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Решетилівка, як і вся країна, 
вже майже місяць живе 
у новому 2022 році. Відтак — 

і за новим бюджетом. Його 
депутати міської ради прийняли 
ще у минулому році — 24 грудня на 
пленарному засіданні 17-ї чергової 
сесії. За голосуванням можна було 
стежити у прямому ефірі на сто-
рінці міської ради в YouTube. Окрім 
того, рішення щодо прийнятого 

бюджету було оприлюднене на 
шпальтах нашого видання, так би 
мовити, з повною розкладкою по 
всіх галузях та цифрах.

Зрозуміло, що за приємними 
святковими клопотами далеко не 
у всіх мешканців громади був час 
і бажання занурюватися у розрахунки 
та вивчати бюджетні цифри. Та якщо 
за шампанським, кутею та колядками 
зі щедрівками ви таки не втратили 

цікавість до питання «А як там громада 
житиме у 2022-му?», шукайте на 8-ій 
сторінці видання детальний аналіз 
головного документа Решетилівської 
громади. Ми проаналізували, скільки 
коштів у цьому році планує отримати 
громада, які головні джерела доходів, 
куди і скільки витрачатиме міська 
влада у 2022-му та чому цьогорічний 
бюджет заслуговує на звання соціально 
спрямованого.
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ДО СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 
РЕШЕТИЛІВЦІ ПОДАЛИ 
ПОНАД 100 ПРОЕКТІВ
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КІНОТЕАТР ПІД ВІДКРИТИМ 
НЕБОМ ХОЧУТЬ ДОБУДУВАТИ 
ВЖЕ ЦЬОГОРІЧ
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РАДІО «RELIFE» 
РОЗШИРИЛО 
ТЕРИТОРІЮ 
МОВЛЕННЯ
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ВК «РЕШЕТИЛІВКА» 
ВИГРАЛО ДЕБЮТНУ 
ГРУ У НОВОМУ РОЦІ
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ОЛЕНА ГУДЗЬ:
«Я не лише займаюся 
улюбленою справою, 
а й працюю для 
людей, для громади»
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АЛЛА КОСТОГРИЗ:
«По реформі харчування 
знаходимося в дещо  
перехідному стані:  
всі звикають до нових норм»
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КРИМІНАЛ ТА НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
З а  п о в і д о м л е н н я м 

Нац п ол і ц і ї ,  п р о тя г о м 
минулого тижня з 10 по 17 
січня у Решетилівській громаді 
зареєстрували 53 повідомлення 
про кримінальні правопору-
шення та інші події. Із них 
6 внесено до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 
за ознаками кримінальних 

правопорушень. Також полі-
цейські припинили 53 пору-
шення  адміністративного 
законодавства, з них 12 пору-
шень Правил дорожнього руху. 

Як інформує Решетилівська 
служба порятунку, протягом 
минулого тижня в громаді не 
зафіксовано жодної надзвичай-
ної події чи ситуації.

Активні громадяни зареєстрували 
понад 100 проектів  
для Стратегії розвитку громади

18 січня завершилася подача 
проектів-пропозицій для фор-
мування операційної частини 
Стратегії розвитку Решетилів-
ської громади на 2022–2027 
роки. На час підготовки цього 
номера газети до друку у відділі 
економічного розвитку та залу-
чення інвестицій міської ради 
повідомили, що активні гро-
мадяни подали на розгляд 103 
ініціативи, які спрямовані на 
досягнення суспільної вигоди, 
а також економічне, культурне, 
туристичне, аграрне, інфра-
структурне зростання нашої 
громади.

Подані проекти стосуються 
тематики формування ефек-
тивної системи врядування 

в громаді, забезпечення висо-
кої якості життя її мешкан-
ців, модернізації інженерної 
інфраструктури для забезпе-
чення якісними комунальними 
послугами, формування базо-
вих документів для планування 
економічного розвитку гро-
мади, запровадження захо-
дів стимулювання розвитку 
малого і середнього бізнесу, 
формування передумов для 
розвитку агропромислового 
кластеру, а також туризму як 
сфери економіки, підтримки 
місцевих традицій та промоції 
туристичних можливостей та 
культурно-історичної спад-
щини. Звісно ж, окреме місце 
мають ідеї, у яких громадяни 

турбуються про охорону 
і розвиток природних ресур-
сів на території громади та 
вдосконалення системи муні-
ципального енергетичного 
менеджменту і екологічну 
просвіту.

Як повідомили у міській 
раді, ідеї проектів, подані 
активними громадянами, 
розгляне робоча група. Для 
допущених до подальшої реалі-
зації ініціатив буде визначено 
джерела фінансування найваж-
ливіших для громади ініціатив. 
А вже потім їх затверджувати-
муть на сесії Решетилівської 
міської ради.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Комунальники демонтували головну 
новорічну ялинку та посипають 
дороги протиожеледною сумішшю

Майже місяць яскраво вбрана 
новорічна зелена красуня раду-
вала жителів та гостей громади 
у центрі Решетилівки. Цього 
тижня, напередодні свята 
Водохреще, у місті розібрали та 
демонтували ялинку, «згорнули» 
новорічні фотозони та локації. 
А на вікнах та у вітринах значно 
поменшало святкових вогників 
та новорічної ілюмінації.

Працівники групи «Бла-
гоустрій» здійснили загальне 
прибирання територій від 
снігу, посипали дороги та 
тротуари протиожеледною 
сумішшю, завезли соляно-пі-
щану суміш на узбіччя доріг 
для оперативного ліквідування 
ожеледиці на дорогах та при-
вели до ладу декоративні рос-
лини у парках міста.

Працівники комунального 
підприємства «Водоканал» 
ремонтували свердловини 
у селах Демидівка, Миколаївка 
та Шевченкове. Контролери 

працювали у селі Говтва та укла-
дали договори з користувачами.

У свою чергу, «Покровський 
Комунгосп» продовжує заво-
зити дрова для опалення 
будівлі сільського будинку 

культури у Піщаному, ремон-
тує техніку та централізовано 
здійснює вивіз побутових від-
ходів у селах громади.

Віктор БІЛОКІНЬ

У громаді визначають 
потреби молоді на 2022 рік

Молодіжна рада «PROGRESS», 
що діє при Решетилівській 
міській раді, провела анонімне 
опитування серед молоді, яке 
дасть відповідь на питання: 
«Які ж потреби молоді 
у Решетилівській громаді?

Інформація про те, де можна 
пройти анонімне опитування 
знаходилася на офіційній 
сторінці Молодіжної ради 
«PROGRESS» у соціальній 
мережі Фейс бук. Думка кожного 
жителя громади є надважливою 
та обов’язково буде врахована 
при визначенні пріоритетних 
завдань на 2022 рік.

Анонімний опитувальний 
лист містив 17 пунктів, де 
потрібно вказати свій вік, стать, 

визначити, які напрями роботи 
з молоддю є найважливішими 
для громади зараз, назвати 
яких послуг / заходів для 
молоді не вистачає в громаді 
тощо. А також описати най-
актуальніші проблеми молоді 
у громаді, запропонувати 
власні ідеї для покращення 
життя у громаді. Опитування 
тривало до 17 січня, наразі 
проходить обробка результатів.

М о л о д і ж н а  р а д а 
«PROGRESS» запрошує усіх 
на 5 офіційні збори молодіжної 
ради, які відбудуться 21 січня 
о 18:00 у сесійній залі Решети-
лівської міської ради.

Михайло ЧУБ

У місті розповіли, де можна 
утилізувати новорічні ялинки: 
дерева підуть на обігрів

Незабаром містяни роз-
почнуть масово виносити 
новорічні ялинки до сміт-
тєзвалищ, а біля сміттєвих 
баків традиційно утворяться 
гори із зелених дерев. Для 
того щоб цього уникнути, 
Решетилівська міська влада 
пропонує жителям громади 
альтернативний спосіб ути-
лізації дерев.

У понеділок, 17 січня, 
у міськраді з’явилася інформа-
ція, що мешканці Решетилівки 
зможуть залишати ялинки біля 

контейнерних майданчиків, 
а потім комунальники утилізу-
ють дерева через подрібнювач 
гілок. Усі перероблені ялинки 
відправлять на обігрів сіль-
ських будинків культури.

У місті буде діяти кілька 
локацій, куди можна привезти 
ялинки. Залишити новорічні 
деревця можна біля сміттє-
вих контейнерів за адресами: 
Покровська 2/5, Мистецька, 4, 
Покровська, 21 та інші.

Віта ШАФОРОСТ

Шановні жителі 
Решетилівської 
громади!

Кожного року 22 січня, 
в Україні відзначається одне 
з найголовніших  держав-
них свят — День Соборності 
України.

Це день, який символізує 
єдність земель України. Який 
підкреслює, що ми всі — це 
один народ і ніякі рубежі не 
зможуть нас розділити.

Відзначення Дня Собор-
ності, вшанування творців 
Акту Злуки — це не тільки 
суспільна потреба, а й мораль-
ний обов’язок — берегти світлу 
пам’ять незліченних жертв, 
принесених українським наро-
дом на алтар Незалежності, 
соборності та державності.

Сьогодні перед нашою дер-
жавою стоїть чимало викликів. 
Економічні, соціальні, сус-
пільно-політичні… На Сході 
України відстоюють терито-
ріальну цілісність, свободу 
і незалежність нашої Вітчизни 
українські патріоти, часто 
ціною власного життя.

Вітаю жителів та гостей 
Решетилівської громади 
з Днем Соборності!

Бажаю зберігати силу духу, 
бадьорість і оптимізм.

Нехай в кожній родині, 
у серці кожного з нас 
панує мир і спокій, любов 
і взаєморозуміння!

Глибокої віри у гідне май-
бутнє рідного краю та України!

З повагою  
Решетилівський  

міський голова  
Оксана ДЯДЮНОВА
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Коротко про головне
У 2022-му 
не штрафуватимуть 
жінок, які не стали 
на військовий облік

У Міноборони працюють 
над спрощенням порядку 
постановки на військовий 
облік жінок. Протягом 2022 
року триватиме перехідний 
період. Зараз ведеться робота 
над спрощенням порядку 
постановки на облік, вивча-
ється питання пріоритетно-
сті професій, споріднених 
з військово-обліковими спе-
ціальностями, тому цьогоріч 
штрафувати жінок, які не 
стали на військовий облік, 
не будуть.

ЄС дозволив 
ввезення продукції 
птахівництва 
з України

Європейський Союз з 17 
січня у повному обсязі зняв 
обмеження на ввезення 
продукції птахівництва 
з України. Про це  пові-
домляє  Держпродспо-
живслужба. Обмеження 
діяли  з грудня 2020 року 
у зв’язку з виявленням на 
території України випад-
ків високопатогенного 
грипу птиці.

Прийняте рішення доз-
воляє відновити експорт 
продукції птахівництва з усієї 
території України.

«Нафтогаз» 
пропонує 1% 
знижки для тих, хто 
платить онлайн

Щоб отримати знижку 
треба сплатити за газ 
в особовому кабінеті на 
my.gas.ua або в чат-боті 
GASUA до 15 числа. У компанії 
роз’яснюють, що знижку 
можна буде використати під 
час наступного платежу.

Держпрод-
споживслужба  
відновила  
«карантинні»  
перевірки

За період з 12 по 15 січня 
щодо виконання карантин-
ного законодавства комісійно 
було обстежено 10 суб’єктів 
господарювання міста Реше-
тилівка. Як повідомили 
у Держпродспоживслужбі, 
в  результаті  надано 
3 пропозиції щодо усунення 
деяких недоліків та складено 
1 протокол про адміністра-
тивне правопорушення 
в закладі непродовольчої 
торгівлі. Перевірки закла-
дів у громаді триватимуть 
і надалі.

В рамках акції 
«Коробка щастя» 
охопили 219 
дітей громади

Молодіжна рада «Progress 
UA», що діє при Решетилів-
ській міській раді, завершила 
роздачу подарунків, які 
небайдужі жителі громади 
зібрали в рамках благо-
дійної акції для дітей, чиї 
сім’ї опинилися у складних 
життєвих обставинах.

На збір книг, іграшок, соло-
дощів, канцелярії та іншого, 
фасування, пакування та роз-
дачу гостинців члени моло-
діжки витратили 1 місяць. 
Активістам при допомозі 
небайдужих вдалося пода-
рувати свято 219 дітям Реше-
тилівської громади. З них 
163 дитини — у складних 
життєвих обставинах та 
56 — позбавлені батьківського 
піклування. У «Progress UA» 
вдячні кожному, хто долу-
чився до акції.

Громадянам 
роз’яснили правила 
поводження 
з піротехнікою

З метою уникнення 
травмування громадянами 
піротехнічною продукцією 
фахівці Служби порятунку 
«101» спільно з працівниками 
поліції провели профілак-
тичні рейди. Надзвичайники 
розповіли правила зберігання 
та використання піротехніч-
них виробів. Попередили 
про ризики придбання не 
в спеціалізованих місцях, та 
використання в нетверезому 
стані і під час куріння. Гро-
мадянам роз’яснили способи 
утилізації піротехніки та роз-
дали інформаційні листівки.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Радіо «Relife» збільшило 
територію покриття мовлення

Решетилівська радіостанція 
«Relife», як FМ-мовник, почала 
діяльність у березні 2020 року. 
Згідно дозвільних докумен-
тів, потужність передавача 
на момент старту становила 
0,03 кВт. Враховуючи рельєф 
місцевості, за такої низької 
потужності сигнал якісно 
поширювався лише в місті 
Решетилівка і взагалі не досягав 
багатьох віддалених населених 
пунктів Решетилівської міської 
територіальної громади. Бо 
потужності не вистачало, щоб 
охопити досить значну тери-
торію. Лише online трансляції 
місцевого радіо дещо рятували 
ситуацію.

Тому у 2021 році було про-
довжено роботу по переоформ-
ленню додатків до ліцензії та 
отриманню необхідних дозво-
лів Центру радіочастот щодо 
збільшення території мовлення 
з метою охоплення всіх насе-
лених пунктів нашої громади.

Нині всі формальності 
позаду. Радіо «Relife» 91.1 FМ 

збільшило потужність пере-
давача із 30 до 100 Вт!!!!! 
Відповідно і територія роз-
повсюдження програм збіль-
шилася. Команда «Relife» 
піднялася ще на одну сходинку 
по розбудові свого медіа-про-
екту і у новому 2022 році 

продовжує впевнено рухатися 
до своєї основної цілі — стати 
вагомим медіапроектом Пол-
тавської області та України, 
таким чином пропагуючи 
Решетилівку!

Редакція радіо «РЕЛАЙФ»

Кінотеатр під відкритим небом 
у Решетилівці планують 
добудувати вже цьогоріч

Про це стало відомо 
з інформаційного повідом-
лення обласного осередку 
політпартії «ДОВІРА». На 
реконструкцію колишнього 
дискоклубу в літій кінотеатр 
витратять 10 млн грн. Залучив 
ресурси народний депутат 
і голова «ДОВІРИ» Олег Кулініч.

Решетилівська громада 
за кошти субвенції отримає 
нову локацію для ефективного 
відпочинку, де можна буде 
проводити дискотеки, різні 
розважальні заходи, шоу, кіно 
під відкритим небом.

На місці колишнього танц-
майданчика триває зведення 
тентового накриття над міс-
цями для глядачів. Уже збу-
довано та вкрито побутове 
приміщення, де можна буде 
вирішувати нагальні технічні 

питання. У цій же будівлі 
передбачені роздягальні, гри-
мерні та вбиральні. Поруч буде 
розташована сцена. Її зведення 
розпочнеться, як тільки-но 
дозволить погода. Але навіть 
попри часом несприятливі 
погодні умови працівники 
підрядної організації ТОВ 
«ДОБРОБУД-ІНВЕСТ» викону-
ють на об’єкті будівництва інші 
завдання. Вже стартували вну-
трішні роботи в побутовому 
приміщенні, а саме монту-
вання та облицювання підлоги 
і стін керамічною плиткою, 
розводка електрики тощо.

Як розповіла міський голова 
Оксана Дядюнова, майданчик 
для дозвілля у теплу пору року 
стане ще одним серйозним 
сучасним інфраструктурним 
об’єктом міста Решетилівка 

та всієї громади. Він матиме 
потужну систему освітлення 
сцени та прилеглої території. 
Тут встановлять обладнання 
для проведення перегляду 
фільмів під відкритим небом 
і концертних програм. Обов’яз-
ково буде вмонтовано камери 
відеоспостереження. 

Наразі готовність об’єкта 
становить 70%. У міській 
раді планують, що на цьому 
робота на даній території не 
завершиться. Третьою чергою 
відбуватиметься облагоро-
дження навколишньої тери-
торії, але для цього ще треба 
працювати над проектом та 
документацією, оскільки 
парк вважається рекреацій-
ною зоною.

