити привітання та розмістити 
оголошення у газеті можна 
електронною поштою  
resh_ua@ukr.net 

та за номером  
телефону  
050-675-07-36

Решети
лівщина

UA

Приватне підприємство «ПРИВАТ.ЗЕМ»  
пропонує якісні та швидкі послуги із 
землеустрою,
а саме : розробка проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, 
технічних документацій із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), технічних 
документацій із землеустрою щодо 
поділу (об’єднання) земельної ділянки, 
розробка XML, допомога у присвоєнні земельним ділянкам 
кадастрових номерів, представництво у судах із земельних 
спорів і т.д. 

Звертатись за телефоном:  
(050) 249-10-64, Жанна Олександрівна

Таксі у Покровському  
(станція Решетилівка). 
Цілодобово. Недорого. 
Перевезення 
вантажів легковим 
причепом.  
Тел. (095) 728-71-25.  
Реєстр. №2458304638

Продам дрова. 
Твердих порід, 
а також колені.  
Тел. (050) 929-40-92

Купуємо ВРХ: корів, биків, 
телиць. Найвищі ціни.  
Тел. (066) 844-36-66. 

Купуємо ВРХ: корів, биків, 
телиць. Найвищі ціни.  
Тел. (066) 844-36-66. Саша.

Міняю соняшник  
на олію.  
Олія–50 грн/л. 
с. Прокопівка. 
(067) 858-55-93, 
(095) 174-15-77, 
Сергій.

Куплю свиней живою вагою. 
Тел. (098) 337-90-06,  
(050) 619-13-19

 ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РЕШЕТИЛІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!
В м. Решетилівка за адресою: вул. Покровська, 12  

працює громадська приймальня Полтавської обласної 
організації політичної партії «ДОВІРА».

Години прийому: 
Понеділок  9–13 
Середа        9–13  
П’ятниця     13–16 

Телефон для довідок — 063-801-01-33

У зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів 
електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні 

споживачів – повідомляє АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Дата Орієнтовний 
час Населений пункт Перелік вулиць Причина

14.01.2022 08:30 - 16:30 м. Решетилівка

вул. Новосанжарська, 
Великотирнівська, Цен-
тральна, Степова, Надії 
Курченко, Лесі Українки

вимкнення за заявками 
споживачів

15.01.2022 08:30 - 16:00 с. Нова Михай-
лівка вул. Центральна, Миру

проведення робіт з 
виконання інвестицій-

ної програми

16.01.2022 08:30 - 16:00 с. Нова Михай-
лівка вул. Центральна, Миру

проведення робіт з 
виконання інвестицій-

ної програми

ТЕЛЕФОНИ І ПОСЛУГИ ВІДДІЛЕНЬ 
Відділ/ 

Відділення
Питання Телефон

Відділ сім’ї, соціального захисту та охорони здоров’я

Здійснення видачі посвідчень батькам ба-
гатодітних сімей та

+380-50-069-13-37

Написання актів обстеження житлово-по-
бутових умов сім’ї: субсидія, матеріальна 
допомога на лікування,  комісія МСЕК
Здійснення функції щодо соціально-правово-
го захисту неповнолітніх осіб та повнолітніх 
недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздат-
ність яких обмежена, а також здійснення 
захисту їх особистих та майнових прав
Пільги особам з інвалідністю 1,2 групи по 
зору та сім’ям загиблих та зниклих безвісті 
учасників АТО, сім’я загиблого в Афганістані 
воїна-інтернаціоналіста
Питання надання матеріальних допомог

Повідомна реєстрація Колективних договорів

Забезпечення реалізації державної політики з 
питань сім’ї, соціального захисту населення, 
соціального забезпечення, сприяння реалі-
зації прав осіб з інвалідністю, недієздатних, 
одиноких громадян похилого віку та інших 
соціально-незахищених верств населення
Вирішення у встановленому законодавством 
порядку питання опіки та піклування
Сприяння влаштуванню за потреби до бу-
динків-інтернатів (пансіонатів) громадян 
похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей 
з інвалідністю, направлення до реабіліта-
ційних установ осіб з інвалідністю та дітей 
з інвалідністю дітям з багатодітних сімей

 Здійснює роботу стосовно проведення 
семінарів з безробітними особами, що пе-
ребувають на обліку центру зайнятості

Центр надання соціальних послуг

Загальний Загальні питання
2-64-95

053-63-2-64-95
 (з мобільного)

відділення 
соціальної допо-

моги вдома
соціальна допомога вдома

2-34-09
053-63-2-34-09
 (з мобільного)

відділення  
соціальної роботи

соціальна робота:
соціальне таксі,
прокат технічних та інших засобів реабілітації,
послуги перукаря,
робота з сім´ями/особами, які перебувають  
в складних життєвих обставинах,
спеціалізована служба первинного соціаль-
но-психологічного консультування осіб, які 
постраждали від домашнього насильства 
та/або насильства за ознакою статі

095 673 61 32

Відділ надання адміністративних послуг
(приймає заяви та документи на:)

державну допомогу сім’ям з дітьми (допо-
могу при народженні; одиноким матерям; у 
зв’язку з вагітністю та пологами; по догляду 
за дитиною);

+38050-068-81-20

державну соціальну допомогу малозабез-
печеним сім’ям;
державну соціальну допомогу особам з інва-
лідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
державну соціальну допомогу особам, які 
не мають права на пенсію;
компенсаційні виплати та допомоги грома-
дянам, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи;
тимчасову державну допомогу дітям;
допомогу на догляд;
допомогу на дітей, які виховуються у бага-
тодітних сім’ях;
надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг пільговим категоріям;
надання пільг на тверде паливо та скра-
плений газ;
надання грошової допомоги на лікування;
надання грошової допомоги на поховання;
надання пільги на проїзд приміськими марш-
рутами пільговим категоріям громадян;
надання відомостей з ДЗК про земельну 
ділянку;
надання витягу з технічної документації про 
нормативно – грошову оцінку;
реєстрація/зняття з місця проживання;
надання довідки про реєстрацію місця про-
живання (додаток №13)
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ПОРАДИ

СТРАВА ТИЖНЯ

Полтавські 
вареники на пару

Любителі вареників 
стверджують, що найсмач-
ніші — полтавські на пару. 
Пропонуємо вам рецепт відо-
мої блогерки, письменниці 
Татусі Бо, яка у столиці, поміж 
іншим, пропагує кухню рід-
ної Полтавщини. Тож далі — 
мовою автора.

«Півлітра теплої питної 
води вилийте в чималу миску, 
туди додайте 25–30 грамів пре-
сованих дріжджів, половину 
столової ложки цукру, півчай-
ної ложки солі, одну чайну 
ложку соди і дві столових 
ложки олії, все це діло добре 
розмішайте і всипте десь три 
стакани просіяного білого 
борошна. І почніть мішати, 
мішайте ніжно і разом з тим 
безкомпромісно, додавайте 
потім потроху борошна, 
скільки попросить тісто. Піде 
десь до кілограма борошна. 
Добре вимішане тісто на 
вареники має бути ніжним, 
гладеньким, пухкеньким і не 
чіплятися до рук. Головне не 
перетовкти його.

Другий варіант тіста — на 
кислому молоці, або на кефірі:

Півлітра теплого, кімнат-
ної температури кефіру, або 
кислого молока, півчайної 
ложки солі, чайна ложка соди, 
борошно, теж десь до кіло-
грама піде. Я змішую борошно 
із содою, просіваю пару разів, 
сиплю сіль і вливаю кисле 
молоко. Замішую. В кінці 
можу примішати пару ложок 
олії, але не завжди.

От тільки вмісили ви 
тісто, то беріть зразу начинку 
і ліпіть вареники, бо як 

закипить вода, то ви покла-
дете їх на сітку, чи марлю, 
вкриєте зверху кришкою, чи 
глибокою сковорідкою і дасте 
їм там 6–7 хвилин на пару 
поваритися.

Начинка. В начинку може 
піти все смачнесеньке, що 
є в хаті. Найбільше в нашій 
родині полюбляють закласти 
в вареник тушкованої капусти 
самої чи з грибочками, або 
картоплі зі шкварочками. 
Проте із задоволенням летять 
до рота також вареники із 
вишні, малини, солоного 
чи солодкого сиру, і навіть 
з ізюмом.

Кілька раптових підказок 
до начинки: наприкінці туш-
кування капусти додайте в неї 
пару ложок молока. Отрима-
єте дуже смачну капусту.

Мак на начинку, слід гарно 
пропарить і перетерти. Най-
цікавіше він відчувається 
в начинці не сам — з вишнею 
або карамелізованими 
яблуками.

Хочете добряче повима-
хуватися перед гостями — 
змішайте пасеровану на 
маслі грушу з горгонзолою. 
Набридла звичайна карто-
пля в начинці, змішайте її 
з сиром, додайте шпинату. 
Хочете, щоб в хаті пахло 
літом і сонцем, купіть замо-
рожену вишню, і варіть варе-
ники з нею: розморозьте її, 
і вкладайте у тісто пару више-
ньок і трохи цукру, але їжте 
ці вареники у фартушку бо 
сік з таких вареників бризкає 
на всі боки».

Щедрий вечір: віщуємо долю 
на святкових… варениках
Не встигли зустріти 

колядників, а на порозі 
вже нова партія він-

шувальників щастя та долі 
в Новому році — щедрувальники 
з посівальниками. У ніч з 13 на 
14 січня українці не офіційно 
святкують старий Новий рік 
та Щедрий вечір, який ще нази-
вається святом Меланки, або 
Маланки. Зранку господині 
починають готувати щедру 
кутю, яку заправляють маком 
і медом і ставлять на покуті. 
Крім того, печуть млинці, готу-
ють пироги та вареники з сиром, 
щоб обдаровувати щедруваль-
ників та посівальників.

Існує думка, що свято Меланки 
походить ще з дохристиянської 
епохи. Так згідно зі слов’янським 
міфом у мати богів Лади була 
донька Меланка. Коли Князь-Мі-
сяць був на полюванні, то лютий 
змій викрав Меланку і сховав 
у підземному царстві. Вряту-
вати її вдалось богатирю Без-
пальчику-Василю. Саме тому на 
наступний день після Меланки 
святкують Василя.

Про традиції 
Щедрого вечора…

У Щедрий вечір на Ста-
рий Новий рік, гарно вбрані 
дівчата, обов’язково ходили 
по домівках друзів, рідних, 
сусідів і щедрували. Вважається, 
що щедрівка приносить у дім 
щастя, достаток та радість на 
весь наступний рік. На Меланки 
ходять також і хлопці. Хлопці 
також можуть щедрувати. Проте 
їхнє дійство дещо відрізняється 
від дівочого — ця традиція 
називається «водити Меланку». 
Серед персонажів можна 
зустріти: козу, журавля, цигана 
та циганку, чорта з ріжками, 
ведмедя та, звичайно, Меланку. 
У головну героїню вбирається 
хлопець з найкращим почут-
тям гумору. Хлопці в масках 
висловлюють добрі побажання, 

веселять піснями, танцями, 
жартівливими сценками.

А наступного дня, коли почи-
нає світати, йдуть посівати зер-
ном. Зерно беруть у рукавицю 
або в торбину. Спочатку йдуть 
до хрещених батьків та інших 
родичів і близьких. Перший 
посівальник на Новий рік при-
носить до хати щастя. До слова, 
посівають лише хлопчики.

… головні страви…
О с н о в о ю  Щ е д р о г о 

вечора  в українців вважа-
ють багатий святковий стіл, 
щедрування, ворожіння, ігри та 
забави. Назва «щедрий вечір» 
пов’язана зі звичаєм готувати 
багатий стіл, на відміну від 
Святого вечора.