Юлія ГРІНЧЕНКО

22 січня — День Соборності України
Дорогі земляки!

Прийміть щирі вітання 
з Днем Соборності України!

Акт Злуки Української 
Народної Республіки та Захід-
ноукраїнської Народної Респу-
бліки, проголошений 22 січня 
1919 року, сприяв етнічній та 
територіальній консолідації 
нашого народу, відродженню 
й зростанню національної 
самосвідомості українців.

Соборність об’єднує нас 
довкола важливих завдань 
державотворення, відкриває 
перспективи соціально-еко-
номічного розвитку України.

Тривають бойові дії на Сході 
України. Наш народ знову зму-
шений відстоювати територі-
альну цілісність і незалежність 
своєї держави. Російська 
Федерація — країна-агресор — 
прагне роз’єднати українські 
землі, розколоти суспільство. 

Саме тому маємо рішуче про-
тидіяти агресору, забезпечити 
повернення тимчасово оку-
пованих українських земель.

Відстоїмо наше право жити 
в соборній незалежній україн-
ській державі! В єдності наша 
сила! Зі святом!

Голова  
Полтавської  

обласної ради  
Олександр БІЛЕНЬКИЙ
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ВК «Решетилівка» почала новий рік 
із перемоги і поразки

Досить строкатим вийшли 
результати 8 туру чемпіо-
нату України із волейболу 
у Суперлізі для наших земляків 
із ВК «Решетилівка». Згідно 
із розкладом, цей тур наші 
волейболісти грали в Полтаві, 
а їхніми суперниками були 
команди із Дніпра та Харкова. 
Перше протистояння із «ВК 
Дніпро-Прометей» вийшло 

по-справжньому пекельним 
та інтригуючим. Наші земляки 
після провальної першої партії, 
яку вони програли 25:15, зібра-
лися і вирвали поєдинкок 3 : 2 
(25:15, 24:26, 22:25, 25:19, 8:15). 
Наступного дня суперником ВК 
«Решетилівка» стала команда, 
яка є головним конкурентом 
наших земляків за місце 
у топ-5 чемпіонату — Збірна 

Харківської області «Юридична 
академія». Наші волейболісти 
дуже впевнено розпочали 
гру і повели по партіях 1:0 
(25:23). Але далі увімкнулися 
харків’яни і видали страйк 
у 3 поспіль виграних сети. 
І здобули загальну перемогу 
1:3 (25:23, 18:25, 20:25, 20:25).

Назар Мельник 

Нові перемоги 
решетилівських борців

Нещодавно у Полтаві від-
бувся чемпіонат області із 
греко-римської боротьби серед 
юнаків U-23. Честь нашого 
краю на першості Полтавщини 
захищали вихованці Решети-
лівської ДЮСШ (тренер  — 
Валерій Славко). У результаті 
наші хлопці привезли додому 

повний комплект нагород — 
Владислав Божко та Денис 
Трудненко виграли золоті 
медалі, Сергій Педенко заво-
ював срібло, а Данило Рященко, 
Іван Олефір та Антон Козарь 
вибороли бронзові нагороди.

Михайло ЧУБ

Гонка триває: синхронні 
перемоги тріо лідерів

У чемпіонаті громади із 
мініфутболу минулих вихід-
них відбулися матчі 9 туру. 
«Галактика» поступилася 
2:4 «Енергії», «Марсель» роз-
писав результативну нічию 
5:5 із «Ліцеєм», «Ветерани АТО» 
мінімально 1:2 поступилися 
«Лиману Другому», «Говтва» 
перемогла 4:3 «Легіон». 
«Луч» розгромив «Олімпію» 

11:0, «Спортинг» програв 
«Колосу» 6:8, а ФК «Решети-
лівка» з рахунком 8:1 переграла 
«Прогрес».

Таким чином, на горі без 
змін — ФК «Решетилівка» та 
«Колос» мають по 25 очок, поді-
ляючи 1–2 місце, а «Говтва», яка 
набрала 23 бали, йде третьою.

Віктор БІЛОКІНЬ

У Решетилівці відбудуться змагання 
зі спортивного орієнтування у приміщенні

У суботу, 22 січня, на базі 
Решетилівського ліцею імені 
І.Л. Олійника вчетверте від-
будуться традиційні змагання 
зі спортивного орієнтування 
у приміщенні. Окрім забігу по 
школі, організатори підготу-
вали цікаві дистанції по місту.

«Запрошуємо всіх спортсме-
нів, орієнтувальників та про-
сто непосидючих і активних 
людей випробувати себе 
в швидкості, спритності і 
„прокачати“ свою просторову 
уяву. Пройдуть двохетапні 
змагання із орієнтування. 

Перший етап — скорочений 
спринт, задана дистанція 
в центральній частині міста, 
не більше 2 км. Другий етап — 
безпосередньо орієнтування 
в приміщенні, задана дис-
танція із лабіринтом. Окрім 
групи KIDS (найменші дітки 
з супроводом, змагаються 
лише в приміщенні), участь 
по віковим групам: дитячі, 
юнацькі, дорослі та ветеран-
ські», — зазначає керівник Цен-
тру туризму Павло Мосієнко.

Реєстрація на змагання 
триває до п’ятниці 21 січня. 

За детальною інформацією 
звертатися до Решетилівського 
центру туризму. Уже зареєстро-
вано понад 40 охочих провести 
активно свій вільний час.

Нагадаємо, що у перший 
рік змагань зі спортивного 
орієнтування у приміщені, 
участь взяло 120 учасників, 
наступного року — 60 спортс-
менів, минулого року зібралося 
понад вісімдесят учасників 
із міста, громади, області та 
сусідніх регіонів.

Михайло ЧУБ

Вихованці Центру туризму 
зайняли призові місця 
на змаганнях у Полтаві

Минулих вихідних у Полтаві 
проходили традиційні змагання 
зі спортивного орієнтування 
«Призи Діда Мороза — 2022». 

Організатори — Комунальний 
заклад «Полтавський обласний 
центр національно-патріо-
тичного виховання, туризму 

і краєзнавства учнівської 
молоді» та клуб спортивного 
орієнтування і туризму «Цен-
туріон». Участь у змаганнях 
взяли понад 80 спортсменів 
та прихильників активного 
дозвілля.

В и х о в а н ц і  Ц е н т р у 
туризму — це постійні учас-
ники цих змагань, цьогоріч 
наші юні орієнтувальники 
зайняли лише призові місця 
в своїх вікових категоріях. 
Зокрема, Богдан Малашенков, 
Вікторія Царінна, Олександр 
Шкурупій, Анна Коваленко, 
Катерина Мосієнко, Сергій 
Олійник, Артем Бережецький 
завоювали нагороди.

Змагання проходили на базі 
полтавського дендропарку та 
стали першими в цьому році 
змаганнями зі спортивного 
орієнтування, де взяли участь 
наші юні спортсмени.

Віта ШАФОРОСТ

У місті розпочинає 
свою роботу секція 
«Скелелазіння»

Решетилівський центр 
туризму розпочав набір дітей 
на секцію «Скелелазіння». Тре-
нування будуть відбуватися 
на базі ДНЗ «Решетилівський 
професійний аграрний ліцей 
імені І.Г. Боровенського». 
Визначено, що заняття про-
ходитимуть щотижня, на 
вихідних.

«Уже погоджено графік тре-
нування із аграрним ліцеєм. 
Плануємо щосуботи із 12.00 
до 15.00 проводити заняття із 
вихованцями на базі спорт-
комплексу ліцею, де є всі умови 
для скелелазіння», — зазначає 
керівник Центру тури туризму 
Павло Мосієнко.

Перше тестове тренування 
відбудеться 23 січня. Збір 
усіх охочих буде проходити 
біля центрального входу до 
аграрного ліцею. Детальну 
інформацію можна знайти на 

офіційних сторінках Центру 
туризму у соціальних мережах.

Нагадаємо, що влітку із 
бюджету Решетилівської міської 
ради спрямували кошти на 
придбання спорядження для 
скелелазіння. Тоді придбали 
шоломи, страхувальні при-
строї, пристосування для орга-
нізації страховки і швидкісного 
спуску в скелелазінні. А також 
десяток «відтяжок» (спеціальне 
обладнання для нижньої 
страховки).

Віктор БІЛОКІНЬ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Алла КОСТОГРИЗ про нове шкільне меню:  
«Поки що у нас триває період притирання та апробації»
Нове харчування в українських 

школах, ініційоване пер-
шою леді Оленою Зелен-

ською і розроблене ресторатором 
Євгеном Клопотенком, за остан-
ній тиждень стало топ-темою 
для обговорення як у ЗМІ, так 
і у соцмережах. Батьки школярів 
поділилися на два табори: в одному 
«за» шкільне харчування з купою 
овочів та фруктів, без сосисок, цукру 
та солі, а в іншому батьки з дому 
дають школярам стіки з цукром та 
сіллю, або термоси із солодким чаєм 
і судочки з їжею, бо діти голодні 
й відмовляються їсти «биточки» 
з буряка, запечений гарбуз і пити 
какао на воді. Причому останніх 
виявилося більше. Перепало на 
горіхи у коментарях і шеф-ку-
харю Євгену Клопотенку, а мами 
школярів заспамили стрічку того 
ж Фейсбуку світлинами шкільних 
обідів із різних міст та селищ Укра-
їни. Причому різниться не лише 
географія фото, а і якість страв, що 
їх готують дітям за одними й тими 
ж технологічними картами. Яка 
ситуація із харчування у школах гро-
мади, ми поцікавився у начальника 
відділу освіти Решетилівської місь-
кої ради Алли Костогриз.

— Алло Миколаївно, коли 
розпочалося реформування 
шкільного харчування і на 
скільки воно було на часі?

А. К.: У березні Кабінетом міні-
стрів України була затверджена 
305-та, вже славнозвісна постанова. 
У ній затверджені нові норми 
харчування та новий порядок 
організації харчування. Запро-
вадити зміни рекомендувалося 
з 1 вересня. Але тим закладам 
освіти, де були здійснені закупівлі 
продуктів харчування до кінця 
календарного року, давалися 
чотири місяці перехідного періоду. 
Тобто нові норми харчування 
запроваджувалися вже з 1 січня. 
Оскільки в нас на закупівлю всіх 
продуктів були укладені угоди до 
кінця календарного року, то Реше-
тилівська громада потрапила до 
розряду тих, де школярі з початку 
навчального року харчувалися ще 
за старими нормами. Ми навіть 
зараз знаходимося в дещо пере-
хідному стані: всі звикають до 
нових норм — директори шкіл, 
кухарі, і, звісно ж, діти та батьки. 
На часі зміни, чи ні? Звичайно, 
здорове харчування має бути, але 
не можу сказати, що до цих норм 
у закладах громади їли копченості 
чи виключно шкідливу їжу. Те 
харчування, що було в закладах 
освіти, аж ніяк не було шкідли-
вим. Звісно, цукор додавали, але 
це відповідало існуючим на той 
момент нормам.

— Нове меню — це чудово, але 
ж усі ті здорові страви потрібно на 
чомусь готувати. А зважаючи на 
стан обладнання на кухнях сіль-
ських шкіл, яким навіть посуду 
бракує, задачка не з легких?

А. К.: Обладнання має бути 
відповідне. Під час інформаційних 
турів нам показували, наприклад, 

пароконвектомати, де страви не 
смажаться, а готуються на пару. На 
сьогодні в закладах освіти такого 
обладнання немає. Ми бачили його 
під час поїздки до Києва у двох 
міських школах, де було зроблено 
капітальний ремонт та придбане 
сучасне обладнання. Там школярам 
пропонують меню, де діти можуть 
обрати собі страви на власний смак. 
Але не забуваємо, що це столиця 
і столичний бюджет. І то навіть 
у Києві таке обладнання є далеко 
не у всіх школах. Ще один такий 
форум організовували в Одесі. 
Показали те саме, коли на трьох 
пароконвектоматах приготували 
700 котлет буквально за 40 хвилин. 
Це швидко, економиться час, страви 
не присмажені й не пригорілі, 
значно корисніші для організму. 
Для порівняння, директори шкіл 
громади після переходу на нове 
меню пишуть нам потреби для 
своїх закладів. У списку — блендери, 
пароварки, міксери, духові шафи, 
листи, форми для запікання. Про-
блеми у всіх однакові. І обладнання 
має бути професійне — збивати 
ж потрібно не 3 яйця, як вдома, 
а сотні.

— А професійне обладнання 
недешеве, чи не так?

А. К.: Звісно. В інтернеті паро-
конвектомат коштує від 300 тисяч 
гривень і більше — залежно від 
потужності. Нам у Києві показу-
вали овочерізку, на якій більше 13 
насадок. Буквально за 10 хвилин 
були нарізані цибуля, перець, 
капуста, морква, помідори, 
огірки. Наші ж кухарі роблять 

багато чого вручну. Обладнання 
потрібне, проте закупити все це 
у всі школи виключено коштом 
міського бюджету фінансово 
нереально. Має бути державна 
субвенція, аби ми могли при-
дбати все це хоча б на умовах 
співфінансування для великих 
шкіл. Міська влада збирається 
цього року реконструювати хар-
чоблок ліцею. Але з цією рефор-
мою, коли у стандарти планують 
вносити чергові зміни, місту 
доведеться робити корегування 
уже виготовленого проекту, аби 
зробити все за новими стандар-
тами. І це знову кошти…

— І який порядок цифр?
А. К.:  Спочатку планувалося 

на реконструкцію 8 мільйонів 
гривень. Проте на цей рік знову 
все здорожчало, й матеріали 

насамперед. Плюс ніхто не відмі-
няв норми НАСРР, згідно з якими 
має бути належне планування 
виробничих, допоміжних та 
побутових приміщень для уник-
нення перехресного забруднення.

— Як у початковій школі?
А. К.: Так, але там теж не все так 

ідеально, адже площу неможливо 
доточити, а її бракує. У випадку 
з ліцеєм реконструкція коштува-
тиме близько 12 мільйонів гривень. 
Можливо, вдасться отримати спів-
фінансування, подавши проект 
реконструкції на обласні чи дер-
жавні програми. Наступним буде 
опорний заклад у Покровському. 
А загалом потрібно проводити 
реконструкцію харчоблоків у всіх 
школах громади. Та насамперед — 
закупити обладнання. Бо що у тих 
же сільських закладах освіти, окрім 
плит, є хіба духовки, та й то вони не 
скрізь працюють. Плитам більш ніж 
20 років. Ми їх і до цього заміняли 
по можливості, якщо плити не 
підлягали ремонту. Бо були випадки, 
коли електрик їхав до школи, аби 
дізнатися, які запчастини потрібні 
для обладнання, а виявлялося, що 
неможливо навіть з’ясувати, якої 
марки плита — настільки облад-
нання застаріло. Тому з обладнанням 
є проблеми — у чому приготувати 
й на чому.

— А потім коментатори 
у соцмережах пишуть, що кухарі 
у селах не вміють готувати.

А. К.: Знаєте, завжди легко 
знайти того, кого можна зро-
бити винуватим. Хоча не робимо 
секрету з того, що у селі не завжди 
є кухар того рівня, як нам би 
хотілося. Чи як того вимагають 
нові норми. Тому інколи радієш 
людині, яка погоджується пра-
цювати за мінімальну зарплату 
(а вони ж реально отримують 
мінімалку). Зараз по новому 
меню, якщо заклад із дошкільним 
підрозділом, то кухарі мають 
приготувати сніданок для школи, 
якщо група продовженого дня — 
окреме меню. У садочку — сні-
данок, обід та полуденок. І все 
це — потрібно зробити одній 
людині, за мінімальну зарплату. 
А це не 20 тисяч, й навіть не 10. 
Коли запровадили нове меню, 
директори відверто говорили, 
що кухарі на межі. Тим більше, 
що окрім приготування страв, 
потрібно було ще й прораховувати 
кількість продуктів по техноло-
гічних картах. А без відповідної 
освіти це дуже складно. Тому 
в деяких школах сідали разом 
директор із заступником, кухарем 
та медсестрою — і рахували. 
Знову ж, порахували, як хто 
зрозумів. Так що така проблема 
є. Та й чи поїде високопрофесій-
ний кухар працювати в шкільну 
їдальню в село? От рекомендують, 
щоб у школі працював кухар не 
нижче 4 розряду. У нас таких 
дуже мало. Тому для кухарів того 
ж ліцею будемо організовувати 
навчання. Вони з освітою, але 
мають третій розряд.

— От і Клопотенко після 
шквалу критики на його адресу, 
написав, що будуть навчати 
кухарів. Та виходить, що 
потрібно навчати всю країну?

А. К.: Почекайте, а може перед 
тим, як впроваджувати реформу, 
слід було спочатку навчити куха-
рів? А то виходить так, що спочатку 
впровадили меню, а тепер кухарі 
готувати не вміють, обладнання 
потрібного немає. Можливо, варто 
було меню запровадити вже таки 
з наступного року, а цього року 
навчити кухарів. До слова, курси 
для кухарів у Полтаві тривають 
близько місяця. І це не так вже 
й просто, аби вирвати кухаря зі 
школи на місяць. Тим більше, 
якщо там він лише один. Мимо-
волі напрошується порівняння 
із НУШ. Перш ніж запровадити 
реформу Нової української школи, 
вчителів навчали нових методик, 
а вже потім впроваджували нові 
стандарти навчання у школі. Так 
само мало бути й тут — спочатку 
людей потрібно було навчити, дати 
рік, аби заклади освіти й громади 
з’ясували, якого обладнання їм 
бракує. А то постанова вийшла, 
коли бюджет на освітню галузь 
вже затверджено. Тим більше що 
не харчуванням єдиним, у освітніх 
закладів і так не бракує проблем, 
які слід вирішити.

— Вже рахували, на скільки 
збільшаться витрати на заку-
півлю продуктів з новим меню?

А. К.: Якщо торік ми вклалися 
у 6 мільйонів гривень, то цього 
року цієї суми не вистачить, 
потрібно буде ще стільки ж додати. 
По-перше, зросла сама вартість 
харчування, оскільки здорожчали 
продукти. Хоча ціну харчування ми 
не на багато підняли — у початкових 
класах вона становить 21 гривню, 
старших — 23 гривні. У дитсадках 

харчування для малечі до 4 років 
вартує 34 гривні, від 4 до 7 років — 
40 гривень. На місцевий бюджет 
до 13 мільйонів гривень. У меню 
додалася молочна продукція. Якщо 
торік ми її закупили на суму до 20 
тисяч гривень, то згідно з новим 
меню потрібно щодня давати або 
твердий сир, або кефір, або йогурт. 
То сьогодні ми підрахували по 
тій потребі, що подали заклади, 
близько 400 тисяч потрібно лише 
на одну молочку. А ще з понеділка 
хліб подорожчав на 1,5 гривні. До 
речі, в нормах і хліб прописаний 
цільнозерновий, він ще дорожчий 
і печуть його далеко не всі пекарні. 
У нас з хлібом торік були проблеми, 
бо потенційні постачальники, коли 
вивчали логістику, не поспішали 
подавати пропозиції на тендер. 
Адже територія в громаді чимала, 
а хліб завозиться не раз на тиждень. 
Тому не все так просто — тут би 
знайти хоча б когось, хто той хліб 
возитиме.

— З міським головою ситуа-
цію обговорювали? Що роби-
тимете далі?

А. К.: На дітях точно не будемо 
економити — це позиція і Оксани 
Анатоліївни, й нашого відділу. Як 
і раніше, учні 1–4 класів громади та 
діти пільгових категорій харчува-
тимуться безкоштовно — це майже 
1600 школярів. З міського бюджету 
також компенсується харчування 
у дитсадках: громада сплачує 50% 
за харчування малечі в місті та 
70% — у селах. Щодо потреб, то 
розрахунки вже робили, врахо-
вуючи, якщо всі діти ходитимуть 
до школи. Але не забуваємо про 
пандемію, невідомо, чи будуть ще 
карантини чи ні. Паніки немає: 
місяць прохарчуємося, аби по 
замовленнях побачити реальну 
картину, а вже потім зможемо більш 
детально прорахувати, скільки 
коштів потрібно, аби дітки харчува-
лися за новим шкільним меню. Ну, 
а поки що у нас період притирання 
та апробації, всі у дещо стресо-
вому стані — і директори шкіл, 
і кухарі. Вважаю, що цю реформу 
слід робити, але по-розумному. 
На жаль, законодавство змушує 
виконувати те, що не в наших 
силах. Якщо немає коштів, то саме 
ця реформа може не відбутися…

Настя ТОПОЛЯ

“Директори шкіл 
громади після 
переходу на нове 
меню пишуть нам 
потреби для своїх 
закладів. У списку — 
блендери, пароварки, 
міксери, духові шафи, 
листи, форми для 
запікання.

“Звичайно, здорове 
харчування має бути, 
але не можу сказати, 
що до цих норм 
у закладах громади 
їли копченості 
чи виключно 
шкідливу їжу.
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Наукові стежини 
Йосипа Сторіжко
У рубриці «Ретроспектива» 

сьогодні хочу познайо-
мити ближче читачів із 

життям та науковою стежи-
ною нашого земляка — Йосипа 
Сторіжка, звичайного сільського 
хлопця, який завдяки власним 
здібностям, наполегливості, 
вмінню до самоорганізації доріс 
до рівня професора, дійсного 
члена Академії інженерних 
наук, був одним із керівників 
столичного вишу.

Йосип Іванович Сторіжко 
народився 5 січня 1930 року 
в селі Паськівка Решетилів-
ського району Полтавської 
області. Після закінчення із від-
знакою середньої школи в 1950 
році, закінчив Полтавський 

механіко-технологічний тех-
нікум м’ясної промисловості, 
а далі навчався в Київському 
технологічному інституті хар-
чової промисловості (КТІХП, 
нині Національний універси-
тет харчових технологій).

Починаючи із 1955 року наш 
земляк працював на кафедрі 
теорії механізмів і машин та 
деталей машин, пройшовши 
шлях від асистента до про-
фесора, завідувача кафедри. 
Його кандидатська дисертація 
«Дослідження об’ємних пор-
ційних дозаторів фасувальних 
автоматів для сипких харчових 
продуктів» (захистив 1968 р.) 
поклала початок становленню, 
а згодом і успішному розвитку 

на кафедрі наукової школи 
з технологій та обладнання для 
пакування харчових продуктів.

Під керівництвом Йосипа 
Івановича і за його ініціативи 
кафедра стала випусковою 
з двох нових спеціальностей: 
«Машини та технології паку-
вання» (1994 р.) і «Машини та 
технології переробки вико-
ристаної установки» (2000 р.). 
Вперше на теренах колиш-
нього СРСР у 1999 році відбувся 
випуск фахівців із пакування.

Як чуйний, делікатний 
педагог і керівник, Йосип 
Іванович Сторіжко завжди 
користувався авторитетом 
на всіх адміністративних поса-
дах, а був він заступником 
декана і тривалий час дека-
ном механічного факультету 
(1972–1984 рр.), і проректором 
з навчальної роботи (1984–
2002 рр.). Вимогливий до себе 
і підлеглих, він вмів працю-
вати, створюючи навколо 
себе сприятливу атмосферу, 
налаштовану на успішну 
працю. Йосип Іванович був 
відзначений за свою роботу 
орденами «Знак Пошани», 
«Трудового Червоного Пра-
пора», носив почесне звання 
«Заслужений діяч вищої 
школи» та нагрудний знак 
«Відмінник освіти України».

Створений ним дружний 
колектив кафедри технічної 
механіки завжди складався 
у переважній більшості з його 
учнів-працівників вищої 
кваліфікації та вже учнів 

його учнів. Завдяки прикла-
деним свого часу зусиллям 
кафедра стала і залишається 
своєрідною кузнею кадрів із 
пакування харчової продук-
ції. Був керівником багатьох 
своїх учнів, які захистили 
наукові дисертації. Наукові 
здобутки Йосипа Сторіжка — 
це понад 90 статей та автор-
ських свідоцтв на винаходи, 
3 монографії, понад 30 нау-
кових методичних розробок, 
які не втратили і сьогодні 
своєї актуальності. Деякі 
були перекладені на іноземні 
мови. Для прикладу, серед 
його патентів можемо знайти 
«Пристрій для укладання пля-
шок в тару», «Пристрій для 
укладання штучних виробів 
у тару», «Пристрій для групу-
вання та подавання виробів», 
«Пристрій для орієнтування 
виборів на конвеєрі» і так 
далі. Йосип Іванович пішов 
із життя у березні 2003 року.

Юрій КІСІЛЬ

Народний вокальний колектив 
«Валентина» — призер «Битви хорів»

Минулих вихідних на 
головній сцені ТРЦ «Екватор» 
у Полтаві відбувся пісенний 
марафон «Битва хорів». 
У видовищному шоу змага-
лися творчі колективи з різних 
куточків України, зокрема 
й вихованці Решетилівського 
будинку дитячої та юнацької 
творчості — народний вокаль-
ний колектив «Валентина» 

під керівництвом Лесі Ілієвої. 
У Полтаві конкурс проводився 
вперше, а свою творчість пред-
ставляли понад 10 колективів.

За результатами журі 
пісенного шоу вокальний 
колектив «Валентина» зайняв 
3 призове місце. Хоча учасники 
і наставниця колективу від-
верто розраховували привезти 
додому Гран-Прі.

З часу свого заснування 
народний вокальний колек-
тив «Валентина» є постійним 
учасником і призером різнома-
нітних Міжнародних, всеукра-
їнських, обласних конкурсів, 
а також окрасою культурних 
заходів у нашому місті та за 
його межами.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Щедрували та водили «козу»: 
у громаді відзначили Старий Новий рік

За доброю традицією, 
у переддень Старого Нового 
року, у Щедрий вечір або 
Меланки, святково вбрані 
чоловіки та жінки вирушили 
із щедрівками від хати до хати, 
вітали мешканців громади та 
бажали добробуту родинам.

Творчий колектив «Остап’я-
ночка» Остап’євського будинку 
культури влаштував справжнє дій-
ство для односельців. У Щедрий 
вечір артисти водили «козу», 
щедрували та співали новорічні 
пісні. А найголовніше — бажали 
господарям добробуту та достатку, 
а також щасливого року. На 
Щедрий вечір до щедрувальників 
господарі ставилися дуже приязно 
та всіляко обдаровуючи їх.

З щедрівками, 
вертепом і варениками 
відзначили свято 
Маланки у міській 
бібліотеці

Справжній Щедрий вечір 
13  січня організували пра-
цівники Решетилівської цен-
тральної міської бібліотеки 
імені О. М. Дмитренка для 
учасників клубу «Ріднокрай». 
Захід відбувся у стилізованій 
під українську хату «Світлиці», 
яку облаштували та постійно 
оновлюють і доглядають творчі 
працівниці читальні.

Фольклорне свято «Маланка 
і Василь несуть добро усім» 
було наповнене теплою 
домашньою атмосферою, 
а ще щирими новорічними 
віншуваннями. Для учасників 
організували театралізоване 
дійство, співали колядки, 
щедрівки. З справжнім ново-
річним вертепом на захід заві-
тав фольклорний колектив 
«Живий звук» Решетилівської 
дитячої школи мистецтв (кер. 
Гончар Л.М.).

Члени клубу «Ріднокрай» 
дізналися про традиції свят-
кування Щедрого вечора 
й Старого Нового року, брали 
участь в новорічних конкурсах, 
а також ділилися традиціями 
святкувань у власних родинах, 
співали українські народні 
пісні, щедрівки, обмінюва-
лися побажаннями здоров’я, 
миру, добра, благополуччя 
в новому році.

І який же щедрий вечір без 
куті та вареників? На святко-
вому столі учасників дійства 
чекали щедра кутя, вареники, 
узвар, випічка та інші обря-
дові страви.

Незважаючи на те, що свято 
скликало до стін читальні 
переважно людей поважного 
віку, у світлиці панувала щира, 
весела, піднесена атмосфера.

Юлія ГРІНЧЕНКО
Віта ШАФОРОСТ

Учениця школи мистецтв перемогла 
в міжнародному конкурсі

Учениця 8 класу дитячої 
школи мистецтв Решетилівки 
14-річна Анна Миколенко отри-
мала Гран-прі дистанційного 
Міжнародного конкурсу «Talent 
Art of America». Зібравши 
2,3 тисячі переглядів лише за 
одну добу — дівчина виборола 
заслужене високе визнання за 
свою працю.

Анна Миколенко вже ставала 
переможцем багатьох міжна-
родних конкурсів у Болгарії, 
Польщі, Словенії, Німеччині, 
Австрії, Італії, Іспанії, Греції, 
Канаді. А 10 січня вона вийшла 

у фінал конкурсу «Musical Art 
of America», ставши однією з 9 
претендентів на перемогу. У її 
виконанні прозвучала джа-
зова версія відомого твору 
М. Римського-Корсакова «Політ 
джмеля».

Голосування проходило на 
каналі YouTube. Завдяки під-
тримці усіх небайдужих, про 
талановиту Анну Миколенко 
із Решетилівки дізналися не 
лише у різних куточках Укра-
їни, а й у Америці.

Віктор БІЛОКІНЬ
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ЗНАЙ НАШИХ

Олена ГУДЗЬ: «Я не лише займаюся 
улюбленою справою, а й працюю 
для людей, для громади»
Велике щастя — знайти 

своє покликання у житті. 
Таке — щоб і до душі було 

і прибуток давало. Як говорив 
Генрі Форд, найкраща робота — 
це високооплачуване хобі. 
Олені Гудзь із Решетилівки 
пощастило двічі, бо за мами-
ною порадою свого часу обрала 
спеціальність, що припала 
до душі, а потім ще й стала 
запорукою успішного бізнесу. 
Та й бізнесу не простого, а того, 
що з людським обличчям, 
тобто соціально відповідаль-
ного. Бо Олена Володимирівна 
переконана, що аптека, навіть 
комерційна, має бути не тор-
говельною точкою, а закладом 
охорони здоров’я, де працюють 
за принципом «не нашкодь». 
Принаймні цього золотого пра-
вила дотримуються у аптечній 
мережі сама пані Олена і її 
провізори та фармацевти.

«Йди краще 
на фармацевта»

Олена Гудзь  — провізор 
вищої категорії, фармаце-
втичну освіту мають біль-
шість членів родини — рідна 
сестра Оля, племінниця Альона 
і навіть син пані Олени Роман 
теж у майбутньому фарма-
цевт — якраз навчається на чет-
вертому курсі. Та у дитинстві 
про таку професію маленька 
Оленка навіть не чула, нато-
мість мріяла, як і мама, бути 
лікарем. Мама працювала 
фельдшером, її добре пам’я-
тають у Шкурупіївці, де жінка 
за часів, коли сімейних лікарів 
ще не було, стала саме таким 
лікарем для своїх пацієнтів: 
знала кожного мешканця, 
їхні діагнози та проблеми 
й поспішала на допомогу, не 
зважаючи на негоду за вікном 
чи час на годиннику. Оленка 
теж хотіла бути, як мама, але 
та її відмовила. «Сказала, що 
з моїм характером у лікарі 
мені не можна, — згадує Олена 
Володимирівна. — Напевно, що 
добре знала і специфіку роботи, 
і мене. Зараз розумію, що вона 
була права. Бо лікареві дово-
диться увесь людський біль 
пропускати через себе. Я нібито 
близько до цієї професії, та все 
ж на відстані, проте чужий 
біль все одно болить і мені. 
Розумію, що емоційно «згоріла 
б» на цій роботі. Можливо, 
лікарі з часом дещо звикають до 
болю, я б не змогла. Тому мама 
й рекомендувала — «йди краще 
на фармацевта». Я тоді навіть 
уявлення не мала, що це за спе-
ціальність, та маму послухала. 
Коли спробувала, зрозуміла, 
що фах — мій, справді до душі. 
Зараз не уявляю себе у жодній 
іншій професії. Роботу свою 
дуже люблю, у мене в аптеці 

зараз працюють дуже хороші 
дівчата, та коли потрапляю 
у заклад, сама із задоволенням 
стаю до роботи за першим 
столом».

Після навчання у Запоріжжі 
у 1991 році Олена поверну-
лася до рідної Решетилівки 
за направленням. Жартує, 
що з місцем роботи і життя 
так само особливого вибору 
не було, як і з фахом. Бо 
вся родина  — решетилівці 
з діда-прадіда, увесь рід тут, 
і чоловік  — теж із Решети-
лівки, як і його родина, та ще 
й однокласник. Так що кров, 
родинне коріння і любов повер-
нули додому, на рідну землю.

На роботу влаштувалася 
в мережу «Полтавафарм», де 
пропрацювала 18 років. Та 
у 2009 році для колись потуж-
ного обласного комунального 
підприємства настали не кращі 
часи. Олена Гудзь вимушена 
була звільнитися. Та, як кажуть, 
коли перед тобою зачиняються 
одні двері, обов’язково відкри-
ються інші. От і для родини 
Гудзь настав час взятися до 
сімейного бізнесу.