Стіл в цей день повинен 
бути дійсно щедрим, так як 
згідно повір’ям чим щедріше 
та багатше накрито на стіл, 
тим щасливіше і вдаліше буде 
рік наступний. Але основною 
стравую є щедра кутя. Ця страва 
здавна вважалася одним із сим-
волів примирення. Для зала-
годження будь яких конфлікти, 
родичі та сусіди йшли один до 
одного миритися саме з цією 
стравою. А парубки посилали 
сватів з нею в надії отримати 
згоду від своєї коханої.

Головні інгредієнти куті — 
зерно (символ воскреслого 
життя), мед (символ здоров’я) 
та мак (символ достатку). 
Проте кожна господиня додає 
у кутю й інгредієнти, щоб вона 
була дійсно щедрою. Це може 
бути молоко, вершки, масло 
та навіть вино. За повір’ям, 
чим більше інгредієнтів у куті, 
тим багатша родина буде 
у новому році.

Окрім цього, на Маланку готу-
ють млинці, холодець, пиріжки, 
вареники та різні домашні 
ковбаси. До речі, у деяких 
регіонах України у Щедрий 
вечір подають кров’янку, яку 
через це називають «маланкою».

… і гадання 
на варениках

У ніч із 14 на 14 січня, як 
і на Андрія, незаміжні дівчата 
ворожили на долю та майбут-
нього чоловіка. Проте цього 
вечора на веселе ворожіння 
цілком можна перетворити 
й традиційну сімейну святкову 
вечерю. А головним атрибутом 
для передбачення долі стане 
одна з центральний страв 
Щедрого вечора — вареники. 
Все, що потрібно для гадання на 
варениках — це під час приготу-
вання страви покласти у вареник 
до начинки «сюрпризи». А далі 
все просто — у велику миску 
вареників кладуть декілька із 
«сюрпризом», кожен з яких має 
різне значення. Який трапиться 
вам у тарілці — така доля і чекає 
в наступному році.

З якими сюрпризами 
готують вареники 
і що вони 
символізують?

Відразу попередимо, що 
сюрпризи у варениках можуть 
бути як їстівні, так і ні. Проте 
рідних потрібно відразу попе-
редити, що вареники на них 
чекають непрості, аби ґудзик 
у варенику віщував таки при-
ємну обновку, а не зламаний зуб.

Вишню знайти  — до 
везіння.  Горох  — домаш-
ній затишок.  Горіх  — здо-
ров’я. Гречка — добробут або 
гарні новини. Зерно — багат-
ство. Родзинки — спокуса. Чер-
воний перець — несподіванка, 
можливо неприємна. Часник — 
до вигідного шлюбу. Хліб — весь 
рік буде хорошим.  Сіль  — 
символізує сльози. Цукор — 
солодке життя. Морква — нові 
знайомства. Сир — до нових 
друзів. Квасоля — поповнення 
в родині. Гудзик — до довгожданої 

та омріяної покупки й не обов’яз-
ково одежини. Яблуко — вина-
города за старання. Мак — до 
щастя. Арахіс — готуйтеся, не за 
горами новий роман. Зерно — до 
підвищення зарплати. Кара-
мелька — до нового кохання 
або відродження кохання. 
Каблучка —шлюб буде міцним, 
якщо ж ви не одружені — до 
швидкого весілля. Лавровий 
лист — до визнання і слави. 
Монета — до несподіваного 
отримання грошей і приємних 
звісток.

Нитку кладуть до подо-
рожі й чим вона коротша, 
тим швидше ви вирушите 
в дорогу. Якщо знайдете білу 
нитку  — то далека дорога; 
нитка у вузликах — до ризику 
заплутатися в житті; нитка 
чорна —коротка. Окрім того, 
нитки різного кольору віщують 
різні подорожі: до морської 
або повітряної дороги  — 
синя, до веселої подорожі 
у дружній компанії — зелена, 
до романтичної — червона. 
Якщо знайдете у варенику 
пшоно — очікуйте подорож 
на Захід, рис — до мандрівки 

на Схід. Рис також може бути 
провісником добробуту та 
додаткових доходів.

Якщо хрумкнете у варенику 
свіжим огірочком — то до міц-
ного здоров’я. Рибна луска або 
вишнева кісточка  віщують 
поповнення в сімействі; кріп — 
до флірту, спокуси. Капуста 
у варениках з іншою начинкою — 
до щасливого сімейного життя. 
Перчик чилі — до яскравих, 
бурхливих, приємних вражень 
цього року та палкого роману.

Та перед тим, як затіювати 
вареничні гадання варто згадати 
відому мудрість, що всі наші 
думки матеріальні. Тож якщо 
правильно сформулювати свої 
думки в позитивному ключі, то 
є велика ймовірність їх вико-
нання. Погодьтеся, що у приємні 
та добрі пророкування щастя 
вірити легше. Тому при ліп-
ленні вареників з «сюрпризами» 
віддайте перевагу начинкам 
з позитивними прогнозами. 
Зробіть світ і своїх рідних 
щасливішими і запрогнозуйте 
новий рік на добро!

Олександр СТЕПАНЕНКО
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ТЕЛЕПРОГРАМА

Понеділок, 17 Січня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05 Геолокація: ВОЛИНЬ
6:30 М/с «Пінгвиненя 

Пороро»
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

18:00, 21:00, 0:05, 2:25, 
5:25 Новини

7:05, 2:20, 3:00, 5:20 Погода
7:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія 

на смак»
8:05, 0:40 Т/с «Шетланд» 12+
9:05 Т/с «Місячний камінь» 

12+
10:00 Д/с «Тваринна зброя»
11:00 Прозоро: про 

соціальне
12:00, 18:20 Соціальне 

ток-шоу «По-людськи»
13:10, 1:45 Прозоро: про 

актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10, 21:35, 0:30, 2:50, 5:50 

Спорт
15:20 Наталя Фаліон та 

«Лісапетний баталь-
йон». Великий 
Різдвяний концерт

16:30, 3:40 Д/с «Дикі 
тварини»

17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Супер - чуття»
20:00 Д/ц «Африка. Звір на 

звіра»
21:45 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

23:30 Перша шпальта
3:05 Енеїда
3:35 Буковинські загадки
4:00 Д/ф «Вона та війна» 16+

1+1
5:30, 3:35 «Життя відомих 

людей»
6:30, 7:10, 8:10, 9:10 

«Сніданок з 1+1»
7:00, 8:00, 9:00, 12:00, 14:00, 

16:45, 19:30, 4:30 ТСН: 
«Телевізійна служба 
новин»

9:25, 10:20 «Життя відомих 
людей 2021»

11:15, 12:20, 14:15 «Твій 
день»

14:45 «Міняю жінку»
17:10 Т/с «Крила кохання» 

(12+)
20:35 Х/ф «Форсаж 6» (16+)
23:05 Х/ф «Швидкість» (16+)

1:20 Х/ф «Світ Юрського 
періоду 4» (16+)

Інтер
5:20, 23:00 «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»
7:00, 8:00, 9:00, 12:00 

Новини
7:10, 8:10, 9:20 «Ранок з 

Інтером»
10:05, 18:00, 19:00, 3:45 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

12:25 Х/ф «Дуже поганий 
татусь»

14:25, 15:20 «Речдок»
16:05 «Чекай на мене. 

Україна»
17:40 «Новини»
20:00, 3:05 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал»
0:45 Х/ф «Гроші на двох»
4:40 «Мультфільм»
4:45 «Телемагазин»

СТБ
4:15 Т/с «Коли ми вдома»
5:15 Т/с «Комісар Рекс»
7:00, 11:50 «Битва 

екстрасенсів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
12:10, 14:50 Т/с «Сліпа» 12+
15:45, 18:05 Т/с «Слід» 16+
19:05 «СуперМама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Папаньки» 

12+
1:20 «Хата на тата» 12+

Новий Канал
6:00, 7:50 «Kids time»
6:05 М/ф «Том і Джеррі: 

Віллі Вонка і шоколадна 
фабрика»

7:55 «Орел і решка»
10:00 Т/с «Мерлін»
11:55 Х/ф «Поклик 

пращурів»
13:50 Х/ф «Полювання на 

Санту» 16+
15:55, 20:00 «Хто зверху? 

Спецвипуски» 12+
18:00 Т/с «Будиночок на 

щастя»
22:00 Х/ф «Кошмарний 

директор або школа №5» 
12+

0:45 Х/ф «Дівчина з Джерсі»
2:35 Х/ф «Скарб Великого 

каньйону» 16+

4:05 «Служба розшуку дітей 
2022»

4:10 «Зона ночі»
4:50 «Абзац!»

НТН
5:00, 4:45 «Top Shop»
6:30 «Вартість життя»
8:00 Х/ф «Екіпаж машини 

бойової»
9:10 Х/ф «Найостанніший 

день» (12+)
11:00, 18:00, 3:25 «Випадко-

вий свідок»
11:40, 13:00, 21:15 Т/с 

«Менталіст» (16+)
12:30, 16:30, 19:00, 2:55 

«Свідок»
13:55, 23:00 Т/с «Примари» 

(16+)
15:40, 17:00, 19:30 Т/с «CSI: 

Маямі» (16+)
1:00 Х/ф «Поза підозрою»

ТК Україна
6:30, 7:10, 8:15 Ранок з 

Україною
7:00, 8:00, 15:00, 19:00, 

23:00 Сьогодні
9:00 Зірковий шлях
10:45 Т/с «Мама моєї 

доньки» 12+
14:50, 15:30 Т/с «Виклик» 

12+
20:10 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21:00 Т/с «Надія»
23:10, 2:00 Т/с «Зникаючі 

сліди» 16+
1:30 Телемагазин
2:40 Гучна справа
3:35 Реальна містика

ICTV
5:15 Скарб нації
5:25 Еврика!
5:30 Служба розшуку дітей
5:35 Громадянська оборона
6:30 Факти тижня
8:45 Факти. Ранок
9:10, 19:20 Надзвичайні 

новини
10:05 Анти-зомбі
11:05, 13:25 Х/ф «Злочи-

нець» 16+
12:45, 15:45, 18:45 Факти. 

День
13:55, 17:45 Т/с «Дільнич-

ний з ДВРЗ - 2» 16+
14:50, 16:25, 21:25 Т/с «Пес» 

16+
20:20, 2:00 Прихована 

небезпека
21:05 Факти. Вечір
22:45 Свобода слова

0:00 Х/ф «Клітка» 18+
2:45 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:40 М/ф «Сельма в місті 

привидів»
10:15, 20:00 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
13:10, 21:00 «Інше життя»
14:10 Х/ф «Джим Ґудзик і 

Машиніст Лукас»
16:10 Х/ф «Неймовірні 

пригоди Факіра» (12+)
18:00 «Орел і Решка. Дива 

світу 2»
22:00 Т/с «Грань» (16+)
0:00 Х/ф «Мій хлопець - 

кілер» (18+)
1:40 Т/с «Три сестри»
2:45 «Нічне життя»

Прямий
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 

12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:45 
«Репортер». Новини

9:10, 10:10 «Новини країни»
11:10, 12:10 «Новини 

країни» з Марією Клюк і 
Олександром Близню-
ком

13:15 «Обідня перерва»
14:10 «Великий день»
16:10 «Час пік»
17:10 Ток-шоу «Ситуація»
18:15 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Про 

політику»
22:00 «Спецтема»
23:00 «Перша передача»

2+2
6:00 «Джедаі 2019»
6:30 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2» (16+)
10:20 Х/ф «Король Артур»
12:55 Х/ф «Геркулес» (16+)
14:50, 19:25 «Загублений 

світ»
17:55, 2:05 «Секретні 

матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:15 Т/с «Звонар» (16+)
22:15 Т/с «Перевізник» (16+)
0:15 Т/с «CSI: Місце 

злочину» (16+)
2:20 Т/с «Рекс-2»
3:05 «Відеобімба-2»
4:20 «Заручники право-

суддя»
5:30 Телемагазини

Мега
6:00 Містична Україна
6:50 Правила виживання
8:40, 3:00 Скептик
9:40, 1:50 Речовий доказ
10:50 Створення бренду
11:50 Підроблена історія
12:50 Заборонена історія
13:50 Таємниці людського 

мозоку
14:50, 19:50 Друге життя 

звичайних речей
15:50, 20:50 Ретро 

автомобілі: великі й 
малі

16:50, 23:50 Як влаштова-
ний Всесвіт

17:50, 0:50 Їжа богів
18:50 Код доступу
21:50 Таємниці глибин з 

Джеремі Вейдом
22:50 Таємниці Тихоокеан-

ського Півдня
4:00 Довідник дикої 

природи
4:55 Судіть самі

Enter-фільм
5:40 Х/ф «Ніагара»
7:10, 9:00, 1:50 «Телемага-

зин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00 «Моя правда»
9:30 «Зіркові долі»
9:45 Х/ф «Мамай»
11:10 Х/ф «Чорний козак»
12:50 Х/ф «Ромео і 

Джульєтта»
17:00, 22:50 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:00, 0:50, 2:20 Х/с «Пуаро»
21:00 Х/с «Міс Марпл Агати 

Крісті»
3:20 «Кіноляпи»
4:50 «Кінотрейлери»

К2
6:30, 8:00 Телемагазин
7:30 Салат-бар
8:20, 13:30 Світ їжі. 

Новорічні та Різдвяні 
страви

9:20 Майстри ремонту
10:20 Затишна дача
10:50 Дача бородача
11:20, 20:40 Удачний проект
13:00, 17:10, 0:40, 3:40 

Корисні поради
13:20 Магія солодощів
14:30 Правила виживання
16:30 Будьте здоровi
18:00 Зіркові долі
19:00 Шість соток
22:10 Готуємо разом
23:50 Реальний секс
1:40 Формула любові

3:20 Арт-простір
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
8:35 Х/ф «Кіт у чоботях»
9:45 Х/ф «Доктор Дуліттл»
11:30 Х/ф «Доктор Дуліттл 

2»
13:30, 16:00, 2:30 Панян-

ка-селянка
14:30, 5:00 Зірки, чутки та 

галлівуд
17:00 СуперЖінка
18:00 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон
19:00, 20:30 Одного разу під 

Полтавою
19:30, 21:00 Танька і 

Володька
20:00, 21:30 Сімейка У
22:00 Т/с «Бібліотекарі» 16+
23:00 Країна У
0:00 Казки У Кіно
1:00 Вечірка 2
5:50 Корисні підказки

Піксель
6:00 Буль Буль Марін
6:20, 2:40 ТіВі Абетка
7:00, 2:20 Зірки-малюки
7:30 Орігамі
8:00 Хочу знати все
8:30, 11:30, 14:30 Гав гав гав
9:10, 14:00 Лис Микита
9:50, 13:30 Майстерня Бібі
10:20, 13:00 Боб Будівник
10:30, 17:10 Робо Потяги
11:00 Кулінарні секрети 

Нюсі Поварьошкіної
12:00 Моя країна Україна
12:30 Детектив Міретта
15:00 Мія і я
15:30 Сейді Спаркс
16:00 Тру і королівство 

веселки
16:30 космічний старт
16:50 Геомеха
17:40 Денніс і Нешер: без 

обмежень
18:00, 22:00 Балакучий Том 

і друзі
18:30 Супергерой Коді
19:00, 21:30 Місія Блейк
19:30 Фіксики
20:40 Смішарики
22:30 На краю світу. В 

пошуках єдинорога
0:10 Свинячі історії
0:30 Сердиті пташки
0:50 Могутній Майк
1:20 Роботи пожежники
1:40 Макс Грін і прибульці
2:00 Люк - мандрівник у часі
3:00 Казки на піску
3:30 Улюблені мультфільми

Вівторок, 18 Січня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05 Геолокація: ВОЛИНЬ
6:30 М/с «Пінгвиненя 

Пороро»
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

21:00, 23:35, 2:10, 5:10 
Новини

7:05, 3:00 Погода
7:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія 

на смак»
8:05, 0:25 Т/с «Шетланд» 12+
9:05 Т/с «Місячний камінь» 

12+
10:00 Д/с «Тваринна зброя»
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00, 19:30 Соціальне 

ток-шоу «По-людськи»
13:10 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10, 21:45, 0:10, 2:45, 5:45 

Спорт
15:20 Наталя Фаліон та 

«Лісапетний баталь-
йон». Великий 
Різдвяний концерт

16:40, 3:30 Буковинські 
загадки

16:45 Навечір’я Богоявлення 
ПЦУ

20:20 Д/с «Супер - чуття»
22:00 Полюси
23:00 Бігус Інфо
1:30 Д/ф «Кіноперформанс. 

Народний Малахій!» 12+
3:05 Енеїда
3:35 Д/ф «Малевич»

1+1
5:30, 3:50 «Життя відомих 

людей»
6:30, 7:10, 8:10, 9:10 «Сніданок 

з 1+1»
7:00, 8:00, 9:00, 12:00, 14:00, 

16:45, 19:30, 4:30 ТСН: 
«Телевізійна служба 
новин»

9:25, 10:20 «Життя відомих 
людей 2021»

11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Міняю жінку»
17:10 Т/с «Крила кохання» 

(12+)
20:35 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
23:05 Х/ф «Швидкість - 2: 

Круїз під контролем» 

(16+)
1:45 Х/ф «Форсаж 5» (16+)

Інтер
5:15, 23:00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
7:00, 8:00, 9:00, 12:00 Новини
7:10, 8:10, 9:20 «Ранок з 

Інтером»
10:00, 11:00 «Корисна 

програма»
12:25 Х/ф «Татусі без 

шкідливих звичок» 16+
14:30, 15:30 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий 

випадок»
17:40 «Новини»
18:00, 19:00, 3:45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20:00, 2:50 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал»
0:45 Х/ф «Здоровань» 16+
4:40 «Мультфільм»
4:45 «Телемагазин»

СТБ
4:55 Т/с «Комісар Рекс»
6:40, 11:50 «Битва екстрасен-

сів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
12:00, 14:50 Т/с «Сліпа» 12+
15:35, 18:05 Т/с «Слід» 16+
19:05 «СуперМама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Папаньки» 

12+
1:25 «Хата на тата» 12+

Новий Канал
6:00, 7:40 «Kids time»
6:05 «М/с Том і Джеррі - Шоу»
7:45 «Орел і решка»
9:50 Т/с «Мерлін»
11:45 «Де логіка?» 12+
13:50 Х/ф «Темні уми» 12+
16:00, 20:00 «Хто зверху? 

Спецвипуски» 12+
17:55 Т/с «Будиночок на 

щастя»
22:00 Х/ф «Махач вчителів» 

16+
23:55 Х/ф «Американський 

пиріг 2» 16+
2:00 «Вар’яти» 12+
3:00 «Зона ночі»
4:50 «Абзац!»

НТН
6:20 «Вартість життя»
7:50, 10:30, 18:00, 2:55 

«Випадковий свідок»
8:30, 12:30, 16:30, 19:00, 2:25 

«Свідок»
9:00 Х/ф «Поїзд поза 

розкладом»
11:45, 13:00, 21:15 Т/с 

«Менталіст» (16+)
13:55, 23:00 Т/с «Примари» 

(16+)
15:40, 17:00, 19:30 Т/с «CSI: 

Маямі» (16+)
1:05 «Легенди карного 

розшуку»
4:45 «Top Shop»

ТК Україна
6:30, 7:10, 8:15 Ранок з 

Україною
7:00, 8:00, 15:00, 19:00, 23:00 

Сьогодні
9:00 Зірковий шлях
11:00 Історія одного злочину 

16+
14:50, 15:30 Т/с «Виклик» 12+
20:10 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21:00 Т/с «Надія»
23:10, 2:00 Т/с «Зникаючі 

сліди» 16+
1:30 Телемагазин
2:40 Гучна справа
3:35 Реальна містика

ICTV
4:10 Скарб нації
4:20 Еврика!
4:25 Факти
4:50, 20:20, 2:05 Громадян-

ська оборона
6:30 Ранок у великому місті
8:45 Факти. Ранок
9:15, 19:20 Надзвичайні 

новини
10:10 Прихована небезпека
11:10, 13:25 Х/ф «Той, хто 

біжить по лезу» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:25, 22:45 Т/с «Нюхач» 

16+
16:40, 21:25 Т/с «Пес» 16+
17:45 Т/с «Дільничний з ДВРЗ 

- 2» 16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
0:40 Х/ф «Монстро» 16+
2:50 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»

8:25 «Ух ти show»
9:00 Т/с «Дикий ангел»
9:50 «Орел і Решка. На краю 

світу»
10:40, 20:00 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
11:45, 18:00 «Орел і Решка. 

Дива світу 2»
13:50, 21:00 «Інше життя»
14:40 Х/ф «Неймовірні 

пригоди Факіра» (12+)
16:20 Х/ф «Римські 

побачення» (12+)
22:00 Т/с «Грань» (16+)
1:50 Т/с «Три сестри»
2:50 «Нічне життя»

Прямий
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 

12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:45 
«Репортер». Новини

9:10, 10:10 «Новини країни»
11:10, 12:10, 13:15 «Новини 

країни» з Марією Клюк і 
Олександром Близню-
ком

14:10 «Великий день»
16:10 «Час пік»
17:10 Ток-шоу «Ситуація»
18:15 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу зі Світланою 

Орловською
22:00 «Спецтема»
23:00 «Війна за незалеж-

ність»

2+2
6:00, 0:20 Т/с «CSI: Місце 

злочину» (16+)
7:50 Х/ф «Бенджамін Фальк і 

Примарний Кинджал» 
(16+)

9:50, 20:15 Т/с «Звонар» (16+)
11:50, 19:25 «Загублений 

світ»
17:55, 2:10 «Секретні 

матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
22:20 Т/с «Перевізник» (16+)
2:25 Т/с «Рекс-2»
3:10 «Відеобімба-2»
4:20 «Заручники право-

суддя»
5:30 Телемагазини

Мега
6:00 Містична Україна
7:00 Правила виживання
9:15, 3:00 Скептик
10:15, 1:50 Речовий доказ
11:25, 21:50 Таємниці глибин 

з Джеремі Вейдом
12:20 Підроблена історія
13:15 Заборонена історія
14:10 Таємниці людського 

мозоку
15:05, 19:50 Друге життя 

звичайних речей
16:05, 20:50 Ретро автомобілі: 

великі й малі
17:00, 23:50 Як влаштований 

Всесвіт
17:55, 0:50 Їжа богів
18:50 Код доступу
22:50 Таємниці Тихоокеан-

ського Півдня
4:00 Довідник дикої природи
4:55 Судіть самі

Enter-фільм
6:05 Х/ф «Пастка»
7:10, 9:00, 1:50 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00, 9:50 «Моя правда»
9:30 «Зіркові долі»
10:40 Х/с «Злочин з багатьма 

невідомими»
13:05 Х/ф «Чорний тюльпан»
15:15 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
17:00, 22:50 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:00, 0:50, 2:20 Х/с «Пуаро»
21:00 Х/с «Міс Марпл Агати 

Крісті»
3:20 «Кіноляпи»
4:10 «Кінотрейлери»
4:50 Х/ф «Дiм батька твого»

К2
6:30, 8:00 Телемагазин
7:30 Салат-бар
8:20, 13:30 Світ їжі. Новорічні 

та Різдвяні страви
9:20 Майстри ремонту
10:20 Затишна дача
10:50 Дача бородача
11:20, 20:40 Удачний проект
13:00, 17:10, 0:40, 3:40 Корисні 

поради
13:20 Магія солодощів
14:30 Правила виживання
16:30 Будьте здоровi
18:00 Зіркові долі
19:00 Шість соток
22:10 Готуємо разом
23:50 Реальний секс
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
8:35 Х/ф «Нове вбрання 