Сімейний 
аптечний бізнес 
починали з нуля

Першу аптеку родина 
відкрили у Покровському. 
Чоловік Сергій, який пра-
цював у правоохоронних 
органах, якраз вийшов на 
пенсію і взявся допомагати 
дружині. Розпочинали з нуля 
й аптеку відкрили у невеликій 
кімнатці, де Олена із Сергієм 
самотужки зробили ремонт. 
Коли бізнес почав давати 
прибуток, «розширилися» 

на Решетилівку — відкрили 
аптечний пункт у приміщенні 
районної лікарні. Пані Олена 
зауважує, що це зараз у місті 
аптека на аптеці, особливо 
у центрі Решетилівки, а 10 
років тому з аптечними закла-
дами було сутужно. У тій же 
ЦРЛ діяв невеличкий аптечний 
пункт «Полтавафарм», їхній 
заклад став другим. Натомість 
у приватній аптеці родини 
Гудзь уперше запропонували 
знижки для пенсіонерів  — 
для решетилівців це було 
в новинку. Пропозиція від 
приватного аптечного закладу 
людям сподобалася, а тому за 
ліками сюди їхали і з відда-
лених сіл.

Нині у родинній мережі три 
аптечні заклади — окрім загада-
ного аптечного пункту у лікарні 
та аптеки в Покровському, 
третя аптека працює у центрі 
Решетилівки навпроти Ощад-
банку. Пані Олена, хоч і не 
лікар, проте клятву Гіпократа 
давала, тож у роботі й бізнесі 
дотримується золотого правила 
цієї обітниці — не нашкодь. 
«Наші аптеки працюють як 
заклади охорони здоров’я, а не 
як комерційні установи,  — 
зауважує жінка.  — Переко-
нана, що аптека має надавати 
послуги, насамперед дбаючи 
про здоров’я клієнтів, а не 
виключно про прибуток, не 
продавати що-небудь, аби лише 
заробити гроші». Тому якість 
ліків тут гарантують, адже 
угоду укладають виключно 
з тими компаніями, що мають 
ліцензію на оптову торгівлю 
ліками (а таких в Україні не 
більше 4–5). Провізори та фар-
мацевти у мережі теж пра-
цюють із фаховою освітою, 
дівчата отримують офіційну 
зарплату, розмір якої не 

залежить від відсотка проданих 
ліків. А тому й ставлення до 
відвідувачів зовсім інше: від 
вас тут не відмахнуться, мов 
від набридливої мухи, коли 
маєте питання чи попрохаєте 
детальніше розповісти про ті 
чи інші ліки. Щоправда, й ті 
ж самі антибіотики не прода-
дуть. Олена Гудзь нагадує, що 
зараз антибіотики можна при-
дбати лише за рецептом лікаря. 
З квітня йтиметься виключно 
про електронний рецепт. 
Додає, що це й правильно, 
бо нині українці аж занадто 
захопилися самолікуванням 
і при найменшій нагоді готові 
відразу ж ковтати антибіотики, 
навіть коли хворіють на грип, 
при якому антибіотики аж ніяк 
не допомагають  — їх лікар 
призначає у випадку появи 
ускладнень після грипу. От 
і доводиться фармацевтам 
боротися із самолікуванням, 
пояснювати всю небезпеку 
вживання антибіотиків після 
кожного чхання чи кашлю або 
ж безапеляційно відправляти 
до лікаря за рецептом. На свій 
колектив, у якому панує дружня 
родинна атмосфера, власниця 
аптеки не нахвалиться й мудро 
резюмує, що без кваліфікова-
них працівників жоден бізнес 
не втримається на плаву. Тут 
так само працює правило, коли 
один у полі — не воїн.

Про підтримку 
соціальних ініціатив 
і сіл, що лишилися 
без аптек

Родинна мережа взяла на 
себе й інші соціальні зобов’я-
зання. Тут видають інсулін, 
доступні та пільгові ліки за 
державними програмами, 
наприклад, для онкохворих та 
пільгових категорій населення, 
встановили відповідне про-
грамне забезпечення, аби від-
пускати ліки за електронними 
рецептами, уклали угоду на 
забезпечення ліками тих самих 
чорнобильців. «Скажу відверто, 
що цим ніхто не хоче займа-
тися, бо відсоток прибутку 
малий, а роботи багато. Ми 
ж працюємо, бо ми місцеві, дба-
ємо про здоров’я земляків», — 
пояснює Олена Гудзь. Саме 
тому й відгукуються на всі 
соціальні ініціативи, нікому не 
відмовляють у допомозі. При 
потребі допомагають волонте-
рам й передають захисникам 
на Схід партії необхідних 
медикаментів. Не залишилися 
осторонь і коли об’єдналася 
велика Решетилівська громада. 
Коли у Остап’є, Калениках та 
Піщаному закрилися аптеки, 
пані Олена відгукнулася на про-
хання міського голови — надала 
у селі ліки для реалізації. Для 
цього у Остап’є, наприклад, 
уклали угоду з медсестрою міс-
цевої амбулаторії, міська влада 
надала спеціальну шафку, аби 
ліки зберігалися відповідно до 
вимог. Тож місцеві мешканці 
нині можуть відразу після 
прийому в лікаря й необхідні 

ліки придбати, а не їхати до 
Решетилівки чи деінде.

Про проблеми Олена Гудзь 
не любить говорити. Хоча вони 
є, як і в усього малого бізнесу 
в Україні. Адже ні для кого не 
секрет, що в парламенті вже 
не перший рік засідає велике 
промислове лобі, а тому закони 
приймаються на користь вели-
кого бізнесу, а не приватних 
підприємців. Останні податкові 
нововведення «під ялиночку» — 
яскравий тому приклад. Нон-
сенс, коли власнику пари 
аптек доводиться платити такі 
ж податки, як і тому, хто воло-
діє цілою мережею аптечних 
закладів, що нараховує півсотні 
точок в одній лише області.

Хочеш відпочити — 
печи торт!

У міській раді попереднього 
скликання пані Олена ще поєд-
нувала роботу з депутатством. 
Не дивно, що за прикладом 
такої цілеспрямованої матусі 
син теж обрав фармацевтику, 
ще й той виш у Запоріжжі, де 
вона навчалася. Хоча Олена 
Володимирівна, як і свого часу 
її мама, намагалася відмовити 
дитину. Пояснює, що Роману 
добре даються іноземні мови 
і вже зараз він почувається 
фінансово незалежним, заро-
бляючи цілком пристойні 
гроші перекладами. «Не 
відмовила,  — посміхається 
жінка. — Пропонувала займа-
тися іноземними мовами, 
а він категорично хоче бути 
фармацевтом. Вирішив це 
ще у першому класі. Чи мій 
приклад вплинув? Сподіваюся, 
що я для нього авторитет. Ми 
з ним — добрі друзі».

У вільний від роботи час, 
а така нагода випадає не часто, 
пані Олена відводить душу 
з квітами. Любить троянди, 
тюльпани, та найбільше — 
однолітні петунії чи флокси, 
айстри щороку саджає 
у пам’ять про любу матусю. 
І хоч чоловік потроху «анексує» 
територію під зелений газон-
чик, теж милується клумбами 
дружини. А ще жінка дуже 
любить пекти торти. Як це 
часто буває серед кондите-
рів, сама солодощі не їсть, 
а роздає напечене друзям та 
знайомим. «Чоловік сміється, 
що оце так відпочиваю — на 
кухні біля плити. А для мене 
це таке задоволення — спекти 
мусовий торт чи імбирні 
пряники. Пекти з дитинства 
любила, мріяла малою, що як 
виросту, накуплю формочок 
і тільки те й робитиму, що 
пектиму печиво. Тепер стільки 
грошей витрачаю на пекар-
ські гаджети! Рідні інколи 
жартують, що як набридне 
аптекарський бізнес, то без 
роботи не сидітиму — буду 
торти на замовлення пекти. 
Та ні, кажу, я ж зараз не лише 
займаюся улюбленою справою, 
а й працюю для людей, для 
громади».

Настя ТОПОЛЯ
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БЮДЖЕТ ГРОМАДИ

Як отримуватиме і куди витрачатиме 
кошти Решетилівська громада?

Галузь освіти — 
у пріоритеті

Про важливість освіти для 
громади — то не просто кра-
сиві слова. Найліпше підтвер-
дження — це кошти, які міська 
влада цього року виділяє на 
освітню галузь. Йдеться про 
понад 179,8 мільйона гривень. 
До слова — це 60% від усього 
бюджету. Із передбаченої 
суми понад 145 мільйонів 
гривень буде витрачено на 
оплату праці в галузі освіти, 
бо, як уже згадували вище, 
освітня субвенція насправді 
стосується лише педагогічних 

працівників. Решта витрат, 
зокрема по заробітній платі, 
зокрема й педагогічних колек-
тивів дошкільних закладів, 
дитячої школи мистецтв — то 
клопіт міської влади.

«Реорганізація освітньої 
мережі відбулася, зеконом-
лені кошти, які витрачали на 
утримання будівель, будуть 
спрямовані на оновлення мате-
ріально-технічної бази дію-
чих шкіл, — коментує Оксана 
Дядюнова. — Цифра щодо заро-
бітних плат не зекономлена, 

адже основна частина освітян 
залишились працювати, як 
і було обіцяно».

Ще раз нагадаємо, що навіть 
в умовах реформування сис-
теми харчування та здорож-
чання його вартості, міська 
влада від своїх зобов’язань не 
відмовляється. Тож для учнів 
ЗЗСО 1–4 класів, дошкільників 
та школярів пільгових кате-
горій харчування лишається 
безкоштовним. У бюджеті 
на це виділили 5,8 мільйона 
гривень.

Не забуваємо й про стипен-
дію міського голови. І цього 
року її отримуватимуть тала-
новиті школярі у номінаціях 
«Спорт», «Мистецтво» та 
«Інтелект». 

Якщо у минулі роки 
місто активно вкладалося 
у створення сучасного освіт-
нього середовища, зокрема, 
витрачало кошти на ство-
рення сучасних класів для 
НУШ, ресурсної кімнати тощо, 
то рік 2021-й показав, що після 
об’єднання єдиної громади 
доведеться витрачати кошти 
насамперед на безпечне 
і комфортне середовище. 
Тим більше що на сьогодні 
у сільських закладах освіти 
лишається чимало проблем. 
Аби їх вирішувати, у міському 
бюджеті заклали кошти, щоб 
замовити та виготовити про-
ектно-кошторисні докумен-
тації для декількох закладів 
освіти. Зокрема, йдеться про 
реконструкцію Демидівського 
закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів, де на 
сьогодні навчаються 97 учнів. 
За рахунок співфінансування 

з ДФРР та місцевих бюджетів 
нині у Демидівці добудову-
ється сучасний спортзал. 
Проте заклад залишається 
єдиним у громаді, де немає 
внутрішніх туалетів. Про-
ект якраз і передбачає 
спорудження прибудови 
з облаштуванням туалетних 
кімнат для школярів.

Також заплановано вигото-
вити проектно-кошторисну 
документацію ще для трьох 
шкіл. Йдеться зокрема про 
Піщанський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів 
імені Л. М. Дудки, де потрібно 
капітально відремонтувати дах, 

зробити заміну віконних блоків 
у Малобакайському закладі 
загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів та капітальний 
ремонт системи опалення 
спортзалу школи у Калениках.

Міська влада продовжує 
убезпечувати заклади освіти 
у громаді: цього року у статті 
витрат на освіту також перед-
бачено кошти на виготовлення 
проектно-кошторисних доку-
ментацій для влаштування 
систем протипожежної сиг-
налізації у закладах освіти. Це 
школи у Піщаному, Остап’є, 
Малому Бакаї, Калениках та 
Демидівці.

У 2022 році Решетилівська 
громада планує отри-
м ат и  д оход і в  н а 

30  мільйонів більше, ніж 
торік. Так, станом на грудень 
2021 року сума надходжень до 
міського бюджету складала 
понад 268 мільйонів гривень, 
цього року до головної міської 
скарбниці очікують отримати 
понад 298 мільйонів гривень.

Головним джерелом попов-
нення міського бюджетного 
«гаманця» лишається пода-
ток на доходи фізичних осіб. 
Завдяки відрахуванням від 
зарплати мешканців гро-
мади у бюджет має надійти 
119,6 мільйона гривень — а це 
понад 58% від усіх власних 
доходів. Ще понад 15 мільйо-
нів гривень громада отримає 
завдяки акцизному податку.

Частка плати за землю 
в бюджеті посідає почесне 
друге місце і становить майже 
18%. Очікується, що завдяки 
сплаті коштів за користування 
землею у 2022 році громада 
отримає до свого бюджету 
понад 36,8 мільйона гривень. 

Ще понад 26 мільйонів гривень 
надійдуть до бюджету після 
сплати єдиного податку.

Цього року громада отримає 
з державного бюджету трохи 
більше 87 мільйонів гривень 
трансферту. Це цільові кошти 
так званої державної освітньої 
субвенції. Але тут варто акцен-
тувати увагу, що субвенція хоч 
і називається освітньою, проте 
фактично перекриває лише 
заробітні плати педагогічних 
працівників, тобто вчителів. 
А от решту зарплат — оплату 
праці інших співробітників 
закладів освіти, як то техперсо-
налу, кухарів, медпрацівників 
і т.д., працівників закладів 
дошкільної освіти — випла-
чується з бюджету громади. 
До слова, плануючи видатки 
у новому 2022 році, доводи-
лося враховувати і заплановане 
зростання мінімальної зарп-
лати, а перш за все — зростання 
тарифів на енергоносії.

«Традиційно найбільшу 
частину коштів буде направ-
лено на галузі освіти та соці-
ального захисту, — коментує 

міський голова Оксана Дядю-
нова, говорячи про головні 
статті витрат, заплановані 
у Бюджеті-2022. — Діти — наше 
майбутнє, тому якомога більше 
намагаємося вкладати коштів 
у їх розвиток. Не зраджуємо 
цьому принципу і в новому 

році. Соціальний захист перед-
бачає всі пільги, відповідно до 
міських програм. Намагаємося 
піклуватися про всі малоза-
хищені групи населення, 
про земляків, які опинилися 
у скрутних життєвих обста-
винах, адже громада для того 

й існує, аби підставити плече 
допомоги. Продовжуємо роз-
виток і розбудову громади, 
вкладаючи кошти в оновлення 
інфраструктурних об’єктів».

Далі  — детальніше про 
фінансування пріоритетних 
напрямків.

Цього року у Решетилівці має розпочатися будівництво 
нового спортзалу. Йдеться про початкову школу, де навча-
ється 492 дитини, проте фізкультурою малеча займається 
у фактично пристосованому приміщенні. Тому було при-
йняте рішення про будівництво сучасної спортивної зали за 
адресою вул. Щаслива, 9. На початок будівництва у бюджеті 
передбачено 2 мільйони гривень. Це лише частина варто-
сті будівництва, решту коштів громада планує отримати 
у якості інвестицій, долучившись до участі у обласних та 
державних програмах.

Оксана  
Дядюнова

Тетяна  
Малиш
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Що ремонтуватимуть 
та будуватимуть?

Житлово-комунальне гос-
подарство теж постійно в полі 
зору, бо комфортні умови життя 
громади не менш важливі, ніж 
соціальний захист чи освіта. 
Тож на житлово-комунальне 
господарство в бюджеті на 2022 
рік закладено 20,8 мільйона 
гривень.

Зокрема, передбачено кошти 
на капітальний ремонт ділянки 
тротуару з влаштуванням зупи-
нок маршрутного транспорту 
за адресою вул. Освітянська 
(опорний навчальний заклад 
ЗОШ І-ІІ ст.) у Покровському. 
Цього року в місті продов-
жать реконструкцію міського 
будинку культури №1. У селі 
Остап’є обстежать міст через 
річку Псел, а для Демидівки 
розроблять проект будівництва 
парку відпочинку по вулиці 
Перемоги.

У 2022 році місто дофінансує 
будівництво нового ЦНАПу 
за адресою вул. Покровська, 
17. Сама будівля вже спору-
джена, лишилися внутрішні 
оздоблювальні роботи та тех-
нічне оснащення установи, 
де для зручності мешканців 

громади під одним дахом 
прагнуть зібрати всі можливі 
адміністративні послуги — від 
отримання довідок та допомог 
до оформлення закордонних 
паспортів.

Окрім того, у міському 
бюджеті передбачена ще 
одна графа дофінансування — 
з бюджету виділять 800 тисяч 
гривень, щоб придбати 
мікроавтобус для мобільності 
колективів закладів культури 
та спортсменів громади. 
Нагадаємо, що йдеться про 
минулорічний обласний 
конкурс проектів розвитку 
територіальних громад, де 
проект від Решетилівської 
громади одержав перемогу. 
Загальна вартість мікроавто-
буса 1,4 мільйона гривень, на 
закупівлю з обласного бюджету 
виділено 600 тисяч, решту дофі-
нансує громада.