короля»

9:45, 22:00 Т/с «Бібліотекарі» 
16+

10:45 Х/ф «Хроніки Нарнії: 
Підкорювач Світанку»

12:45 4 весілля
14:00, 16:00, 2:30 Панянка-се-

лянка
15:00, 5:00 Зірки, чутки та 

галлівуд
17:00 СуперЖінка
18:00 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон
19:00, 20:30 Одного разу під 

Полтавою
19:30, 21:00 Танька і Володька
20:00, 21:30 Сімейка У
23:00 Країна У
0:00 Казки У Кіно
1:00 Вечірка 2
5:50 Корисні підказки

Піксель
6:00 Буль Буль Марін
6:20, 2:40 ТіВі Абетка
7:00, 2:20 Зірки-малюки
7:30 Орігамі
8:00 Хочу знати все
8:30, 11:30, 14:30 Гав гав гав
9:10, 14:00 Лис Микита
9:50, 13:30 Майстерня Бібі
10:20, 13:00 Боб Будівник
10:30, 17:10 Робо Потяги
11:00 Кулінарні секрети Нюсі 

Поварьошкіної
12:00 Моя країна Україна
12:30 Детектив Міретта
15:00 Мія і я
15:30 Сейді Спаркс
16:00 Тру і королівство 

веселки
16:30 космічний старт
16:50, 23:00 Геомеха
17:40, 22:30 Денніс і Нешер: 

без обмежень
18:00, 22:00 Балакучий Том і 

друзі
18:30 Супергерой Коді
19:00, 21:30 Місія Блейк
19:30 Фіксики
20:40 Смішарики
23:30 Баранчик Шон
23:50 Могутній Майк
0:10 Свинячі історії
0:30 Сердиті пташки
0:50 Псеммі. П’ятеро дітей і 

магія
1:20 Роботи пожежники
1:40 Макс Грін і прибульці
2:00 Люк - мандрівник у часі
3:00 Казки на піску
3:30 Улюблені мультфільми
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Середа, 19 Січня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05 Відтінки України
6:30 М/с «Пінгвиненя 

Пороро»
7:00, 8:00, 8:55, 13:00, 15:00, 

18:00, 21:00, 23:35, 2:10, 
5:35 Новини

7:05, 0:00 Погода
7:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія 

на смак»
8:05, 0:05 Т/с «Шетланд» 12+
9:00 Божественна Літургія 

ПЦУ
11:30, 16:30 Д/с «Дикі 

тварини»
12:00, 18:20 Соціальне 

ток-шоу «По-людськи»
13:10, 1:05 Прозоро: про 

актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10 Спорт
15:20 Концерт «Твоя музика. 

Ольга Сумська і Віталій 
Борисюк»

16:25 Буковинські загадки
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Супер - чуття»
19:35 Д/с «Боротьба за 

виживання»
20:00 Д/ц «Африка. Звір на 

звіра»
21:25 Чемпіонат Європи 

УЄФА з футзалу 2022. 
Нідерланди - Україна

23:05 Перша шпальта
1:50 Невідомі Карпати
2:35 Енеїда
3:05 Д/ф «Гідра» 16+
4:20 Д/ф «З України до 

Голлівуду»

1+1
5:30, 3:45 «Життя відомих 

людей»
6:30, 7:10, 8:10, 9:10 «Сніданок 

з 1+1»
7:00, 8:00, 9:00, 12:00, 14:00, 

16:45, 19:30, 4:35 ТСН: 
«Телевізійна служба 
новин»

9:25, 10:20 «Життя відомих 
людей 2021»

11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Міняю жінку»
17:10 Т/с «Крила кохання» 

(12+)
20:35 Х/ф «Форсаж 8» (16+)

23:05 Х/ф «Назад у майбутнє» 
(16+)

1:30 Х/ф «Форсаж 6» (16+)

Інтер
5:15, 23:00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
7:00, 8:00, 9:00, 12:00 Новини
7:10, 8:10, 9:20 «Ранок з 

Інтером»
10:00, 11:00 «Корисна 

програма»
12:25 Х/ф «Планета 

самотніх» 16+
15:00, 15:50 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий 

випадок»
17:40 «Новини»
18:00, 19:00, 3:40 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20:00, 2:45 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал»
0:45 Х/ф «Недоторкані» 16+
4:35 «Мультфільм»
4:45 «Телемагазин»

СТБ
4:55 Т/с «Коли ми вдома»
5:20 Т/с «Комісар Рекс»
7:00, 11:50 «Битва екстрасен-

сів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
12:00, 14:50 Т/с «Сліпа» 12+
15:35, 18:05 Т/с «Слід» 16+
19:05 «СуперМама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Папаньки» 

12+
1:25 «Хата на тата» 12+

Новий Канал
6:00, 7:50 «Kids time»
6:05 М/ф «Том і Джеррі: 

Шпигунські пристрасті»
7:55 «Орел і решка»
10:00 Т/с «Мерлін»
11:50 «Де логіка?» 12+
14:00 Х/ф «Геракл: 

Народження легенди» 
16+

16:00, 20:00 «Хто зверху? 
Спецвипуски» 12+

17:55 Т/с «Будиночок на 
щастя»

22:00 Х/ф «Училка» 16+
23:55 Х/ф «Американський 

пиріг: Знову разом» 18+
2:10 «Вар’яти» 12+

2:55 «Служба розшуку дітей 
2022»

3:00 «Зона ночі»
4:50 «Абзац!»

НТН
6:20 «Вартість життя»
7:55, 10:35, 18:00, 3:00 

«Випадковий свідок»
8:30, 12:30, 16:30, 19:00, 2:30 

«Свідок»
9:00 Х/ф «До мене, Мухтар!»
11:40, 13:00, 21:15 Т/с 

«Менталіст» (16+)
13:55 Т/с «Примари» (16+)
15:40, 17:00, 19:30 Т/с «CSI: 

Маямі» (16+)
23:00 Х/ф «Збиток» (16+)
1:10 «Легенди карного 

розшуку»
4:45 «Top Shop»

ТК Україна
6:30, 7:10, 8:15 Ранок з 

Україною
7:00, 8:00, 15:00, 19:00, 23:00 

Сьогодні
9:00 Зірковий шлях
11:00 Історія одного злочину 

16+
14:50, 15:30 Т/с «Виклик» 12+
20:10 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21:00 Т/с «Надія»
23:10, 2:00 Т/с «Зникаючі 

сліди» 16+
1:30 Телемагазин
2:40 Гучна справа
3:35 Реальна містика

ICTV
4:05 Скарб нації
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дітей
4:25 Факти
4:50 Громадянська оборона
6:30 Ранок у великому місті
8:45 Факти. Ранок
9:15, 19:20 Надзвичайні 

новини
10:10, 13:30 Х/ф «Той, хто 

біжить по лезу 2049» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:25, 22:45 Т/с «Нюхач» 

16+
16:35, 21:25 Т/с «Пес» 16+
17:45 Т/с «Дільничний з ДВРЗ 

- 2» 16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20, 2:30 Секретний фронт
0:40 Х/ф «Вулиця Монстро, 

10» 16+
3:15 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:25 «Ух ти show»
9:00 Т/с «Дикий ангел»
9:50 «Орел і Решка. На краю 

світу»
10:40, 20:00, 1:30 «Орел і 

Решка. Навколо світу»
11:35, 18:00 «Орел і Решка. 

Дива світу 2»
13:40, 21:00 «Інше життя»
14:35 Х/ф «Римські 

побачення» (12+)
16:15 Х/ф «Чи вмієш ти 

зберігати секрети?» (12+)
22:00 Т/с «Грань» (16+)
2:25 Т/с «Три сестри»
3:20 «Нічне життя»

Прямий
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 

12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 18:50 
«Репортер». Новини

9:10, 10:10 «Новини країни»
11:10, 12:10, 13:15 «Новини 

країни» з Марією Клюк і 
Олександром Близню-
ком

14:10 «Великий день»
16:10 «Час пік»
17:10 Ток-шоу «Ситуація»
18:10 «Ексклюзив»
19:00 Ток-шоу «Велика 

середа»
22:00 «Спецтема»
23:00 «Новини від 

Христини»

2+2
6:00, 0:20 Т/с «CSI: Місце 

злочину» (16+)
7:50 Х/ф «Пік Данте»
9:55, 20:15 Т/с «Звонар» (16+)
11:55, 19:25 «Загублений 

світ»
17:55, 2:10 «Секретні 

матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
22:15 Т/с «Перевізник-2» (16+)
2:25 Т/с «Рекс-2»
3:10 «Відеобімба-2»
4:45 «Заручники право-

суддя»
5:30 Телемагазини

Мега
6:00 Містична Україна
7:00 Правила виживання
9:10, 3:00 Скептик

10:10, 1:50 Речовий доказ
11:20, 21:50 Таємниці глибин 

з Джеремі Вейдом
12:15 Підроблена історія
13:10 Заборонена історія
14:05 Таємниці людського 

мозоку
15:05, 19:50 Друге життя 

звичайних речей
16:05 Ретро автомобілі: 

великі й малі
17:00, 23:50 Як влаштований 

Всесвіт
17:55, 0:50 Їжа богів
18:50 Код доступу
20:50 Еволюція зброї
22:50 Невідома Африка
4:00 Довідник дикої природи
4:55 Судіть самі

Enter-фільм
7:10, 9:00, 1:55 «Телемагазин»
7:40, 8:50, 9:30 «Мультфільм»
8:00, 10:20 «Моя правда»
9:40 «Зіркові долі»
11:10 Х/с «Злочин з багатьма 

невідомими»
13:40 Х/ф «Граф Монте-Крі-

сто»
17:00, 22:55 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:00, 0:55, 2:25 Х/с «Пуаро»
21:00 Х/с «Міс Марпл Агати 

Крісті»
3:25 «Кіноляпи»
4:25 «Кінотрейлери»

К2
6:30, 8:00 Телемагазин
7:30 Салат-бар
8:20, 13:30 Світ їжі. Новорічні 

та Різдвяні страви
9:20 Майстри ремонту
10:20 Затишна дача
10:50 Дача бородача
11:20, 20:40 Удачний проект
13:00, 17:10, 0:40, 3:40 Корисні 

поради
13:20 Магія солодощів
14:30 Правила виживання
16:30 Будьте здоровi
18:00 Зіркові долі
19:00 Шість соток
22:10 Готуємо разом
23:50 Реальний секс
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
8:35 Х/ф «Осляча шкура»
9:45, 22:00 Т/с «Бібліотекарі» 

16+
10:45 Х/ф «Божевільне 

побачення»
12:30 4 весілля
13:30, 16:00, 2:30 Панянка-се-

лянка
14:30, 5:00 Зірки, чутки та 

галлівуд
17:00 СуперЖінка
18:00 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон
19:00, 20:30 Одного разу під 

Полтавою
19:30, 21:00 Танька і Володька
20:00, 21:30 Сімейка У
23:00 Країна У
0:00 Казки У Кіно
1:00 Вечірка 2
5:50 Корисні підказки

Піксель
6:00 Буль Буль Марін
6:20, 2:40 ТіВі Абетка
7:00, 2:20 Зірки-малюки
7:30 Орігамі
8:00 Хочу знати все
8:30, 11:30, 14:30 Гав гав гав
9:10, 14:00 Лис Микита
9:50, 13:30 Майстерня Бібі
10:20, 13:00 Боб Будівник
10:30, 17:10 Робо Потяги
11:00 Кулінарні секрети Нюсі 

Поварьошкіної
12:00 Моя країна Україна
12:30 Детектив Міретта
15:00 Мія і я
15:30 Сейді Спаркс
16:00 Тру і королівство 

веселки
16:30 космічний старт
16:50, 23:00 Геомеха
17:40, 22:30 Денніс і Нешер: 

без обмежень
18:00, 22:00 Балакучий Том і 

друзі
18:30 Супергерой Коді
19:00, 21:30 Місія Блейк
19:30 Фіксики
20:40 Смішарики
23:30 Баранчик Шон
23:50 Могутній Майк
0:10 Свинячі історії
0:30 Сердиті пташки
0:50 Псеммі. П’ятеро дітей і 

магія
1:20 Роботи пожежники
1:40 Макс Грін і прибульці
2:00 Люк - мандрівник у часі
3:00 Казки на піску
3:30 Улюблені мультфільми

Четвер, 20 Січня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05 Відтінки України
6:30 М/с «Пінгвиненя 

Пороро»
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

18:00, 21:00, 23:30, 2:10, 
5:10 Новини

7:05, 0:20, 3:00, 5:05 Погода
7:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія 

на смак»
8:05, 0:25 Т/с «Шетланд» 12+
9:05 Т/с «Знедолені» 16+
10:10 Д/с «Тваринна зброя»
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00, 18:20 Соціальне 

ток-шоу «По-людськи»
13:10, 1:25 Прозоро: про 

актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:15 Біатлон на Суспіль-

ному. Кубок світу. VII 
етап. Індивідуальна 
гонка, 20 км, чоловіки

17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Боротьба за 

виживання»
20:00 Д/ц «Африка. Звір на 

звіра»
21:40, 0:05, 2:45, 5:45 Спорт
21:55 Полюси
23:00 Схеми. Корупція в 

деталях
3:05 Енеїда
3:30 Буковинські загадки
3:35 Д/ф «Вибір»
4:35 Д/ф «Олександр 

Довженко: Одеський 
світанок»

1+1
5:35, 4:15 «Життя відомих 

людей»
6:30, 7:10, 8:10, 9:10 «Сніданок 

з 1+1»
7:00, 8:00, 9:00, 12:00, 14:00, 

16:45, 19:30, 4:40 ТСН: 
«Телевізійна служба 
новин»

9:25, 10:20 «Життя відомих 
людей 2021»

11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Міняю жінку»
17:10 Т/с «Крила кохання» 

(12+)
20:35 Х/ф «Перевізник» (16+)
22:15 Х/ф «Назад у майбутнє 

2» (16+)

0:25 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
2:55 Х/ф «Стоянка» (16+)

Інтер
5:15, 23:00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
7:00, 8:00, 9:00, 12:00 Новини
7:10, 8:10, 9:20 «Ранок з 

Інтером»
10:00, 10:55 «Корисна 

програма»
12:25 Х/ф «Планета самотніх 

2» 16+
14:55, 15:45 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий 

випадок»
17:40 «Новини»
18:00, 19:00, 3:55 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20:00, 3:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал»
0:45 Х/ф «Три дев’ятки» 16+
4:50 «Телемагазин»

СТБ
4:55 Т/с «Коли ми вдома»
5:45 Т/с «Комісар Рекс»
7:35, 11:50 «Битва екстрасен-

сів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
12:05, 14:50 Т/с «Сліпа» 12+
15:40, 18:05 Т/с «Слід» 16+
19:05 «СуперМама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Папаньки» 

12+
1:25 «Хата на тата» 12+

Новий Канал
6:00, 7:30 «Kids time»
6:05 М/ф «Том і Джеррі: 

Повернення в країну Оз»
7:35 «Орел і решка»
9:45 Т/с «Мерлін»
11:40 «Де логіка?» 12+
13:45 Х/ф «Джек - вбивця 

велетнів» 12+
16:00, 20:00 «Хто зверху? 

Спецвипуски» 12+
18:00 Т/с «Будиночок на 

щастя»
22:05 Х/ф «Відпадний 

препод» 16+
0:35 Х/ф «Відпадний препод 

3» 16+
2:35 «Вар’яти» 12+
2:55 «Служба розшуку дітей 

2022»

3:00 «Зона ночі»
4:50 «Абзац!»

НТН
6:20 «Вартість життя»
7:55, 3:05 «Випадковий 

свідок»
8:30, 12:30, 16:30, 19:00, 2:35 

«Свідок»
9:00 Х/ф «Мене звуть 

Арлекіно» (16+)
11:40, 13:00, 21:15 Т/с 

«Менталіст» (16+)
13:50 Х/ф «Збиток» (16+)
15:45, 17:00, 19:30 Т/с «CSI: 

Маямі» (16+)
18:00 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»
23:00 Х/ф «Літак президента 

- 2» (16+)
0:45 «Легенди карного 

розшуку»
4:45 «Top Shop»

ТК Україна
6:30, 7:10, 8:15 Ранок з 

Україною
7:00, 8:00, 15:00, 19:00, 23:00 

Сьогодні
9:00 Зірковий шлях
11:00 Історія одного злочину 

16+
14:50, 15:30 Т/с «Виклик» 12+
20:10 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21:00 Т/с «Надія»
23:10 Слідами 2021
23:50, 2:00 Т/с «Зникаючі 

сліди» 16+
1:30 Телемагазин
2:20 Реальна містика

ICTV
4:10 Скарб нації
4:20 Еврика!
4:25 Факти
4:50 Громадянська оборона
6:30 Ранок у великому місті
8:45 Факти. Ранок
9:15, 19:20 Надзвичайні 

новини
10:10 Секретний фронт
11:10, 13:25 Х/ф «Зіткнення з 

безоднею» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:30, 22:50 Т/с «Нюхач» 

16+
16:40, 21:25 Т/с «Пес» 16+
17:45 Т/с «Дільничний з ДВРЗ 

- 2» 16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20, 2:20 Анти-зомбі

0:45 Х/ф «Точка обстрілу» 16+
3:05 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:40 «Ух ти show»
9:00 Т/с «Дикий ангел»
9:40 «Орел і Решка. На краю 

світу»
10:40, 20:00 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
11:35, 18:00 «Орел і Решка. 

Дива світу 2»
13:30, 21:00 «Інше життя»
14:25 Х/ф «Чи вмієш ти 

зберігати секрети?» (12+)
16:10 Х/ф «Хлопчик у 

дівчинці» (16+)
22:00 Т/с «Грань» (16+)
1:25 Т/с «Три сестри»
3:20 «Нічне життя»

Прямий
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 

12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
17:00, 18:00 «Репортер». 
Новини

9:10, 10:10 «Новини країни»
11:10, 12:10, 13:15 «Новини 

країни» з Марією Клюк і 
Олександром Близню-
ком

14:10 «Великий день»
16:10 «Час пік»
17:10 Ток-шоу «Ситуація»
18:15 «Ехо України»
19:45 «П’ята колонка»
20:15 Ток-шоу «Про 

політику»
22:00 «Спецтема»

2+2
6:00, 0:25 Т/с «CSI: Місце 

злочину» (16+)
7:50 Х/ф «Тринадцятий воїн»
9:55, 20:15 Т/с «Звонар» (16+)
11:55, 19:25 «Загублений 

світ»
17:55, 2:15 «Секретні 

матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
22:25 Т/с «Перевізник-2» (16+)
2:30 «Відеобімба-2»
4:40 «Заручники право-

суддя»
5:30 Телемагазини

Мега
6:00 Містична Україна
7:00 Правила виживання
9:10, 3:00 Скептик

10:10, 1:50 Речовий доказ
11:20, 21:50 Таємниці глибин 

з Джеремі Вейдом
12:15 Гордість України
13:10 Заборонена історія
14:05 Таємниці людського 

мозоку
15:00, 19:50 Друге життя 

звичайних речей
16:00 Ретро автомобілі: 

великі й малі
16:55, 23:50 Як влаштований 

Всесвіт
17:50, 0:50 Їжа богів
18:50 Код доступу
20:50 Еволюція зброї
22:50 Невідома Африка
4:00 Довідник дикої природи
4:55 Судіть самі

Enter-фільм
5:35 Х/ф «Краще бути 

вродливою і багатою»
7:10, 9:00, 1:55 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00, 10:00 «Моя правда»
9:30 «Зіркові долі»
10:50 Х/с «Злочин з багатьма 

невідомими»
13:10 Х/ф «Змова проти 

корони» 16+
17:00, 22:55 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:00, 0:55, 2:25 Х/с «Пуаро»
21:00 Х/с «Міс Марпл Агати 

Крісті»
3:25 «Кіноляпи»

К2
6:30, 8:00 Телемагазин
7:30 Салат-бар
8:20, 13:30 Світ їжі. Новорічні 

та Різдвяні страви
9:20 Майстри ремонту
10:20 Затишна дача
10:50 Дача бородача
11:20, 20:40 Удачний проект
13:00, 17:10, 0:40, 3:40 Корисні 

поради
13:20 Магія солодощів
14:30 Правила виживання
16:30 Будьте здоровi
18:10 Зіркові долі
19:00 Шість соток
22:10 Готуємо разом
23:50 Реальний секс
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
8:35 Х/ф «Дівчинка з 

сірниками»
9:45, 22:00 Т/с «Бібліотекарі» 

16+
10:45 Х/ф «Вийти заміж у 

високосний рік» 16+
12:45 4 весілля
14:00, 16:00, 2:30 Панянка-се-

лянка
15:00, 5:00 Зірки, чутки та 

галлівуд
17:00 СуперЖінка
18:00 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон
19:00, 20:30 Одного разу під 

Полтавою
19:30, 21:00 Танька і Володька
20:00, 21:30 Одного разу в 

Одесі
23:00, 1:00, 2:00 Країна У
0:00, 1:30 Казки У Кіно
5:50 Корисні підказки

Піксель
6:00 Буль Буль Марін
6:20, 2:40 ТіВі Абетка
7:00, 2:20 Зірки-малюки
7:30 Орігамі
8:00 Хочу знати все
8:30, 11:30, 14:30 Гав гав гав
9:10, 14:00 Лис Микита
9:50, 13:30 Майстерня Бібі
10:20, 13:00 Боб Будівник
10:30, 17:10 Робо Потяги
11:00 Кулінарні секрети Нюсі 

Поварьошкіної
12:00 Моя країна Україна
12:30 Детектив Міретта
15:00 Мія і я
15:30 Сейді Спаркс
16:00 Тру і королівство 

веселки
16:30 космічний старт
16:50, 23:00 Геомеха
17:40, 22:30 Денніс і Нешер: 

без обмежень
18:00, 22:00 Балакучий Том і 

друзі
18:30 Супергерой Коді
19:00, 21:30 Місія Блейк
19:30 Фіксики
20:40 Смішарики
23:30 Баранчик Шон
23:50 Могутній Майк
0:10 Свинячі історії
0:30 Сердиті пташки
0:50 Псеммі. П’ятеро дітей і 

магія
1:20 Роботи пожежники
1:40 Макс Грін і прибульці
2:00 Люк - мандрівник у часі
3:00 Казки на піску
3:30 Улюблені мультфільми
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П’ятниця, 21 Січня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 4:35 Відтінки України
6:30 М/с «Пінгвиненя 

Пороро»
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

18:00, 21:00, 23:20, 2:00, 
5:10 Новини

7:05, 0:10, 1:55, 2:50, 5:05 
Погода

7:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія 
на смак»

8:05 Т/с «Шетланд» 12+
9:05 Т/с «Знедолені» 16+
10:10 Д/с «Тваринна зброя»
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00, 18:20 Соціальне 

ток-шоу «По-людськи»
13:10, 0:15 Прозоро: про 

актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:15 Біатлон на Суспіль-

ному. Кубок світу. VII 
етап. Індивідуальна 
гонка, 15 км, жінки

17:00, 1:00 Прозоро: про 
головне

19:10 Д/с «Боротьба за 
виживання»

20:00 Д/ц «Африка. Звір на 
звіра»

21:40, 23:55, 2:35, 5:45 Спорт
21:55 Д/ц «НЛО: Загублені 

свідчення»
22:50 Д/с «Дикі тварини»
2:55 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