У 2022 році міська влада 
планує ремонт ліфтів 
у багатоповерхівках. А ще — 
продовжити традицію ремонту 
внутрішньоквартальних про-
їздів з облаштуванням прибу-
динкових територій навколо 

багатоповерхівок. Такий вид 
ремонтів започаткували у 2021-
му, було виконано роботи по 
вул. Старокиївській, 7,9 та 1, 
а також на вулиці Покровській, 
21, 23, 25. Нинішнього року на 
черзі — внутрішньоквартальні 
проїзди з благоустроєм терито-
рії житлового будинку №2/5 по 
вул. Покровській.

Дороги в громаді теж цього 
року продовжать ремонтувати. 
Як зауважує Оксана Дядюнова, 
на утримання та розвиток авто-
мобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури у міському 
бюджеті закладено 9 млн 
грн. Говорячи про ремонти 
доріг, варто зауважити, що 
міська влада не відмовляється 
від можливості самостійно 
виконувати ямковий ремонт 
вулиць. Так що у міському 
бюджеті передбачили 600 

тисяч гривень на закупівлю 
віброкотка, якого бракує, аби 
розпочати власноруч латати 
ями на найбільш проблемних 
ділянках.

Вже традиційно у бюджеті 
на 2022 рік міська влада 
передбачила кошти на від-
шкодування різниці у тарифі 
на водопостачання. Проте 
міський голова додає, що 
громада вкладатиме кошти 
у розбудову та розвиток мережі 
водопостачання.

«У приєднаних населе-
них пунктах існує велика 
проблема — там погане або 
взагалі відсутнє водопоста-
чання,  — говорить Оксана 
Дядюнова. — Вирішити про-
блему відразу, на жаль, не має 
можливості. Тому поступово 
будемо замовляти проекти та 
реалізувати їх відповідно до 

надходжень бюджетних коштів. 
За час об’єднання були про-
ведені реконструкції мереж 
водопостачання у селах Пасіч-
ники, Миколаївка, Потічок, 
Шкурупіївка, відремонтовані 
деякі ділянки в Решетилівці. 
На наступний рік у бюджеті 
заплановано капітальний 
ремонт водопроводу в селі 
Шевченкове вартістю 2,6 млн 
грн. Нині проект знаходиться 
на коригуванні, бо через здо-
рожчання матеріалів сума буде 
більшою». 

Стовідсотково будуть про-
фінансовані потреби й інших 
галузей — медицини (зокрема, 
придбання необхідних ліків та 
матеріалів, оплата комуналь-
них послуг та відшкодування 
проходження медичного огляду 
призовниками), мистецтва 
і культури, фізичної культури 
та спорту. Та об’єкти, про які 
згадували в цій статті, — не 
єдині, які з’являться у громаді. 
Адже міська влада має ще одну 
добру звичку — активно долу-
чатися до різних конкурсів та 
прогарам, залучати інвести-
ції та шукати інвесторів, аби 
додати до міського бюджету 
коштів і витратити їх на роз-
виток громади і на користь 
кожного її мешканця.

Настя ТОПОЛЯ

Чому міський бюджет соціально спрямований?
Міський голова Оксана 

Дядюнова наголошує, що 
соціальний захист мешканців 
громади лишається одним із 
пріоритетних напрямків роботи 
міської влади. На підтримку 
земляків у міському бюджеті 
коштів виділено у повному 
обсязі. Нагадаємо, що з 2019 
року в громаді діє Комплексна 
програма соціального захисту 
населення, розрахована до 2023 
року. На її реалізацію цього 
року заплановано витратити 
12,7 мільйона гривень. Варто 
зауважити, що міська влада 
не відмовляється й від тих 
соціальних гарантій та пільг, 
що їх свого часу декларувала 
держава, проте зараз їх виконує 
власним коштом громада.

У рамках програми перед-
бачено кошти для надання 
матеріальної допомоги при 
лікуванні мешканців громади, 
котрі опинилися в складних 
життєвих обставинах, виплати 
до дня народження земляків, 
яким виповнилося 90, 95, 100 
і більше років. Громада здійснює 
поховання осіб без певного місця 
проживання та надається мате-
ріальна допомога на поховання 
одиноких та непрацюючих осіб, 
які не досягли пенсійного віку.

У рамках програми окремим 
рядком прописані кошти на 
підтримку учасників бойових 
дій, учасників АТО/ООС та їхніх 
родин. Також землякам, що слу-
жать у зоні ООС, виділяється 
допомога на закупівлю засобів, 
необхідних для проходження 
військової служби. Родини заги-
блих учасників АТО (ООС) можуть 

розраховувати на матеріальну 
допомогу з міського бюджету на 
вирішення соціально-побутових 
проблем. Завдяки фінансуванню 
з міського бюджету родини захис-
ників також отримують додаткову 
пільгу на оплату житлово-ко-
мунальних послуг. Це родини 
загиблих та зниклих безвісті 
учасників антитерористичної 
операції, чи ті сім’ї, де один із 
членів брав участь в АТО і його 
смерть пов’язана з проходженням 
військової служби.

Ще один рядок у Комплексній 
програмі — це виплати до Дня 
міста учасникам бойових дій, 
особам з інвалідністю внаслідок 
війни, учасникам бойових дій 
на території інших держав та 
ліквідаторам наслідків на Чор-
нобильській АЕС. Щодо чорно-
бильців, то у міському бюджеті 
передбачені кошти на виплату 
допомог сім’ям з дітками, які 
отримали інвалідність через 
аварію на ЧАЕС, а також на 
оздоровлення. Кошти на оздо-
ровлення у санаторно-курортних 

закладах області можуть отри-
мати постраждалі внаслідок 
аварії на ЧАЕС І категорії та 
ліквідатори ІІ категорії. Окрім 
того, мешканцям громади, які 
постраждали внаслідок аварії на 
ЧАЕС, з міського бюджету відшко-
довується вартість проїзду (один 
раз на рік або раз на два роки 
туди і назад) залізничним, вод-
ним, повітряним або міжміським 
автомобільним транспортом. 
Значна сума коштів буде витра-
чена на оплату по догляду за 
особами похилого віку, особами 
з інвалідністю, нездатними до 
самообслуговування.

З міського бюджету фінан-
суються й пільги на оплату 
житлово-комунальних послуг 
та абонентська плата за 
послуги зв’язку решетилівцям 
з інвалідністю І та ІІ груп і членам 
УТОС, а також пільги на оплату 
житлово-комунальних послуг 
родини загиблого воїна-інтер-
націоналіста Ігоря Веклича.

Цього року, як і в попередні, 
мешканці громади пільгових 

категорій їздитимуть міським 
і приміським транспортом 
безкоштовно — за їхній про-
їзд витрати перевізникам 
відшкодовуватимуться із 
міського бюджету. У ньому 
також передбачено компенса-
цію за проїзд автомобільним 
та залізничним транспорті 
для пільгових категорій 
населення.

Особлива стаття витрат 
у бюджеті — це захист дітей та 
заходи, що спрямовані на реа-
білітацію діток з інвалідністю 
зокрема. Йдеться як про пере-
рахунок коштів установам, 
які опікуються реабілітацією 
решетилівської малечі, так і про 
допомогу діткам із родин, що 
потрапили в складні життєві 
обставини. Для такої малечі 
коштом громади планують заку-
повувати подарунки з нагоди 
різноманітних свят, а для тих, 
хто у 2022 році піде до 1 класу, 
придбають шкільну форму та 
все необхідне канцелярське 
приладдя.

На діяльність кому-
нальної установи «Центр 
надання соціальних послуг» 
цього року в бюджеті перед-
бачили 9,8 мільйона гривень.

Про цю установу наше 
видання писало неоднора-
зово, розповідали детально 
про послуги, що їх надає 
Центр. Ось лише неповний 
їх перелік:

● соціальна допомога 
вдома, стаціонарний догляд, 
соціальна адаптація;

● соціальна інтеграція 
та реінтеграція, екстрене 
(кризове) втручання, консуль-
тування, соціальний супровід 
прийомних сімей і дитячих 
будинків сімейного типу, 
представництво інтересів, 
посередництво, соціальна 
профілактика, інформування, 
оцінювання потреб осіб/сімей 
у соціальних послугах;

● організація надання 
соціальних послуг;

● соціальний патронаж 
осіб, які відбули покарання 
у виді обмеження або поз-
бавлення волі на певний 
строк, а також звільнених 
від подальшого відбування 
таких покарань;

● соціально-психологічна 
реабілітація дітей, які пере-
бувають у складних життє-
вих обставинах, підтримка 
осіб, які постраждали від 
домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі.

У Центрі також можна 
взяти на прокат засоби реабі-
літації, замовити соціальне 
таксі чи скористатися послу-
гами перукаря.
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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
 ■ Куплю ІЖ-49, Мінськ М103, 

М72, М61, ГАЗ М20, ГАЗ 67, ГАЗ 
69 або інші мотоцикли до 1960 
р. випуску. Тел. 066-102-32-86

 ■ Продам 
зернобурякосіноподрібнювач, 
редуктор, кукурудзолущилку, 
елетродвигун, насос.  
Тел. 095-914-64-97

 ■ Візьму на квартиру двох 
дівчат. Проживання без 
господарів. Тел. 050-744-18-64

 ■ 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

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 Орієнтов-
ний час

Населений 
пункт Перелік вулиць Причина

21.01.2022

08.30 - 
16.30

м. Решети-
лівка

вул. Миру, Сковороди, 
Огія, Козацька, Грушев-
ського, пров. Вишневий

виконання 
планових робіт 

на ПЛ

08.30 - 
16.30

с. Сені вул. Кременчуцька
виконання 

планових робіт 
на ПЛ

22.01.2022

08.00 - 
17.00

м. Решети-
лівка

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

Вереміївська, Молодіжна, 
40-р Перемоги, Щорса

виконання 
планових робіт 

на ПЛ

08.00 - 
17.00

с. Сені
вул. Козацька, Кремен-
чуцька, пров. Профспіл-

ковий

виконання 
планових робіт 

на ПЛ

Дорого куплю соняшник. 
Тел. (066) 922-21-11

Супутникові  
антени.  
Встановлення.  
Ремонт. Тел. 2–19-58,  
(066) 932-15-57, (093) 107 57 77

Продам 
фермерських 

курей-несучок 
вирощених 

на домашніх 
кормах, 

різного віку. 
Несуть крупні яйця.  

Доставка безкоштовна.  
Тел. (066) 162-36-14,  

(068) 469-84-32

Куплю дорого корів, 
биків, телиць, кіз, цaпів, 
баранів, проблемну худобу. 
Цілодобово.  
Тел. (097) 756-25-25,  
(099) 343-31-00

Натяжні стелі.  
Тел. (066) 882-48-81

Вантажні 
перевезення. 
Газель до 2 тонн  
Тел. (099) 781-90-61

Натяжні стелі.  
Тел. (066) 882-48-81

Куплю телят, корів, биків, кіз, 
коней. Дорого. Термінові виклики. 
Цілодобово. Тел. (099) 959-78-22,  
(067) 983-01-96

Побутова техніка б/в із Європи: 
морозильні камери, холодильники, 

пральні-машини-автомати, велосипеди. 
Широкий асортимент в наявності  

та на замовлення.  
(068) 337-77-76, (095) 383-46-65,  

(097) 284-60-66

Вироби з металу  
Гаряча та холодна 
кованка. Вигоровлення 
комплектуючих до 
с/г техніки  
Тел.(099) 333-41-08, 
(098) 903-65-41

МЕБЛІ
шафи-купе, кухні,  
матраци, дивани 
зборка, доставка 
Тел. (063) 842-87-58,
(095) 835-67-57

Магазин
«ШАХ»

Ремонт м’яких меблів.  
Тел. (095) 32-28-569 

Олександр

ПП Зайцев.  
Ремонт холодильників 
та морозильних камер. 
Вдома у замовника.  
Тел.(050) 136-70-13,  
(098) 305-27-67, Сергій
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ПОРАДИ

СТРАВА ТИЖНЯ

Бомболоні — 
італійські пампухи 
з кремом

Інгредієнти на 20 пампухів:
Для заварного крему — 100 

грамів цукру, 30 грамів вершко-
вого масла, дрібка солі, 
4 ст.л. крохмалю, 16 грамів 
(2 пакетики) ванільного цукру, 
500 мл молока, 2 яйця

Для тіста  — 600 гра-
мів борошна, 250 мл молока, 
20 грам свіжих дріжджів, 60 
грамів цукру, 3 яйця, 75 гра-
мів топленого масла, цедра 
апельсина.

Цукрова пудра для поси-
пання та рослинна олія для 
смаження.

За день до приготування 
бомболоні, приготувати 
заварний крем. Яйця збити 
з цукром, сіллю та крохмалем 
до однорідності. До молока 
додати ваніль, у каструлю 
з товстим дном довести 
молоко до кипіння і зняти 
з вогню. Гаряче молоко влити 
тонким струменем до яєчної 
маси, постійно збиваючи. 
Перелити масу в каструлю, де 
було молоко, і поставити все 
на вогонь нижче середнього. 
Варити крем, постійно міша-
ючи, до загусання, доводячи 
масу практично до кипіння. 
Зняти з вогню та одразу 
ж протерти крем через мілке 
сито в чисту миску. Додати 
до гарячого крему масло 
і добре перемішати. Накрити 
крем харчовою плівкою, так, 
щоб плівка торкалась його 
поверхні, щоб не утворилась 
природня плівка при висти-
ганні, яка утворюється на 
заварному кремі. Поставити 
в холодне місце вистигати.

Готуємо пампухи. Молоко 
та цедру довести до кипіння, 
зняти з вогню й залишити до 
повного вистигання. Потім 

відцідити, додати дріжджі 
й мішати, до повного роз-
чинення дріжджів. 300 грам 
борошна та 1 ст.л. цукру 
змішати у глибокій мисці, 
додати молоко з дріжджами 
й добре вимісити липке тісто. 
Накрити миску кришкою чи 
харчовою плівкою й залишити 
приблизно на 1,5 години, щоб 
тісто підійшло.

Додати решту борошна, 
решту цукру (2 ст.л.), топлене 
масло та яйця. Замісити дещо 
липке тісто й залишити під-
ростати ще на 1,5 години. 
Відриваючи по невеликій 
частині тіста, сформувати 
з нього кульки, так само як 
формуються булочки, при-
тиснувши долонею, кожну 
з них, викласти на поверхню 
посипану борошном. Зали-
шити на 45 хвилин підро-
стати, накривши кульки 
тіста кухонним рушником. 
У казанку або в фритюрниці 
нагріти рослинну олію, вона 
повинна тихенько потріску-
вати (В ідеалі її температура 
повинна бути 180–190 ᵒС). 
Опускати пампухи по одному 
в олію і як тільки відновиться 
активне кипіння олії, змен-
шити вогонь до середнього. 
Смажити невеликими пар-
тіями, перевертаючи, до 
рівномірного «рум’янцю». 
Вийняти бомболоні на 
тарілку застелену, кухонним 
рушником. Дати трохи охоло-
нути, хвилин 5 і наповнити 
пампухи заварним кремом. 
Для цього в кондитерський 
мішок з гострою кінцівкою 
викласти заварний крем 
й вичавити в середину бом-
болоні стільки крему, скільки 
«візьме». Посипати пампухи 
цукровою пудрою й подавати!

Корисне сміття: чим варто 
городникам запасатися взимку?
Якщо ви практикуєте 

органічне землеробство 
й віддаєте перевагу 

не хімічним, а природним 
добривам та  засобам 
боротьби зі шкідниками, 
до зима — саме той час, аби 
запастися необхідним напе-
редодні садово-городнього 
сезону. Адже у досвідчених 
городників ніщо не пропадає 
даремно, а звичайне сміття 
стає в нагоді у боротьбі зі 
шкідниками чи допомагає 
поліпшити родючість ґрунту. 
Якщо ж ви тільки-но стаєте на 
шлях органічного землероб-
ства, ось вам декілька порад, 
яку органіку можна й варто 
запасати взимку, щоб потім 
використати з користю для 
свого городу.

Цибулеве лушпиння
Сухе лушпиння не гниє, не 

псується, добре зберігається 
в тканинних або відкритих 
поліетиленових мішках, тому 
його легко можна збирати всю 
зиму. І знадобиться воно не 
лише для фарбування яєць 
на Великдень: фітонциди, що 
містяться в лусочках цибулі, 
згодом допоможуть боротися зі 
шкідниками. Цибулевий настій 
використовується, наприклад, 
для обприскування кущів 
смородини проти попелиць 
і павутинного кліща або огір-
ків, якщо у них жовтіє листя. 
Настоєм цибульної лушпайки 
можна поливати будь-які куль-
тури, щоб підвищити їхню 
врожайність, особливо корисна 
ця процедура для томатів та 
огірків.

Крім того, здрібнена 
цибульна лушпайка може 
послужити чудовим мульчу-
ючим матеріалом для грядок 
з полуницею або суницею. 
Вона не тільки вдобрює 
ґрунт і захищає рослини від 
посухи або перезволоження, 
а ще й відлякує довгоносика. 
Луску цибулі рекомендується 
використовувати при заповне-
нні органікою картопляних 
гряд: запах гниючої цибулі 
неприємний для багатьох 
шкідливих комах, навіть для 
колорадського жука.

Газети 
для мульчування

Скільки збирається макула-
тури у квартирі — не пораху-
вати! Проте папір відмінний 
матеріал для мульчування. Не 
викидайте чорно-білі газети 
й рекламні листівки, вони 
ще згодяться вам навесні. 
Замульчуйте папером землю 
в малиннику — і ягода віддя-
чить вам відмінним урожаєм. 
Використовуйте паперову 
мульчу на грядках з бобовими 
культурами, викладайте газети 

в декілька шарів, щоб швидше 
прогріти ґрунт (під паперовою 
мульчею ґрунт стає теплішим 
на 3 градуси). Так само не 
забувайте, що газети та інші 
паперові відходи можуть стати 
в нагоді при облаштуванні 
теплих грядок.

Картопляне 
лушпиння — добриво 
для смородини

Шкірка картоплі — джерело 
крохмалю, яке так подобається 
смородині, що її ягоди стають 
завбільшки з вишню. Хочете 
отримати відмінний урожай 
смородини? Не полінуйтеся 
за зиму насушити картопля-
ної шкірки. Лушпиння від-
мінно сохне на батареї або 
просто розкладене в один 
шар на підвіконні, у сухому 
вигляді його найкраще збері-
гати в тканинних торбинках. 
Навесні та влітку картопляне 
лушпиння можна закопувати 
під кущі або заварити окропом, 
охолодити й використовувати 
отриманий відвар для поливу 
смородини.

Ще картопляне лушпиння 
рекомендують використову-
вати як добриво при посадці 
капусти й огірків. Для цього 
сухі шкурки розмочують 
і подрібнюють у кашку. При 
підготовці лунок «картопляну 
кашу» закладають на дно, при-
сипають зверху землею, а потім 
висаджують розсаду.

Яєчна шкаралупа — 
джерело кальцію

Щоб зібрати шкаралупу, 
спочатку варто трошки під-
сушити шкаралупу, щоб білок, 
що залишився усередині, не 
почав поширювати непри-
ємний запах. Далі просто 
скласти у звичайний поліе-
тиленовий пакет і гарненько 
подрібнити. Так шкаралупки не 
будуть займати багато місця, 
а навесні відправляться на 
город в якості прекрасного 
органічного добрива, особливо 
цінного на закислених ґрунтах. 
Яєчну шкаралупу зашпарову-
ють під культури, вимогливі до 

кальцію. Це баклажани, перці, 
дині й кавуни, буряк.

Здрібнену шкаралупу яєць 
вносять у пристовбурні кола 
плодових дерев, особливо 
вишні, сливи та інших кісточ-
кових, а також закопують під 
кущами троянд. Якщо кращого 
застосування яєчним шкара-
лупкам не знайшлося, їх просто 
закладають у компост.

Лушпиння 
гарбузового насіння

Гарбузові насіння — один 
з найкорисніших продуктів 
харчування, тому їжте його 
на здоров’я, а от лушпиння від 
насіння не поспішайте вики-
дати у відро для сміття. Краще 
скласти його в паперовий 
пакет і зберегти до весни. Воно 
стане відмінною мульчею для 
грядки з овочами. Можна так 
само запасати шкаралупки від 
фісташок і лісових горіхів, сухі 
стручки арахісу тощо.

Цитрусові шкірки 
від шкідників

Якщо ви не знали, сушена 
лимонна, апельсинова 
й мандаринова шкірка допо-
можуть городникам впора-
тися з деякими шкідниками, 
особливо з попелицею. Існує 
кілька рецептів корисних 
настоїв з цитрусових шкірок:

100 г сухих лимонних шкірок 
залити 1 л води й настоювати 
в темному місці 3–4 доби;

1 кг цитрусових шкірок 
пропустити через м’ясорубку, 
закласти в 3-х літрову банку, 
залити водою й настоювати 
в темряві 5 днів. Сухі кірки 
варто попередньо замочити. 
Потім процідити й розвести 
в пропорції 100 мл настою 
на 10 літрів води. Можна 
додати в отриману рідину 40 
г господарського мила;

шкірку 2-х апельсинів залити 
літром води й витримати тиж-
день у темному місці. Потім 
додати трохи рідкого мила 
і процідити.

Настоєм цитрусових варто 
обприскати або протерти 
заражені рослини не менше 
2–3 разів.

Спитий чай і кава
Найбільш працьовиті та 

кропіткі садівники не ліну-
ються заготовлювати для 
користі справи спитий чай 
і каву. Для цієї мети під-
ходять будь-які чаї, навіть 
у пакетиках. Головне — добре 
просушити використану 
«заварку», щоб вона не покри-
лася цвіллю при наступному 
зберіганні.

Спитий чай і каву дуже 
корисно змішувати із ґрун-
том при підготовці землі для 
розсади. Можна засипати 
висушені чаїнки в лунки 
при висаджуванні розсади 
в ґрунт — вони стануть гарним 
добривом. Завареним спитим 
чаєм підживлюють розсаду 
овочевих культур. Для такого 
підживлення склянку висуше-
ного чайного листя заливають 
трьома літрами гарячої води 
й настоюють 4–5 днів. Потім 

проціджують і змішують 
з азотними добривами.

Крім того, спитим чаєм 
обробляють живці сморо-
дини перед посадкою для 
профілактики зараження 
бруньковим кліщем. Для 
цього спитий чай заварю-
ється з розрахунку 2 грами 
на літр води й настоюється 
добу. Брати для цієї мети сві-
жий чай не варто, він може 
нашкодити. Живці смородини 
опускають у чайний настій на 
3–4 години, потім висаджують 
у вологий ґрунт.

Олександр СТЕПАНЕНКО
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ТЕЛЕПРОГРАМА

Понеділок, 24 Січня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05 Відтінки України
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

18:00, 21:00, 0:00, 2:25, 
5:20 Новини

7:05 Д/с «Дика планета»
7:30 Лекції TEDxKyiv
7:45, 3:00 Невідомі Карпати
8:05, 3:35, 5:15 Тиждень на 

Суспільному
8:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія 

на смак»
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, 1:45 Прозоро: про 

актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10, 21:30, 0:25, 2:50, 5:45 

Спорт
15:20 Концерт. Хорея 

Козацька
16:30, 19:10 Д/с «Боротьба за 

виживання»
17:00 Прозоро: про головне
20:00 Д/ц «Африка. Звір на 

звіра»
21:45 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

23:30 Перша шпальта
0:40 Т/с «Шетланд» 12+
3:30 Буковинські загадки
3:40 Х/ф «Білий птах з 

чорною ознакою»

1+1
5:35, 9:25, 10:20 «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»

11:15, 12:20, 14:15 «Твій 
день»

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

(12+)
20:35 Х/ф «Міцний горішок 

- 1» (16+)
23:10 Х/ф «Перевізник» (16+)
1:05, 3:00 Х/ф «Іноземець» 

(16+)

Інтер
5:15, 22:00 «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, 3:20 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

12:25 Х/ф «Колишні» 12+
14:10, 15:05 «Вещдок»
16:05 «Жди меня. Україна»
17:40 «Новини»
20:00, 2:50 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал» 16+
23:50 Х/ф «Підозри містера 

Вічера» 16+
1:45 Т/с «СБУ. Спецопера-

ція»
4:15 «Мультфільм»
4:50 «Телемагазин»

СТБ
6:00 Т/с «Коли ми вдома»
8:30, 11:50, 14:50, 20:15, 

22:50 Т/с «Папаньки» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
15:50, 18:05 Т/с «Слід» 16+
1:15 «Хата на тата» 12+

Новий Канал
6:00, 7:10 «Kids time»
6:05 М/с «Том і Джеррі»
7:15 «Орел і решка»
9:25 Т/с «Мерлін»
11:10 Х/ф «Відпадний 

препод» 16+
13:45 Х/ф «Відпадний 

препод 3» 16+
16:00, 20:00 «Хто зверху? 

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

щастя»
22:00 Х/ф «Експат» 16+
0:00 Х/ф «За подих від тебе» 

16+
1:55 Х/ф «Некромант» 18+

НТН
5:00, 4:45 «Top Shop»
5:55 «Вартість життя»
7:20 Х/ф «Мерседес» тікає 

від погоні»
8:50 Х/ф «Акція»
10:35 Т/с «Коломбо» (16+)
12:30, 16:30, 19:00, 2:55 

«Свідок»

13:00, 18:00, 3:25 «Випадко-
вий свідок»

14:00, 21:15 Т/с «Менталіст» 
(16+)

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

23:00 Т/с «Ганнібал» (18+)
0:45 Х/ф «Сліди апостолів» 

(16+)

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
10:50 Т/с «Я заплачу завтра» 

12+
14:50, 15:30 Т/с «Виклик 2» 

12+
20:10 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21:00 Т/с «Надія» 16+
23:10, 2:00 Т/с «Ангеліна» 

12+
1:30 Телемагазин
2:45 Гучна справа
3:40 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
10:15, 13:20 Х/ф «Володар 

бурі» 16+
12:45, 15:45, 18:45 Факти. 

День
13:30 Т/с «Дільничний з 

ДВРЗ - 2» 16+
14:25, 16:15, 21:25 Т/с «Пес» 

16+
17:30 Т/с «Коп з минулого» 

16+
20:20, 1:45 Прихована 

небезпека
21:05 Факти. Вечір
22:45 Свобода слова
0:00 Х/ф «Вбити Ґюнтера» 

16+
2:30 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:25 «Ух ти show»
9:00 М/ф «Морська бригада»
10:40 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
11:35 «Орел і Решка. Дива 

світу 2»
13:40, 21:00 «Орел і Решка. 

Івлєєва VS Бєдняков»
14:35 Х/ф «Джунглі кличуть! 

В пошуках Марсупіламі»
16:30 Х/ф «Остін Пауерс: 

Міжнародна людина-за-
гадка»

18:10 «Орел і Решка. 
Навколосвітня 
подорож»

20:00 «Орел і Решка. 
Перезавантаження»

23:00 Т/с «Грань» (16+)
0:45 Х/ф «Секс за обміном» 

(18+)
2:15 Т/с «Три сестри»
3:15 «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» 
з Кароліною Ашіон і 
Павлом Рольником

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»
6:15 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2» (16+)
10:10 Х/ф «Довга ніч» (16+)
11:55 Х/ф «Ікар» (16+)
13:45 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Гроші 2022»
20:20 Т/с «Звонар» (16+)
22:15 Т/с «Перевізник-2» 

(16+)
0:10 «Дубинізми»
0:30 Т/с «CSI: Місце 

злочину» (16+)
2:20 «Джедаі. Дайджест 

2018»
3:05 Т/с «Рекс-2»
3:50 «Відеобімба-2»
5:30 Телемагазини

Мега
6:10 Правила виживання
6:15 Містична Україна
9:00 Страх у твоєму домі

10:00, 1:40 Речовий доказ
11:10, 21:50 Таємниці 

глибин з Джеремі 
Вейдом

12:10 Гордість України
13:05 Заборонена історія
14:05 Таємниці людського 

мозоку
15:05, 19:50 Друге життя 

звичайних речей
16:05 Ретро автомобілі: 

великі й малі
17:05, 23:40 Як влаштова-

ний Всесвіт
18:05, 0:40 Їжа богів
19:05 Юрій Нікулін
20:50 Еволюція зброї
22:40 Шукачі неприєм-

ностей
2:50 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?
3:45 Довідник дикої 

природи
4:40 Судіть самі

Enter-фільм
6:05 Х/ф «Дрібниці життя»
7:10, 9:00, 2:15 «Телемага-

зин»
7:40, 8:50, 9:30 «Муль-

тфільм»
8:00, 10:55 «Моя правда»
10:20 «Зіркові долі»
11:45 Х/ф «Моя старша 

сестра»
13:25 Х/ф «Їсти подано, або 

Обережно, кохання!»
15:00 Х/ф «Синьйор 

Робінзон»
17:00, 23:15 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:00, 1:15, 2:45 Х/с «Пуаро»
21:00 Х/с «Доктор Блейк» 

16+
3:45 Кіноляпи
4:45 Кінотрейлери

К2
6:30, 8:00 Телемагазин
7:30 Салат-бар
8:20 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
13:30 Сам собі кухар
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 «Дванадцять 

місяців»
10:35 Х/ф «Супернянь» 16+
12:05 Х/ф «Супернянь 2» 16+
14:05, 16:00, 2:30 Панян-

ка-селянка
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
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 Де дракон?
0:20 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, 25 Січня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05 Відтінки України
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

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

7:05, 0:25 Т/с «Шетланд» 12+
8:05, 0:20, 3:00 Тиждень на 

Суспільному
8:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія 

на смак»
9:05 Т/с «Знедолені» 16+
10:10 Д/с «Особливий загін. 

Супер - чуття»
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
15:10, 21:40, 0:05, 2:45, 5:45 

Спорт
15:20 Концерт
16:30, 19:10 Д/с «Боротьба за 

виживання»
17:00 Прозоро: про головне
20:00 Д/ц «Африка. Звір на 

звіра»
21:55 Полюси
23:00 Бігус Інфо
3:05 Невідомі Карпати
3:30 Буковинські загадки
3:35 Х/ф «Страчені світанки»

1+1
5:30, 9:25, 10:20, 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, 4:30 ТСН: 
«Телевізійна служба 
новин»

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

(12+)
20:35 Х/ф «Міцний 

горішок - 2» (16+)
22:55 Х/ф «Перевізник - 2» 

(16+)
0:45, 2:20 Х/ф «Адреналін - 2. 

Висока напруга» (16+)

Інтер
5:20, 22:00 «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 «Кохання не за 

розміром» 12+
14:30, 15:25 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый 

случай»
17:40 «Новини»
18:00, 19:00, 3:20 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20:00, 2:50 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал» 16+
23:50 Х/ф «Небезпечні 

таємниці» 16+
1:55 Т/с «СБУ. Спецоперація»
4:15 «Мультфільм»
4:45 «Телемагазин»

СТБ
5:30 Т/с «Коли ми вдома»
7:10 Т/с «Комісар Рекс»
9:05, 11:50 «Битва екстрасен-

сів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа» 12+
15:55, 18:05 Т/с «Слід» 16+
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»
7:45 «Орел і решка»
9:50 Т/с «Мерлін»
11:45 «Де логіка?» 12+
13:50 Х/ф «Канікули» 16+
15:50 «Хто зверху? Спецви-

пуски» 12+
17:50 Т/с «Будиночок на 

щастя»
20:05 «Хто зверху?» 12+
22:15 Х/ф «Невразливий» 16+
0:40 Х/ф «Астрал» 18+
2:30 «Зона ночі»

НТН
6:20 «Вартість життя»
7:50, 13:00, 18:00, 3:00 

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

«Свідок»

9:00 Х/ф «Людина в зеленому 
кімоно»

10:25 Т/с «Коломбо» (16+)
14:00, 21:15 Т/с «Менталіст» 

(16+)
15:40, 17:00, 19:30 Т/с «CSI: 

Маямі» (16+)
23:00 Т/с «Ганнібал» (18+)
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, 17:00 Т/с «Виклик 

2» 12+
20:10 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21:00 Т/с «Надія» 16+
23:10, 2:00 Т/с «Ангеліна» 12+
1:30 Телемагазин
2:45 Гучна справа
3:40 Реальна містика

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

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

новини
10:10 Прихована небезпека
11:30, 13:15 Х/ф «Морський 

піхотинець-5: Поле бою» 
16+

12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:20, 22:45 Т/с «Нюхач» 

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

16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
0:45 Х/ф «Костянтин» 18+
3:35 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:25 «Ух ти show»
9:00, 23:00 Т/с «Грань» (16+)
10:45, 18:10 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
12:35, 20:00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
13:30, 21:00 «Орел і Решка. 