1+1
6:00 «Життя відомих людей»
6:30, 7:10, 8:10, 9:10 «Сніданок 

з 1+1»
7:00, 8:00, 9:00, 12:00, 14:00, 

16:45, 19:30 ТСН: 
«Телевізійна служба 
новин»

9:25, 10:20 «Життя відомих 
людей 2021»

11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Крила кохання» 

(12+)
20:15 Х/ф «Перевізник - 2» 

(16+)
22:05 Х/ф «Назад у майбутнє 

3» (16+)
0:25 Х/ф «Назад у майбутнє 

2» (16+)
2:35 Х/ф «Назад у майбутнє» 

(16+)
4:30 Х/ф «Грінч - викрадач 

Різдва» (12+)

Інтер
5:20, 23:20 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
7:00, 8:00, 9:00, 12:00 Новини
7:10, 8:10, 9:20 «Ранок з 

Інтером»
10:00, 11:00 «Корисна 

програма»
12:25 Х/ф «Планета самотніх 

3» 16+
14:30, 15:30, 1:00 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий 

випадок»
17:40 «Новини»
18:00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20:00, 2:50 «Подробиці»
21:00 Х/ф «Постріл в 

безодню» 16+
3:20 «Орел і Решка. Шопінг 

2016»
4:05 «Орел і решка. Дива 

світу»

СТБ
5:00 Т/с «Коли ми вдома»
5:20 Т/с «Комісар Рекс»
10:55, 11:50, 14:50, 18:05 Т/с 

«Сліпа» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
19:45 «Мій секрет. Слава 

Камінська» 12+
22:50 «Мій секрет. Актори 

серіалу «Кріпосна» 12+

Новий Канал
6:00, 7:50 «Kids time»
6:05 М/ф «Том і Джері: 

Форсаж»
7:55 «Орел і решка»
9:50 «Аферисти в сітях» 16+
15:55 Х/ф «Махач вчителів» 

16+
17:45 Х/ф «Дівчина з Джерсі»
19:55 Х/ф «Кучерява Сью»
22:00 Х/ф «Ми - Міллери» 16+
0:30 Х/ф «Татусь мимоволі» 

12+
2:10 «Вар’яти» 12+
2:40 «Служба розшуку дітей 

2022»

2:45 «Зона ночі»

НТН
6:20 «Вартість життя»
7:50, 10:30, 3:05 «Випадковий 

свідок»
8:30, 12:30, 16:30, 19:00, 2:40 

«Свідок»
9:00 Х/ф «34-й швидкий»
11:45, 13:05, 21:15 Т/с 

«Менталіст» (16+)
13:55 Х/ф «Літак президента 

- 2» (16+)
15:40, 17:00, 19:30 Т/с «CSI: 

Маямі» (16+)
18:00 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»
23:00 Х/ф «Замкнутий 

ланцюг» (16+)
0:55 «Легенди карного 

розшуку»
4:45 «Top Shop»

ТК Україна
6:30, 7:10, 8:15 Ранок з 

Україною
7:00, 8:00, 15:00, 19:00 

Сьогодні
9:00 Зірковий шлях
10:00, 15:30 Т/с «Скарбниця 

життя» 16+
18:00 Т/с «Виклик» 12+
20:10 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21:00 Свобода слова Савіка 

Шустера
0:00, 2:00 Т/с «Зникаючі 

сліди» 16+
1:30 Телемагазин
4:15 Реальна містика

ICTV
4:05 Скарб нації
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дітей
4:25, 1:20 Факти
4:50 Громадянська оборона
6:30 Ранок у великому місті
8:45 Факти. Ранок
9:15, 19:20 Надзвичайні 

новини
10:10, 20:05 Дизель-шоу 12+
11:50, 13:10 Т/с «Вижити за 

будь-яку ціну»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 22:55, 1:45 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
14:45, 16:15 Т/с «Пес» 16+
17:35 Скетч-шоу «На троих» 

16+
18:45 Факти. Вечір
0:00 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-2»

2:50 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:25 «Ух ти show»
9:15 Т/с «Дикий ангел»
10:00 «Орел і Решка. На краю 

світу»
11:00, 20:00 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
12:00 «Орел і Решка. Дива 

світу 2»
14:00, 21:00 «Інше життя»
15:00 Х/ф «Хлопчик у 

дівчинці» (16+)
16:50 М/ф «Планета 51»
18:25 М/ф «Астерікс: Земля 

Богів»
23:50 Х/ф «Сомнія» (16+)
1:40 Т/с «Три сестри»
2:45 «Нічне життя»

Прямий
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 

12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
17:00 «Репортер». 
Новини

9:10, 10:10 «Новини країни»
11:10, 12:10 «Новини країни» 

з Марією Клюк і 
Олександром Близню-
ком

13:15 «Обідня перерва»
14:10 «Великий день»
16:10 «Час пік»
17:10 «Підводимо підсумки»
18:30 «Влада хохотала»
19:00 Ток-шоу «Моя країна»
22:00 «Запорєбрик NEWS»
22:15 «Українські вісті»
22:30 «WATCHDOGS»

2+2
6:00 Т/с «CSI: Місце злочину» 

(16+)
7:50 Х/ф «Ліга видатних 

джентльменів» (16+)
9:55 Т/с «Звонар» (16+)
11:55, 1:15 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15, 2:15 «Спецкор»
18:50, 2:45 «Джедаі»
19:25 Х/ф «Прометей» (16+)
21:55 Х/ф «Чужий: Заповіт» 

(16+)
0:15 Т/с «Рекс-2»
3:15 «Цілком таємно-2017»
3:40 «Відеобімба-2»
5:30 Телемагазини

Мега
6:00 Містична Україна
7:00 Правила виживання
9:05, 3:00 Скептик
10:05, 1:50 Речовий доказ
11:15, 21:50 Таємниці глибин 

з Джеремі Вейдом
12:10 Гордість України
13:05 Заборонена історія
14:00 Таємниці людського 

мозоку
14:55, 19:50 Друге життя 

звичайних речей
15:55 Таємниці Тихоокеан-

ського Півдня
16:55, 23:50 Як влаштований 

Всесвіт
17:50, 0:50 Їжа богів
18:50 Код доступу
20:50 Еволюція зброї
22:50 Невідома Африка
4:00 Довідник дикої природи
4:55 Судіть самі

Enter-фільм
5:05, 4:20 «Кінотрейлери»
6:05 Х/ф «Євреї будьмо!»
7:10, 9:00, 1:55 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00, 9:50 «Моя правда»
9:30, 1:25, 2:25 «Зіркові долі»
10:40 Х/с «Злочин з багатьма 

невідомими»
13:15 Х/ф «Генріх VIII» 16+
17:00 Х/с «Суто англійські 

вбивства»
19:00 Х/с «Пуаро»
21:00 Х/с «Міс Марпл Агати 

Крісті»
22:55 Х/ф «Дрібниці життя»
0:10 Х/ф «Зона»
3:00 «Кіноляпи»

К2
6:30, 8:00 Телемагазин
7:30 Салат-бар
8:20, 13:30 Світ їжі. Новорічні 

та Різдвяні страви
9:20 Майстри ремонту
10:20 Затишна дача
10:50 Дача бородача
11:20, 20:40 Удачний проект
13:00, 17:10, 0:40, 3:40 Корисні 

поради
13:20 Магія солодощів
14:30 Правила виживання
16:30 Будьте здоровi
18:00 Зіркові долі
19:00 Шість соток
22:10 Готуємо разом
23:50 Реальний секс
1:40 Формула любові

3:20 Арт-простір
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
8:35 Х/ф «Диявол з трьома 

золотими волосинами»
9:45 Т/с «Бібліотекарі» 16+
10:45 Х/ф «За бортом»
12:55 4 весілля
14:00, 16:00, 3:15 Панянка-се-

лянка
15:00, 5:00 Зірки, чутки та 

галлівуд
17:00 СуперЖінка
18:00 Богиня шопінгу
20:00 Х/ф «Супернянь» 16+
21:30 Х/ф «Супернянь 2» 16+
23:15 Х/ф «Прибулець Павло» 

16+
1:15, 2:15 Країна У
1:45, 2:45 Казки У Кіно
5:50 Корисні підказки

Піксель
6:00 Буль Буль Марін
6:20, 2:40 ТіВі Абетка
7:00, 2:20 Зірки-малюки
7:30 Орігамі
8:00 Хочу знати все
8:30, 11:30, 14:30 Гав гав гав
9:10, 14:00 Лис Микита
9:50, 13:30 Майстерня Бібі
10:20, 13:00 Боб Будівник
10:30, 17:10 Робо Потяги
11:00 Кулінарні секрети Нюсі 

Поварьошкіної
12:00 Моя країна Україна
12:30 Детектив Міретта
15:00 Мія і я
15:30 Сейді Спаркс
16:00 Тру і королівство 

веселки
16:30 космічний старт
16:50, 23:00 Геомеха
17:40, 22:30 Денніс і Нешер: 

без обмежень
18:00, 22:00 Балакучий Том і 

друзі
18:30 Супергерой Коді
19:00, 21:30 Місія Блейк
19:30 Фіксики
20:40 Смішарики
23:30 Баранчик Шон
23:50 Могутній Майк
0:10 Свинячі історії
0:30 Сердиті пташки
0:50 Псеммі. П’ятеро дітей і 

магія
1:20 Роботи пожежники
1:40 Макс Грін і прибульці
2:00 Люк - мандрівник у часі
3:00 Казки на піску
3:30 Улюблені мультфільми

Субота, 22 Січня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 4:35 Енеїда
7:00, 8:00, 9:00, 15:00, 18:00, 

21:00, 0:05, 3:45, 5:35 
Новини

7:05 Погода
7:15 М/ф «Як козаки у футбол 

грали»
7:30 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»
7:50 М/ф «Як козак щастя 

шукав»
8:05 Невідомі Карпати
8:25 Відтінки України
9:05 #ВУКРАЇНІ
9:40 Х/ф «Авраам: охоронець 

віри»
11:25 Т/с «Хадсон та Рекс» 12+
13:50 Біатлон на Суспіль-

ному. Кубок світу. VII 
етап. Масстарт, 15 км, 
чоловіки

14:40 10 днів незалежності 
України. День собор-
ності: як об’єдналися дві 
частини України

15:10 Концерт. ВІА «Кобза»
16:00 Біатлон на Суспіль-

ному. Кубок світу. VII 
етап. Естафета 4х6 км, 
жінки

17:20 Концерт. Наталія 
Валевська

18:15 Д/с «Тваринна зброя»
19:20 Т/с «Паризькі 

таємниці» 16+
21:25 Д/ц «Африка. Звір на 

звіра»
23:10 Д/ц «НЛО: Загублені 

свідчення»
0:30 Х/ф «Легенда про 

княгиню Ольгу»
2:40 Д/ф «Норильське 

повстання» 16+
4:10 Країна пісень

1+1
5:15, 19:30 ТСН: «Телевізійна 

служба новин»

6:00, 7:00 «Життя відомих 
людей»

8:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
20:15, 3:25 «Вечірній 

квартал»
22:15 Х/ф «Дикі» (16+)
23:15 Х/ф «Назад у майбутнє 

3» (16+)
1:45 Х/ф «Грінч - викрадач 

Різдва» (12+)

Інтер
5:15 «Телемагазин»
5:45 «Орел і решка. Дива 

світу»
7:00 Х/ф «Пенелопа»
9:00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00 Х/ф «Три горішки для 

Попелюшки»
12:50 Х/ф «Пес Барбос та 

незвичайний крос»
13:00 Х/ф «Самогонники»
13:20, 20:30 Т/с «Провінціал»
20:00 «Подробиці»
22:10 «Всі зірки в Юрмалі»
0:30 Х/ф «Принцеса на 

бобах»
2:50 Х/ф «Дама з папугою»
4:45 Х/ф «Чотири нуль на 

користь Танечки»

СТБ
5:00 Т/с «Коли ми вдома»
6:10, 10:55 Т/с «Папаньки» 12+
9:30 «Неймовірна правда про 

зірок»
16:40, 23:30 «Хата на тата» 

12+
19:00 «МастерШеф. Битва 

сезонів» 12+

Новий Канал
6:00 «Хто проти блондинок?» 

12+
8:10, 9:55 «Kids time»
8:15 Х/ф «Чихуахуа із 

Беверлі-Хіллз 2»

10:00, 12:00 «Орел і решка»
11:00 «Орел і решка. Чудеса 

свiту»
14:55 М/ф «Лелеки»
16:45 Х/ф «Ми - Міллери» 16+
19:00 Х/ф «Мій шпигун» 12+
21:00 Х/ф «Лиса нянька: 

Спецзавдання»
22:55 Х/ф «Дитсадковий 

поліцейський»
1:05 «Вар’яти» 12+
2:35 «Зона ночі»

НТН
5:50 Х/ф «Ще до війни»
8:25 Х/ф «Було у батька три 

сини»
11:00 Х/ф «Пам’ятай ім’я 

своє»
13:00, 3:40 «Випадковий 

свідок»
14:50 Т/с «Смерть у раю» (16+)
19:00, 3:10 «Свідок»
19:30 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
21:05 Х/ф «Медальйон» (16+)
23:00 Х/ф «Закатати в 

асфальт» (18+)
2:00 «Легенди карного 

розшуку»
4:45 «Top Shop»

ТК Україна
7:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
7:30, 3:30 Реальна містика
8:50, 15:20 Т/с «Ангеліна» 12+
17:00, 21:00 Т/с «Трикутник 

долі» 12+
20:00 Головна тема
23:00, 2:00 Т/с «Мама моєї 

доньки» 12+
1:30 Телемагазин

ICTV
4:30 Скарб нації
4:40 Еврика!
4:50 Факти
5:15, 9:55 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
6:50 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-2»
8:00 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну»
11:35, 13:00 Х/ф «Точка 

обстрілу» 16+
12:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Втікач» 16+
16:05 Х/ф «Служителі 

закону» 16+
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «Найманець» 16+
21:25 Х/ф «Форпост» 16+
23:45 Х/ф «Володар бурі» 16+
2:15 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Кротик і Панда»
8:30 «Ух ти show»
9:20 «Орел і Решка. Шопінг»
11:10 М/ф «Планета 51»
12:50 М/ф «Астерікс: Земля 

Богів»
14:25 «Орел і Решка. Навколо 

світу»
0:00 Х/ф «Секс за обміном» 

(18+)
1:35 Т/с «Три сестри»
2:40 «Нічне життя»

Прямий
8:45 «Щасливий сніданок»
9:00 «Щасливе інтерв’ю»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 16:00, 17:00 
«Репортер». Новини

10:10 «Соціальний статус»
10:40 «Перша передача»
11:15, 12:15 «Акценти»
13:15 «П’ята колонка»
13:45 «Запорєбрик NEWS»
14:15, 16:15 Концерт
17:15 «Не наша Russia»
18:00 «Анатомія тижня»
20:00 «Культурна політика»
20:30 «Війна за незалеж-

ність»
21:00 «Прямий доказ»
21:30 «Влада хохотала»
22:00 Ток-шоу «THE WEEK»
23:00 «Вата-шоу»

2+2
6:00 «Джедаі 2018»
7:10 Прем’єра! «Джедаі 2021»
8:15, 1:50 «Загублений світ»
12:20 Х/ф «Прометей» (16+)
14:55 Х/ф «Чужий» (16+)

17:10 Х/ф «Чужі» (16+)
20:00 Прем’єра! Х/ф «Довга 

ніч» (16+)
21:45 Х/ф «Ікар» (16+)
23:20 Х/ф «Кінець світу» (16+)
2:35 «Відеобімба-2»
3:50 «Цілком таємно-2017»
5:30 Телемагазини

Мега
6:00, 1:50 Містична Україна
7:00 Випадковий свідок
9:15 Речовий доказ
10:25, 17:05 У пошуках істини
12:20, 23:50 Їжа богів
13:20 Заборонена історія
14:20, 21:00 Золото Гітлера
16:10, 22:50 Загадкові 

злочини середньовіччя
19:00 Невідома Африка
0:50 Природа сьогодення
2:40 Правда життя

Enter-фільм
5:40 Х/ф «Лісова пісня»
7:10, 9:00, 2:15 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00 «Моя правда»
9:30, 2:45 «Зіркові долі»
9:45 Х/ф «Їсти подано, або 

Обережно, кохання!»
11:20 Х/ф «Сьома пелюстка»
13:05 Х/ф «Фантоцці»
15:00 Х/ф «Синьйор 

Робінзон»
17:00 Х/с «Пуаро»
21:00 Х/с «Міс Марпл Агати 

Крісті»
22:50 Х/с «Падіння» 18+
3:10 «Кіноляпи»
4:50 «Кінотрейлери»

К2
6:30 Телемагазин
7:30 Сенсації Екрана
10:20 Правила життя
12:00 Затишна дача
12:50 Дача бородача
13:50 Удачний проект
15:30 Майстри ремонту
17:10 Один за 100 годин
18:50 Шість соток
22:10 Будьте здоровi
23:30 Реальний секс

0:40, 0:50, 3:40 Корисні 
поради

1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:05 М/ф «Король - Лев»
10:45 М/ф «Мадагаскар 3»
12:30, 14:00, 15:30, 16:30 

Одного разу під 
Полтавою

13:00, 16:00, 23:35 Сімейка У
13:30, 15:00, 23:05, 0:05 Танька 

і Володька
14:30 Одного разу в Одесі
17:00 Х/ф «Уяви собі»
19:00 Х/ф «Дев’ять життів»
20:45 Х/ф «Місіс Даутфайр»
0:35, 1:35 Країна У
1:05, 2:05 Казки У Кіно
2:35 Панянка-селянка
5:50 Корисні підказки

Піксель
6:00 Буль Буль Марін
6:20, 2:40 ТіВі Абетка
7:00, 2:20 Зірки-малюки
7:30 Орігамі
8:00 Веселі саморобки
8:30, 11:30, 14:30 Гав гав гав
9:10, 14:00 Лис Микита
9:50, 13:30 Майстерня Бібі
10:20 Боб Будівник
10:30 Робо Потяги
11:00 Кулінарні секрети Нюсі 

Поварьошкіної
12:00 Моя країна Україна
12:30 Віспер
13:00 Бджілка Мая
15:00 Вотчкар. Повернення 

чемпіонів.
16:20 Тру і королівство 

веселки
18:20 Смішарики
20:00 Фіксики
21:10 Жабеня Ріббіт
22:50 Могутній Майк
23:20 Свинячі історії
23:50 Сердиті пташки
0:50 Місія Блейк
3:00 Казки на піску
3:30 Улюблені мультфільми
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ТЕЛЕПРОГРАМА / ПРИВІТАННЯ

9 січня  
День народження 
відзначив  
Василь САВЧЕНКО!
З днем народження вітаємо, 
Миру й радості бажаємо. 
Бажаємо теплих ясних днів 
І романтичних вечорів. 
Удача хай не покидає, 
Хай серце радість зігріває. 
Любов у домі процвітає, 
А лихо геть хай відлітає. 
Бажаємо успіху й достатку, 
Всіх благ, кохання та добра. 
Хай добрим буде кожен крок 
До здійснення думок!

Колеги та друзі

9 січня День народження 
відсвяткувала 
Надія БУР’ЯН!
З днем народження вітаєм! 
Всіх гараздів побажаєм, 
Щоби кожен день був святом, 
Щоби Ви жили багато. 
Хай всі збудуться бажання, 
Мрії, плани, віншування. 
Хай навколо радість ллється, 
Хай життя навкруг сміється, 
Майте вдосталь нових вражень!

Колеги та друзі

12 січня День народження 
відсвяткував Олег ПРИХОДЬКО!
В святковий день 
Прийміть вітання 
Та найщиріші побажання: 
Здоров’я, щастя та добра, 
Наснаги, успіхів, тепла. 
І повсякденно, повсякчас 
Хай буде все у вас гаразд!

Колеги та друзі

13 січня День народження 
відзначає Ігор ПЕТРАКОВ!
Бажаємо щиро і палко кохати, 
Цілей своїх у житті досягати, 
Впевнено йти до своєї мети, 
Вірних і добрих друзів знайти. 
Мати достаток, успіх, здоров’я, 
Жити у злагоді, мирі, любові. 
Збудуться мрії нехай заповітні, 
Весело й радісно буде Вам жити!

Колеги та друзі

13 січня День народження 
святкує Сергій КОЛОТІЙ!
Хай будуть з вами здоров’я та сила, 
Хай доля буде ласкава і щира! 
Щоб ніколи не знали ви втоми! 
Хай мир і злагода будуть у домі, 
Хай Господь дарує надію й тепло 
На довгі літа, на щастя й добро!

Колеги та друзі

Неділя, 23 Січня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 4:10 Енеїда
7:00, 8:00, 8:55, 18:00 Новини
7:05, 23:25 Погода
7:15 М/ф «Як козаки 

наречених виручали»
7:30 М/ф «Як козаки на 

весіллі гуляли»
7:50 М/ф «Як козаки сіль 

купували»
8:05 Д/с «Особливий загін. 

Супер - чуття»
9:00 Божественна Літургія 

ПЦУ
11:00 Недільна Літургія 

УГКЦ
12:30 Недільна Свята Меса 

РКЦУ
13:15 Біатлон на Суспіль-

ному. Кубок світу. VII 
етап. Естафета 4х7.5 км, 
чоловіки

14:30 Студія «Дорога до 
Пекіна». Проводи збірної 
України на XXIV зимові 
Олімпійські ігри

16:10 Біатлон на Суспіль-
ному. Кубок світу. VII 
етап. Масстарт, 12,5 км, 
жінки

17:10 Концерт. Анатолій 
Гнатюк

18:15 Чемпіонат Європи 
УЄФА з футзалу 2022. 
Сербія-Україна

19:55 Д/с «Світ дикої 
природи»

20:05, 21:55 Д/ц «Африка. 
Звір на звіра»

21:00, 23:30, 5:05 Тиждень на 
Суспільному

22:50 Розважальна програма 
з Майклом Щуром 16+

0:20 Х/ф «Ярослав Мудрий»
2:50 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?»
3:40 #ВУКРАЇНІ

1+1
5:00, 19:30 «ТСН-Тиждень»
7:00 «Життя відомих людей»
8:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 3:15 «Світ навиворіт»
18:30 «Світське життя. 2022 

дайджест»
21:00 «Голос країни 12»
23:15 Х/ф «Форсаж 8» (16+)
1:55 Х/ф «Стоянка» (16+)

Інтер
6:20 «Мультфільм»
6:45 Х/ф «Пес Барбос та 

незвичайний крос»
7:00 Х/ф «Самогонники»
7:20 Х/ф «Три горішки для 

Попелюшки»
9:00 «Готуємо разом»
10:00, 10:55, 11:50 «Інше 

життя»
13:40 «Речдок. Випереджа-

ючи час»
18:00 Х/ф «Підозри містера 

Вічера» 16+
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Х/ф «З життя 

начальника карного 
розшуку»

23:55 Х/ф «Нічна подія»
1:50 «Речдок»

СТБ
4:50 Т/с «Коли ми вдома»
5:15 Т/с «Папаньки» 12+
8:30 «МастерШеф. Битва 

сезонів» 12+
13:10 «СуперМама» 12+
18:00 «Слідство ведуть 

екстрасенси» 16+
20:05 «Один за всіх» 16+
23:35 «Таємниці ДНК» 16+

Новий Канал
5:50, 0:55 «Вар’яти» 12+
6:50, 8:30 «Kids time»
6:55 М/ф «Том і Джері. Політ 

на Марс»
8:35 Х/ф «Флаббер»