Івлєєва VS Бєдняков»
14:35 Х/ф «Остін Пауерс: 

Міжнародна людина-за-
гадка»

16:10 Х/ф «Голий романтик» 
(16+)

0:45 Т/с «Я - зомбі» (16+)
2:15 Т/с «Три сестри»
3:15 «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» з 
Кароліною Ашіон і 
Павлом Рольником

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 «Джедаі 2019»
6:25, 0:20 Т/с «CSI: Місце 

злочину» (16+)
8:15 Х/ф «Чужий» (16+)
10:45, 20:20 Т/с «Звонар» (16+)
12:45 «Загублений світ»
17:55, 2:10 «Секретні 

матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Джедаі 2021»
22:20 Т/с «Перевізник-2» (16+)
2:25 «Джедаі. Дайджест 2018»
3:15 «Відеобімба-2»
5:30 Телемагазини

Мега
6:15 Містична Україна
7:10 Правила виживання
9:20 Страх у твоєму домі
10:20, 1:40 Речовий доказ
11:30, 21:50 Таємниці глибин 

з Джеремі Вейдом
12:25 Гордість України
13:25 Заборонена історія
14:20 Божевільний світ
15:15 Друге життя 

звичайних речей
16:15, 20:50 Еволюція зброї
17:15, 23:40 Як влаштований 

Всесвіт
18:15 Фантастичні історії
19:10 Два Миронових
19:55, 22:40 Шукачі 

неприємностей
0:40 Їжа богів
2:50 Мерилін Монро
3:45 Довідник дикої природи
4:40 Судіть самі

Enter-фільм
6:00 Х/ф «Цвітіння кульбаби»
7:10, 9:00, 2:15 «Телемагазин»
7:40, 8:50, 9:30 «Мультфільм»
8:00, 10:55 «Моя правда»
10:15 «Зіркові долі»
11:45 Х/ф «Заручники 

страху»
13:15 Х/ф «Проект «Альфа»
14:50 Х/ф «Поліцейська 

історія»
17:00, 23:20 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:00, 1:20, 2:45 Х/с «Пуаро»
21:00 Х/с «Доктор Блейк» 16+
3:40 Кіноляпи
4:50 Кінотрейлери

К2
6:30, 8:00 Телемагазин
7:30 Салат-бар
8:20 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
13:30 Сам собі кухар
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 «Дівчинка з 

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

16+
10:45 Х/ф «Уяви собі»
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 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, 26 Січня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05 Відтінки України
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

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

7:05, 0:25 Т/с «Шетланд» 12+
8:05, 0:20 Тиждень на 

Суспільному
8:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія 

на смак»
9:05 Т/с «Знедолені» 16+
10:10 Д/с «Особливий загін. 

Супер - чуття»
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
15:10, 21:40, 0:05, 2:45, 5:45 

Спорт
15:20 Концерт. Дмитро та 

Назарій Яремчуки
16:30, 19:10 Д/с «Боротьба за 

виживання»
17:00 Прозоро: про головне
20:00 Д/ц «Африка. Звір на 

звіра»
21:55 Полюси
23:00 Перша шпальта
3:00 Невідомі Карпати
3:25 Д/ф «Іспит на людя-

ність» 12+
4:15 Спецпроєкт «Голокост. 

Засвідчений злочин»

1+1
5:30, 9:25, 10:20, 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»

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

(12+)
20:35 Х/ф «Міцний горішок - 

3: Відплата» (16+)

23:00 Х/ф «Міцний 
горішок - 1» (16+)

1:30 Х/ф «Війна Гарта» (16+)

Інтер
5:15, 22:00 «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 «Осінь у 

Нью-Йорку» 16+
14:35, 15:30 «Вещдок»
16:30 «Вещдок. Особый 

случай»
17:40 «Новини»
18:05, 19:00, 3:15 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20:00, 2:45 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал» 16+
23:50 Х/ф «Код Червоний» 

16+
1:45 Т/с «СБУ. Спецоперація»
4:10 «Мультфільм»
4:45 «Телемагазин»

СТБ
6:00 Т/с «Комісар Рекс»
8:55, 11:50 «Битва екстрасен-

сів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
13:20, 14:50 Т/с «Сліпа» 12+
15:45, 18:05 Т/с «Слід» 16+
20:05, 22:50 Т/с «Папаньки» 

12+
0:00 Х/ф «Мама мимоволі» 

16+

Новий Канал
6:00, 7:15 «Kids time»
6:05 М/с «Том і Джеррі»
7:20 «Орел і решка»
9:25 Т/с «Мерлін»
10:40 «Де логіка?» 12+
13:45 Х/ф «Війна з дідусем»
15:45, 20:05 «Хто зверху?» 12+
17:50 Т/с «Будиночок на 

щастя»
22:15 Х/ф «Скло» 16+
0:55 Х/ф «Астрал: Частина 2» 

18+

2:50 «Служба розшуку дітей»
2:55 «Зона ночі»

НТН
6:25 «Вартість життя»
7:50, 13:00, 18:00, 3:00 

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

«Свідок»
9:00 Х/ф «Загадка Ендхауза»
11:00 Т/с «Коломбо» (16+)
14:00, 21:15 Т/с «Менталіст» 

(16+)
15:40, 17:00, 19:30 Т/с «CSI: 

Маямі» (16+)
23:00 Т/с «Ганнібал» (18+)
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 2» 

12+
20:10 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21:00 Т/с «Надія» 16+
23:10, 2:00 Т/с «Ангеліна» 12+
1:30 Телемагазин
2:45 Гучна справа
3:15 Реальна містика

ICTV
4:05 Скарб нації
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дітей
4:25 Факти
4:50, 10:10 Громадянська 

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

новини
11:45, 13:15 Х/ф «Морський 

піхотинець-6: Ближній 
бій» 16+

12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20, 22:50 Т/с «Нюхач» 

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

16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір

20:20, 2:40 Секретний фронт
0:40 Х/ф «Зрадник» 16+

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:35 «Ух ти show»
8:50, 23:00 Т/с «Грань» (16+)
10:30, 18:10 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
12:35, 20:00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
13:30, 21:00 «Орел і Решка. 

Івлєєва VS Бєдняков»
14:30 Х/ф «Голий романтик» 

(16+)
16:20 Х/ф «Мисливці» (16+)
0:45 Х/ф «Будинок 

проклятих» (16+)
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, 18:50 
«Репортер». Новини

9:10, 10:10 «Новини країни» з 
Кароліною Ашіон і 
Павлом Рольником

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» з Валерієм 

Калнишем
19:00 Ток-шоу «Велика 

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

Христини»

2+2
6:00 «Джедаі 2019»
6:15, 0:20 Т/с «CSI: Місце 

злочину» (16+)
8:00 Х/ф «Чужі» (16+)
10:50, 20:20 Т/с «Звонар» (16+)
12:50, 19:25 «Загублений 

світ»
17:55, 2:10 «Секретні 

матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
22:20 Т/с «Перевізник-2» (16+)
2:25 Т/с «Рекс-2»
3:10 «Помста природи»
5:30 Телемагазини

Мега
6:15 Містична Україна
7:10 Правила виживання
9:10 Страх у твоєму домі
10:10, 1:40 Речовий доказ
11:20, 21:50 Таємниці глибин 

з Джеремі Вейдом
12:15 Гордість України
13:10 Заборонена історія
14:05 Божевільний світ
15:00 Дика Бразилія
16:00, 20:50 Еволюція зброї
17:00, 23:40 Як влаштований 

Всесвіт
18:00, 0:40 Їжа богів
18:55 Код доступу
19:55, 22:40 Шукачі 

неприємностей
2:50 Скептик
3:50 Сучасні будівлі Лондону
4:20 Дикі тварини
4:50 Судіть самі

Enter-фільм
6:05 Х/ф «Сто тисяч»
7:10, 9:00, 2:10 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00 Моя правда
9:30 «Зіркові долі»
9:50 «Моя правда»
10:40 Х/с «Пастка»
13:10 Х/ф «Мадам Боварі» 16+
15:55, 21:00 Х/с «Доктор 

Блейк» 16+
17:00, 23:20 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:00, 1:20, 2:40 Х/с «Пуаро»
3:30 Кіноляпи
4:50 Кінотрейлери

К2
6:30, 8:00 Телемагазин
7:30 Салат-бар
8:20 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, 23:50, 3:40 

Корисні поради
13:20 Магія солодощів
13:30 Сам собі кухар
14:30 Правила виживання
16:30 Будьте здоровi
18:00 Зіркові долі
19:00 Шість соток
22:10 Готуємо разом
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, 22:00 Т/с «Бібліотекарі» 

16+
10:45 Х/ф «Дев’ять життів»
12:45 4 весілля
14:00, 16:00, 1:20 Панянка-се-

лянка
15:00 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 Х/ф «Винні зірки» 16+
5:50 Корисні підказки

Піксель
6:00 Буль Буль Марін
6:20, 2:20 ТіВі Абетка
7:00 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 Хроніки Зорро
1:00 Люк - мандрівник у часі
3:00 Казки на піску
3:30 Улюблені мультфільми

Четвер, 27 Січня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05 Відтінки України
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

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

7:05, 0:25 Т/с «Шетланд» 12+
8:05, 0:20, 3:00 Тиждень на 

Суспільному
8:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія 

на смак»
9:05 Т/с «Знедолені» 16+
10:10 Д/ц «Африка. Звір на 

звіра»
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00 Хвилина мовчання: 

День пам’яті жертв 
Голокосту

12:01, 18:20 Соціальне 
ток-шоу «По-людськи»

13:10, 1:25 Прозоро: про 
актуальне

14:00 Наділені добром
14:10, 15:20 Д/п «Ошукати 

Гітлера»
15:10, 21:40, 0:05, 2:45, 5:45 

Спорт
16:20 Д/с «Особливий загін. 

Супер - чуття»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/ф «Звіт про 

Освенцим» 16+
21:55 Полюси
23:00 Схеми. Корупція в 

деталях
3:05 Невідомі Карпати
3:30 Х/ф «Тіні забутих 

предків»

1+1
5:35, 9:25, 10:20, 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, 4:40 ТСН: 
«Телевізійна служба 
новин»

11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Міняю жінку»

17:10 Т/с «Крила кохання» 
(12+)

20:35 Х/ф «Міцний 
горішок - 4» (16+)

23:05 Х/ф «Міцний 
горішок - 2» (16+)

1:30 Х/ф «Сльози Сонця» (16+)

Інтер
5:15, 22:00 «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 «Один день» 16+
14:35, 15:30 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый 

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

«Стосується кожного»
20:00, 3:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал» 16+
22:50 Д/п «Аушвиц. 

Инструкция по 
НЕприменению»

23:45 Х/ф «Справа Коліні» 12+
2:05 Т/с «СБУ. Спецоперація»
4:35 «Мультфільм»
4:45 «Телемагазин»

СТБ
6:10 Т/с «Комісар Рекс»
9:05, 11:50 «Битва екстрасен-

сів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа» 12+
16:00, 18:05 Т/с «Слід» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Кольороте-

рапія кохання» 12+
1:05 «Детектор брехні» 16+

Новий Канал
6:00 Х/ф «Таємниці райських 

схилів» 12+
7:10 Х/ф «Дракон Піта»
9:10 Т/с «Мерлін»
12:10 Х/ф «Невразливий» 16+

14:35 Х/ф «Скло» 16+
17:00 Х/ф «Вогнеборці» 12+
19:55 Х/ф «Глибоководний 

горизонт» 12+
22:00 Х/ф «Фантастична 

четвірка» 16+
0:00 Х/ф «Астрал: Частина 3» 

16+
1:55 «Вар’яти» 12+
2:25 «Служба розшуку дітей»
2:30 «Зона ночі»

НТН
6:20 «Вартість життя»
7:55, 13:00, 3:00 «Випадковий 

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

«Свідок»
9:00 Х/ф «Один шанс із 

тисячі»
10:35 Т/с «Коломбо» (16+)
14:00, 21:15 Т/с «Менталіст» 

(16+)
15:40, 17:00, 19:30 Т/с «CSI: 

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

Навколо світу»
23:00 Т/с «Ганнібал» (18+)
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 2» 

12+
20:10 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21:00 Т/с «Надія» 16+
23:10 Слідами політичних 

канікул
23:50, 2:00 Т/с «Ангеліна» 12+
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
10:55, 13:15 Х/ф «Вежі-близ-

нюки»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20, 22:50 Т/с «Нюхач» 

16+
16:25, 21:25 Т/с «Пес» 16+
17:45 Т/с «Коп з минулого» 

16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20, 2:30 Анти-зомбі
0:40 Х/ф «Корупція» 16+
3:15 Я зняв!

К1
7:00 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:50, 23:00 Т/с «Грань» (16+)
10:30, 18:15 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
13:30, 21:00 «Орел і Решка. 

Івлєєва VS Бєдняков»
14:25 Х/ф «Мисливці» (16+)
16:00 Х/ф «Лев» (12+)
20:00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
0:45 Т/с «Я - зомбі» (16+)
2:15 Т/с «Три сестри»
3:15 «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» з 
Кароліною Ашіон і 
Павлом Рольником

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, 0:15 Т/с «CSI: Місце 

злочину» (16+)
7:45 Х/ф «Чужий-3» (16+)
9:55, 20:15 Т/с «Звонар» (16+)
11:55, 19:25 «Загублений 

світ»
17:55, 2:05 «Секретні 

матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
22:20 Т/с «Перевізник-2» (16+)
2:20 «Джедаі. Дайджест 2018»
3:05 «Відеобімба-2»
5:30 Телемагазини

Мега
6:15 Містична Україна
7:10 Правила виживання
9:10 Страх у твоєму домі
10:10, 1:40 Речовий доказ
11:20, 21:50 Таємниці глибин 

з Джеремі Вейдом
12:15 Гордість України
13:10 Заборонена історія
14:05 Божевільний світ
15:00 Левиний рик
16:00, 20:50 Еволюція зброї
16:55, 23:40 Як влаштований 

Всесвіт
17:55, 0:40 Їжа богів
18:55 Код доступу
19:55, 22:40 Шукачі 

неприємностей
2:50 Скептик
3:50 Дикі тварини
4:50 Судіть самі

Enter-фільм
6:10 Х/ф «Руда фея»
7:10, 9:00, 2:15 «Телемагазин»
7:40, 8:50, 9:30 «Мультфільм»
8:00, 10:35 «Моя правда»
9:55 «Зіркові долі»
11:25 Х/с «Пастка»
13:50 Х/ф «Інспектор 

Лаварден»
15:50, 21:00 Х/с «Доктор 

Блейк» 16+
17:00, 23:20 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:00, 1:20, 2:45 Х/с «Пуаро»
3:45 Кіноляпи
4:45 Кінотрейлери

К2
6:30, 8:00 Телемагазин
7:30, 8:20, 13:30 Люблю 

готувати
9:20 Майстри ремонту
10:20 Затишна дача
10:50 Дача бородача
11:20, 20:40 Удачний проект
13:00, 17:10, 23:50, 3:40 

Корисні поради
13:20 Магія солодощів
14:30 Правила виживання
16:30 Будьте здоровi
18:10 Зіркові долі
19:00 Шість соток
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф «Винні зірки» 16+
11:20 Х/ф «Ванільне небо» 16+
14:00, 0:00, 2:30 Панянка-се-

лянка
17:00 М/ф «Епік»
19:00 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась»
21:00 Х/ф «Той, що вижив» 

16+
1:00 Казки У Кіно
1:30 Країна У
5:00 Зірки, чутки та галлівуд
5:50 Корисні підказки

Піксель
6:00, 10:30, 17:10 Робо Потяги
6:20, 2:40 ТіВі Абетка
7:30, 3:00 Казки на піску
9:10, 11:00, 13:30 Майстерня 

Бібі
10:20, 13:00 Октонавти
12:30 Пригоди в Дакпорті
15:00 Мія і я
16:50 Геомеха
17:40, 22:30, 2:00 Люк - 

мандрівник у часі
19:30 Фіксики
20:30 Хроніки Зорро
0:30 Сердиті пташки
0:50 Псеммі. П’ятеро дітей і 

магія
1:20 Роботи пожежники
1:40 Макс Грін і прибульці
2:20 Зірки-малюки
3:30 Улюблені мультфільми
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П’ятниця, 28 Січня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05 Відтінки України
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

18:00, 21:00, 23:05, 2:10, 
5:35 Новини

7:05 Т/с «Шетланд» 12+
8:05 Тиждень на Суспіль-

ному
8:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія 

на смак»
9:05 Т/с «Знедолені» 16+
10:30 Д/с «Дикі тварини»
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00, 18:20 Соціальне 

ток-шоу «По-людськи»
13:10, 0:30 Прозоро: про 

актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10 Спорт
15:20 Концерт. ВІА «Кобза»
16:20 Д/с «Особливий загін. 