10:10 М/ф «Лелеки»
12:00 М/ф «Феї»
13:40 М/ф «Феї: Загублений 

скарб»
15:00 Х/ф «Мій шпигун» 12+
17:00 Х/ф «Лиса нянька: 

Спецзавдання»
18:55 Х/ф «Канікули» 16+
21:00 Х/ф «Війна з дідусем»
22:55 «Improv Live Show» 12+

НТН
5:20 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»
7:40 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»
10:00 Т/с «Смерть у раю» (16+)
14:00 Х/ф «Медальйон» (16+)
15:55 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
17:25 Х/ф «Тривожна неділя»
19:00 Х/ф «Мерседес» тікає 

від погоні»
20:30 Х/ф «Акція»
22:10 Х/ф «Сліди апостолів» 

(16+)
0:30 Х/ф «Закатати в 

асфальт» (18+)
3:25 «Легенди карного 

розшуку»

ТК Україна
5:50 Сьогодні
6:50, 4:35 Реальна містика
9:10 Т/с «Ангеліна» 12+
17:00, 21:00 Т/с «Пробачити 

себе» 12+
19:00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою
23:00, 2:00 Т/с «Всупереч 

долі» 12+
1:30 Телемагазин
3:40 Гучна справа

ICTV
4:50 Скарб нації
5:00 Еврика!
5:05 Факти
5:30, 8:10 Анти-зомбі
6:20, 10:05 Громадянська 

оборона
7:10 Прихована небезпека
9:10 Секретний фронт
11:05, 13:00 Х/ф «Зіткнення з 

безоднею» 16+
12:45 Факти. День
13:45 Т/с «Нюхач» 16+
18:45 Факти тижня
20:55 Х/ф «Всесвітня війна Z» 

16+
23:05 Х/ф «Костянтин» 16+
1:35 Х/ф «Клітка» 18+
3:15 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Кротик і Панда»
8:30 «Ух ти show»
9:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 М/ф «Морська бригада»
11:50 Х/ф «Джунглі кличуть! 

В пошуках Марсупіламі»
13:45, 1:50 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
0:00 Х/ф «Сомнія» (16+)
2:50 «Нічне життя»

Прямий
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

17:00 «Репортер». 
Новини

9:10 «Медексперт»
10:10 «Про особисте»
11:15, 12:15 «Акценти»
13:10 «Запорєбрик NEWS»
13:30 «П’ята колонка»
14:00, 15:30 Концерт
17:15 «Не наша Russia»
18:00 «Анатомія тижня»
20:00 «Прямий доказ»
20:20 «Новини від 

Христини»
20:45 «Sound.ЧЕК»
21:00 «Великі новини»
22:00 «Влада хохотала»
22:30 «Щасливий день з 

політиком»
23:00 «Вата-шоу»

2+2
6:00 «Джедаі 2018»
7:30 «Джедаі 2020»
9:10, 1:15 «Загублений світ»
13:10 Х/ф «Чужий: Заповіт» 

(16+)
15:45 Х/ф «Чужий-3» (16+)
17:55 Х/ф «Чужий-4: 

Воскресіння» (16+)
20:00 Х/ф «Атака кобри» (16+)

22:15 Х/ф «Спадок» (16+)
0:15 Т/с «Рекс-2»
2:15 «Відеобімба-2»
5:25 «Найкраще»
5:30 Телемагазини

Мега
6:00, 1:50 Містична Україна
7:00 Випадковий свідок
9:15 Речовий доказ
10:25, 17:05 У пошуках істини
12:15, 23:50 Їжа богів
13:15 Заборонена історія
14:15, 21:00 Золото Гітлера
16:05, 22:50 Загадкові 

злочини середньовіччя
19:00 Невідома Африка
20:00 Дика Бразилія
0:50 Природа сьогодення
2:40 Бандитський Київ

Enter-фільм
5:50 Х/ф «Лісова пісня. 

Мавка»
7:10, 9:00, 1:10 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00 «Моя правда»
9:30 «Зіркові долі»
9:45 Х/ф «Заручники страху»
11:15 Х/ф «Проект «Альфа»»
12:50 Х/ф «Кулак люті»
14:50 Х/ф «Поліцейська 

історія»
17:00 Х/с «Пуаро»
21:00 Х/с «Міс Марпл Агати 

Крісті»
22:50, 1:40 Х/с «Падіння» 18+
3:20 «Кіноляпи»
4:50 «Кінотрейлери»

К2
6:30 Телемагазин
7:30 Сенсації Екрана
9:30 Ідеї ремонту
10:20 Один за 100 годин
12:00 Правила життя
13:40 Правила виживання
14:40 Шість соток
18:00 Удачний проект
20:30 Дача бородача
22:10 Будьте здоровi
23:30 Реальний секс
0:40, 3:40 Корисні поради
1:40 Формула любові

3:20 Арт-простір
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
8:05 М/ф «Втеча з джунглів»
9:45 М/ф «Осляча шкура»
11:00, 12:30, 14:00, 15:00 

Одного разу під 
Полтавою

11:30, 14:30, 0:00 Сімейка У
12:00, 13:30, 23:30, 0:30 Танька 

і Володька
13:00 Одного разу в Одесі
15:30 М/ф «101 далматинець»
17:00 М/ф «Думками 

навиворіт»
18:45 Х/ф «Флірт зі звіром» 

16+
20:45 Х/ф «Ванільне небо» 

16+
1:00 Країна У
1:30 Вечірка 2
3:00 Панянка-селянка
5:50 Корисні підказки

Піксель
6:00 Буль Буль Марін
6:20, 2:40 ТіВі Абетка
7:00, 2:20 Зірки-малюки
7:30 Орігамі
8:00 Веселі саморобки
8:30, 11:30, 14:30 Гав гав гав
9:10, 14:00 Лис Микита
9:50, 13:30 Майстерня Бібі
10:20 Боб Будівник
10:30 Робо Потяги
11:00 Кулінарні секрети Нюсі 

Поварьошкіної
12:00 Моя країна Україна
12:30 Віспер
13:00 Бджілка Мая
15:00 Мініфорс. Нові герої
16:20 Жабеня Ріббіт
18:00 Тру і королівство 

веселки
19:00 Смішарики
20:00 Фіксики
21:10 Де дракон?
23:00 Могутній Майк
23:20 Свинячі історії
23:50 Сердиті пташки
0:50 Місія Блейк
3:00 Казки на піску
3:30 Улюблені мультфільми
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Гороскоп
на тиждень
(17.01 — 23.01)

a
Овен. Доведеться багато часу приді-
лити вирішенню особистих проблем. 
Партнери по бізнесу можуть доста-

вити вам занепокоєння. Прислухайтеся 
до порад друзів, може бути, це ще один 
стимул до успіху.

b
Телець. Ваші плани можуть рап-
тово зірватися, реальність внесе 
свої виправлення. Не бійтеся нових 

компаній. Постарайтеся не давати обіця-
нок, виконати їх вам буде досить складно.

c
Близнюки. Багато ваших проблем 
дивовижним чином вирішаться 
самі. Різноманітні приємні події, 

зустрічі з друзями будуть перемінятися, 
як в калейдоскопі. І вам це сподобається.

d
Рак. Робота принесе зненацька 
сприятливі результати. Удасться 
вирішити декілька досить заплу-

таних проблем. Важлива інформація 
відкриє перед вами нові можливості.

e
Лев. Успіх неодмінно прийде до 
вас, але вам доведеться прикласти 
зусилля та виявити свої інтелек-

туальні здатності. Але не намагайтеся 
виконати усю роботу поодинці. Перед 
вами може встати проблема вибору.

f
Д і в а .  Гол о в н е  з а в д а н н я 
і мета — знайти взаєморозуміння 
з навколишніми людьми. Перебу-

ваючи в стані конфлікту, ви навряд чи 
зможете добре себе почувати. Тиждень 
буде багатий подіями.

g
Терези. Події просто промайнуть 
перед очима, не занадто сильно 
відбившись на вашій власній долі. 

Не слід починати нові справи, краще 
завершити старі. Варто пустити в хід 
вашу чарівність.

h
Скорпіон. Не бійтеся змінити своє 
життя. Зараз час завершення всіх 
справ і підведення певних підсумків. 

Вихідні ви зустрінете в гарному настрої, 
тому що будете затребувані як професіонал 
та успішні.

i
Стрілець. У вас може з’явитися 
бажання почати все спочатку, ви 
вирішите кардинально змінити 

імідж, або безжалісно викинути все, що 
збиралося роками. Вихідні ви можете 
провести в досить несподіваному місці.

j
Козеріг. Ймовірна ситуація, 
коли довго виношувані плани, які 
нарешті здійснилися, прийдеться 

міняти в останній момент. Не виключено, 
що слід заздалегідь домовитися про умови 
й знайти запасний варіант.

k
Водолій. Найкраще займатися 
поступовим освоєнням нового. Це 
принесе спілкування з цікавими 

людьми. Вас можуть спантеличити відря-
дженням, з яким ви успішно впораєтеся, 
чим заслужите схвалення начальства.

l
Риби. Ваше завдання — навчитися 
сідлати хвилю, якщо ви зможете 
управляти ситуацією, то зумієте 

згорнути гори. Неясні й неоформлені 
прагнення перетворяться в чіткі досяжні 
цілі.
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Відповіді

з №1

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
Найкращий чотирила-

пий друг — ліжко!
***

Всі сусіди погані, але 
верхні гірше за нижніх!

***
Як пояснити сусідам, що 

ліфт і так наш?! І мітити 
його не потрібно!

***
Одна літня дама щове-

чора заглядала під ліжко 

подивитися, чи не зава-
лявся там якийсь чоловік. 
Але їй завжди не щастило. 
І тоді вона купила друге 
ліжко, щоб збільшити свої 
шанси вдвічі.

***
Насправді, найкращий 

друг людини — собака. Не 
вірите? Спробуйте такий 
експеримент: Закрийте 
у багажнику машини разом 

собаку та свою дружину. 
Через годинку-другу від-
крийте. Хто, на вашу думку, 
вам більше зрадіє?

***
— Водійські права 

отримав?
— Отримав! Залишилося 

лише прізвище вписати.
***

Приходить сусідка до 
сусідки, а та пече млинці. 
Пригощайся, каже. Та їсть 
та нахвалює, господиня за 
нею і не встигає.

— Гарні, — каже , — у тебе 
млинці, та товстуваті.

— Так ти по два береш!
***

— Ти ж у банківській 
сфері працюєш? Хочу кре-
дит оформити.

— Знаєш, у мафії можна 
взяти в борг.

— Та ти що, я не самогу-
бець! Скажи мені як най-
кращий друг, який банк 
вибрати?

— Як друг раджу: 
у мафії візьми.

***
Вечірня електричка. 

У переповнений вагон вла-
зить хлопчик із барабаном 
на шиї. Весело оглянувши 
втомлених і похмурих паса-
жирів, він дзвінко кричить:

— Ну що, громадяни... 
або по соточці, або 
я починаю свій концерт!?

***
Під час балу-маскараду 

дружина шепоче своєму 
чоловікові:

— Он той мушкетер мені 
просто проходу не дає. 
Навіть не знаю, як його 
позбутися!

— Дуже просто, — радить 
чоловік, — зніми маску.

***
Оголошення в газеті:
«Збільшення грудей, 

губ, сідниць. Без опера-
цій. Недорого. Пасічник, 
дядько Федір».

***
— Там салат в холо- 

дильнику. Вгадай, який?
— Холодний.

ТАК ЗВУЧИТЬ ТАК ЗВУЧИТЬ РЕШЕТИЛІВКА!РЕШЕТИЛІВКА!
ЗАЙДИ! ВПОДОБАЙ! ПОДІЛИСЬ!ЗАЙДИ! ВПОДОБАЙ! ПОДІЛИСЬ!

RELIFE.MEDIA

— Треба ялинку 
прибрати...

— Все одно через  
рік знову ставити!