Супер - чуття»
17:00, 1:15 Прозоро: про 

головне
19:10 Д/с «Боротьба за 

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

звіра»
21:25 Чемпіонат Європи 

УЄФА з футзалу 2022. 
Україна - Португалія

23:30 Д/п «Герої України. 
Крути. Перша Незалеж-
ність»

2:35 Суспільно-політичне 
ток-шоу «Зворотний 
відлік»

4:15 #ВУКРАЇНІ
4:40 Д/с «Дика планета»
5:05 Геолокація: ВОЛИНЬ

1+1
5:15, 7:00, 8:00, 9:00, 12:00, 

14:00, 16:45, 19:30 ТСН: 
«Телевізійна служба 
новин»

6:00, 9:25, 10:20 «Життя 
відомих людей»

6:30, 7:10, 8:10, 9:10 «Сніданок 
з 1+1»

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

(12+)
20:15 Х/ф «Міцний горішок: 

Гарний день, аби 
померти» (16+)

22:10 Х/ф «Міцний горішок - 
3: Відплата» (16+)

0:50 Х/ф «12 мавп» (16+)
3:05 Х/ф «Сльози Сонця» (16+)

Інтер
5:15, 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 «Відчайдушні 

втікачі» 16+
14:10, 15:00, 15:40, 1:00 

«Вещдок»
16:30 «Вещдок. Особый 

случай»
17:40 «Новини»
18:05 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20:00, 2:55 «Подробиці»
21:00 Х/ф «Готель Мумбаї» 

16+
3:25 «Орел і Решка. Шопінг»
4:10 «Орел і Решка. Дива 

світу»

СТБ
6:10, 11:50 Т/с «Комісар Рекс»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
13:25, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа» 

12+
22:50 «Детектор брехні» 16+

Новий Канал
6:00, 7:10 «Kids time»
6:05 М/с «Том і Джеррі»
7:15 «Орел і решка»
9:25 «Аферисти в сітях» 16+
15:40 Х/ф «Експат» 16+
17:40 Х/ф «Космос між нами» 

12+
20:00 Х/ф «Нерв» 12+
22:00 Х/ф «Смертельний 

лабіринт» 16+
0:00 Х/ф «Астрал: Останній 

ключ» 16+
2:05 «Служба розшуку дітей»
2:10 «Зона ночі»

НТН
6:20 «Вартість життя»
7:50, 13:00, 3:00 «Випадковий 

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

«Свідок»
9:00 Х/ф «Роби - раз!» (16+)
10:40 Т/с «Коломбо» (16+)
14:00, 21:15 Т/с «Менталіст» 

(16+)
15:40, 17:00, 19:30 Т/с «CSI: 

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

Навколо світу»
23:00 Т/с «Ганнібал» (18+)
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 

Сьогодні
9:00 Зірковий шлях
9:25, 15:30 Т/с «Друге життя 

Єви» 12+
18:00 Т/с «Виклик 2» 12+
20:10 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21:00 Свобода слова Савіка 

Шустера
0:00, 2:00 Т/с «Ангеліна» 12+
1:30 Телемагазин
4:30 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+
11:55, 13:15 Т/с «Вижити за 

будь-яку ціну»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 22:55, 1:45 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
14:25, 16:15 Т/с «Пес» 16+
17:25, 0:00 Т/с «Вижити за 

будь-яку ціну-2»
18:45 Факти. Вечір
2:40 Я зняв!

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

8:35 Т/с «Грань» (16+)
10:10 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
12:15, 20:00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
13:10, 21:00 «Орел і Решка. 

Івлєєва VS Бєдняков»
14:15 Х/ф «Лев» (12+)
16:25 Х/ф «Велика гра» (16+)
18:10 Х/ф «Троє в каное» (12+)
23:00 «Орел і Решка. Івлєєва 

VS Бєдняков. Невидане»
0:00 Х/ф «Будинок 

проклятих» (16+)
2:10 Т/с «Три сестри»
3:10 «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» з 
Кароліною Ашіон і 
Павлом Рольником

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 «Джедаі 2019»
6:45 Т/с «CSI: Місце злочину» 

(16+)
8:35 Х/ф «Чужий-4: 

Воскресіння» (16+)
10:40 Т/с «Звонар» (16+)
12:45 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15, 2:40 «Спецкор»
18:50, 3:10 «Джедаі»
19:25 Х/ф «Морський 

піхотинець» (16+)
21:05 Х/ф «Останній замок» 

(16+)
23:50 Х/ф «Наслідки» (16+)
1:55 «Джедаі. Дайджест 2018»
3:40 «Цілком таємно-2017»
4:05 «Відеобімба-2»
5:30 Телемагазини

Мега
6:15 Містична Україна
7:10 Правила виживання
9:00 Страх у твоєму домі
10:00, 1:40 Речовий доказ
11:10, 21:50 Таємниці глибин 

з Джеремі Вейдом
12:10 Гордість України
13:10 Заборонена історія
14:05 Божевільний світ
15:00, 17:55 Їжа богів
16:00 Еволюція зброї
17:00, 23:40 Як влаштований 

Всесвіт
18:55 Код доступу
19:55, 22:40 Шукачі 

неприємностей
20:50 Глобальна наука
0:40 Фантастичні історії
2:50 Скептик
3:50 Дикі тварини
4:50 Судіть самі

Enter-фільм
5:45 Х/ф «Лимерівна»
7:10, 9:00, 2:20 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00, 10:10 «Моя правда»
9:30, 1:55, 2:50 «Зіркові долі»
11:00 Х/с «Пастка»
13:20 Х/ф «Єсенія»
15:50, 21:00 Х/с «Доктор 

Блейк» 16+
17:00 Х/с «Суто англійські 

вбивства»
19:00 Х/с «Пуаро»
23:20 Х/ф «Прощавайте, 

фараони»
0:45 Х/ф «Зозуля с дипло-

мом»
3:00 Кіноляпи
4:20 Кінотрейлери

К2
6:30, 8:00 Телемагазин
7:30 Салат-бар
8:20 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
13:30 Сам собі кухар
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 «Пані Метелиця»
9:45 Т/с «Бібліотекарі» 16+
10:45 Х/ф «Місіс Даутфайр»
12:45 4 весілля
14:00, 2:30 Панянка-селянка
15:00, 5:00 Зірки, чутки та 

галлівуд
16:00 СуперЖінка
18:00 Богиня шопінгу
20:00 Х/ф «Батько нареченої»
22:00 Х/ф «Батько нареченої 

2»
0:00 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, 29 Січня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 4:35 Енеїда
7:00, 8:00, 9:00, 18:00, 21:00, 

0:05, 4:00, 5:35 Новини
7:05, 3:55 Тиждень на 

Суспільному
7:10 Мультфільм
8:05, 4:25 Земля, наближена 

до неба
8:25 Відтінки України
9:05 #ВУКРАЇНІ
9:35 Д/п «Бабуїни. Правила 

зграї»
10:30, 12:25 Т/с «Хадсон та 

Рекс» 12+
11:20 Біатлон на Суспіль-

ному. Чемпіонат Європи. 
Гонка переслідування, 
12,5 км, чоловіки

14:00 Наділені добром
14:20 Біатлон на Суспіль-

ному. Чемпіонат Європи. 
Гонка переслідування, 10 
км, жінки

15:25 Країна пісень
16:25 Концерт «Твоя музика. 

Ольга Сумська і Віталій 
Борисюк»

17:20 Концерт. Квартет 
Гетьман

18:15 Дайджест «Гримерка 
Євробачення»

18:45 Д/с «Дикі тварини»
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 «Штольня» 16+
1:55 Д/ф «Вибір»
3:00 UA:Фольк. Спогади

1+1
5:25, 19:30 ТСН: «Телевізійна 

служба новин»
6:10, 7:00 «Життя відомих 

людей»

8:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
20:15, 3:55 «Вечірній 

квартал»
22:15 Т/с «Дикі» (16+)
23:15 Х/ф «Міцний горішок 

- 4»
1:55 Х/ф «12 мавп» (16+)

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

світу»
6:55 Х/ф «Дикун»
9:00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:05 Х/ф «Туз» 16+
13:00 Х/ф «Кухарка»
14:25 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 
Айвенго»

16:20 Х/ф «Господар тайги»
17:55, 20:30 Т/с «Провінціал» 

16+
20:00 «Подробиці»
22:40 «Всі зірки в Юрмалі»
1:00 Х/ф «Гувернантка» 16+
3:00 Х/ф «Казка про жінку та 

чоловіка»
4:45 «Мультфільм»

СТБ
6:00, 10:55 Т/с «Папаньки» 

12+
7:55 «Неймовірна правда про 

зірок»
16:40, 23:25 «Хата на тата» 

12+
19:00 «МастерШеф. Битва 

сезонів» 12+

Новий Канал
6:00 «Вар’яти» 12+
6:10 «Хто проти блондинок?» 

12+
8:10, 10:00 «Kids time»
8:15 Х/ф «Чихуахуа із 

Беверлі-Хіллз 3»

10:05, 12:00 «Орел і решка»
11:00 «Орел і решка. Чудеса 

світу»
15:05 М/ф «Монстри проти 

прибульців»
17:00 Х/ф «Фантастична 

четвірка» 16+
19:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
21:00 Х/ф «Пасажири» 12+
23:25 Х/ф «Сонцестояння» 

18+
2:20 «Зона ночі»

НТН
5:55 Х/ф «Зворотного шляху 

немає»
9:55 Х/ф «Тегеран-43»
12:50, 3:20 «Випадковий 

свідок»
14:45 Т/с «Смерть у раю» (16+)
19:00, 2:55 «Свідок»
19:30 Х/ф «Бережіть жінок»
22:10 Х/ф «Пережити ніч» 

(16+)
23:55 Х/ф «Викрадений» (16+)
1:50 «Легенди карного 

розшуку»
4:45 «Top Shop»

ТК Україна
7:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
7:30, 3:45 Реальна містика
9:00, 15:20 Т/с «Розколоті 

сни» 12+
17:00, 21:00 Т/с «Дім, де 

серце» 16+
20:00 Головна тема
23:10, 2:00 Т/с «Я заплачу 

завтра» 12+
1:30 Телемагазин

ICTV
4:50 Скарб нації
5:00 Еврика!
5:05 Факти
5:30, 10:00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
7:00 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-2»
8:10 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну»
11:50, 13:00 Х/ф «Форпост» 

16+

12:45 Факти. День
14:35 Х/ф «Найманець» 16+
16:40 Х/ф «Захоплення 

підземки 123» 16+
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «Сьомий син» 16+
21:05 Х/ф «Ван Гельсинг» 16+
23:40 Х/ф «Священик» 16+
1:25 Х/ф «Вбити Ґюнтера» 

16+
3:00 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Кротик і Панда»
8:45 «Ух ти show»
9:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:50 Х/ф «Велика гра» (16+)
12:30 Х/ф «Троє в каное» (12+)
14:20 «Орел і Решка. Навколо 

світу»
0:00 Х/ф «Голі перці» (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» з 
Василем Бірзулом

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»
7:35 «Джедаі 2020»
8:35 «Загублений світ»
13:15 Х/ф «Атака кобри» (16+)

15:40 Х/ф «Безодня»
19:00 Х/ф «Важка мішень» 

(16+)
21:00 Х/ф «П-ятий вимір» 

(16+)
23:10 Х/ф «Чужий-3» (16+)
1:25 «Джедаі. Дайджест 2018»
3:10 «Відеобімба-2»
3:50 «Цілком таємно-2017»
5:30 Телемагазини

Мега
6:00, 1:40 Містична Україна
7:00 Випадковий свідок
10:10 Речовий доказ
11:20, 18:10 У пошуках істини
13:10 Фантастичні історії
14:05 Заборонена історія
15:05, 21:00 Ближче до землі з 

Заком Эфроном
20:00 Таємниці акул
0:40 Природа сьогодення
2:30 Наші

Enter-фільм
5:50 Х/ф «Акваланги на дні»
7:10, 9:00, 2:30 «Телемагазин»
7:40, 8:50, 9:30 «Мультфільм»
8:00, 10:10 «Моя правда»
9:40, 3:00 «Зіркові долі»
11:00 Х/ф «Розмах крил»
12:40 Х/ф «Загін особливого 

призначення»
14:00 Х/ф «Остання справа 

Ламарки» 16+
16:00 Х/ф «Король говорить»
18:00 Х/с «Королеви» 16+
23:00 Х/с «Падіння» 18+
3:10 Кіноляпи
4:50 Кінотрейлери

К2
6:30 Телемагазин
7:30 Досьє Голлівуда
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, 3:40 Корисні поради
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 М/ф «101 далматинець»
11:00 М/ф «Думками 

навиворіт»
12:45, 14:15, 16:15 Одного разу 

під Полтавою
13:15, 15:15, 23:10 Одного разу 

в Одесі
13:45, 14:45, 15:45 Танька і 

Володька
16:45 М/ф «Епік»
18:45 М/ф «Коко»
20:45 Х/ф «Термінал»
23:40, 0:40 Казки У Кіно
0:10 Країна У
2:10 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 Боб Будівник: 

Мегамашини
16:20 Тру і королівство 

веселки
18:20 Смішарики
20:00 Фіксики
21:10 Бджілка Мая та Кубок 

меду
22:40 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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16 січня День народження 
відсвяткувала  
Людмила СКРИПНИК!
З днем народження, зі святом! 
Хай кохання живе в хаті. 
Друзі будуть у вас вірні, 
А здобутки — лиш стабільні! 
Щоб здоров’я було класним, 
Небо над вами ясним. 
Побажання всі — здійсненні, 
Мрії всі — благословенні!

Рідні та друзі

16 січня День  
народження відзначив 
Володимир МИКОЛАЄНКО!

Життя хай наповниться позитивом та здо-
ров’ям, серце— сміливістю та впевненістю, 
рахунки в банках примножаться, можливості 
збільшаться, а любов новою хвилею піднесе на 
крилах до неймовірних висот.

Колеги та друзі

18 січня День народження 
відсвяткувала Яна БІЛЕЦЬКА!

Щиро вітаємо з Днем народження. 
Нехай невпинно минають дні життя, 
нехай за вікном змінюється погода, та 
в серці нехай завжди распускаються квіти 
та яскраво світить сонечко. Бажаємо, щоб 
життя було великим святом, в якому буде 
багато посмішок та радощів.

Колеги та друзі

19 січня День 
народження відзначає 
Людмила ШЕЛЕСТ!
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, 
Знімків, селфі та зображень.

Колеги та друзі

20 січня День народження 
святкує Володимир ПЛЮТА!
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, 30 Січня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 4:10 Енеїда
7:00, 8:00, 8:55, 18:00 Новини
7:05, 21:00, 23:25, 23:25, 5:05 

Тиждень на Суспільному
7:10 Мультфільм
8:05 Д/с «Особливий загін. 

Супер - чуття»
9:00 Божественна Літургія 

ПЦУ
11:00 Недільна Літургія 

УГКЦ
12:30 Недільна Свята Меса 

РКЦУ
13:30 Д/п «Бабуїни. Правила 

зграї»
14:20 Біатлон на Суспіль-

ному. Чемпіонат Європи. 
Одиночна змішана 
естафета

15:40 Біатлон на Суспіль-
ному. Чемпіонат Європи. 
Змішана естафета

17:25 Студія «Дорога до 
Пекіна»

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

таємниці» 16+
22:00 Д/ц «Африка. Звір на 

звіра»
22:50 Розважальна програма 

з Майклом Щуром 16+
0:20 Х/ф «Штольня» 16+
1:45 Х/ф «Кіборги» 12+
3:40 #ВУКРАЇНІ

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

дайджест»
21:00 «Голос країни 12»
23:15 Х/ф «Міцний горішок: 

Гарний день, аби 

померти» (16+)

Інтер
5:00 Х/ф «Дикун»
7:05 Х/ф «Туз» 16+
9:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 11:55, 12:50 «Інше 

життя»
13:35 «Вещдок. Опережая 

время»
18:05 Х/ф «Підозри містера 

Вічера» 12+
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Х/ф «Господар тайги»
23:40 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 
Айвенго»

1:35 «Вещдок»

СТБ
5:40 Т/с «Папаньки» 12+
8:50 «МастерШеф. Битва 

сезонів» 12+
13:30 «СуперМама» 12+
18:00 «Слідство ведуть 

екстрасенси» 16+
20:00 «Один за всіх» 16+
23:30 «Таємниці ДНК» 16+

Новий Канал
6:00, 7:45 «Kids time»
6:05 М/с «Том і Джеррі»
6:30 М/ф «Том і Джеррі та 

Чарівник з країни Оз»
7:50 М/ф «Монстри проти 

прибульців»
9:50 Х/ф «Казки на ніч» 16+
11:50 М/ф «Феї: Фантастич-

ний порятунок»
13:10 М/ф «Феї: Таємниця 

піратського острова»
14:50 Х/ф «Я - легенда» 16+
16:50 Х/ф «Пасажири» 12+
19:00 Х/ф «Дорога хаосу» 12+
21:05 Х/ф «Темна Вежа» 12+
23:00 «Improv Live Show» 12+
2:40 «Зона ночі»

НТН
5:20 Х/ф «Приятель 

небіжчика»
7:15 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»
9:40 Т/с «Смерть у раю» (16+)
13:45 Х/ф «Пережити ніч» 

(16+)
15:25 Х/ф «Повернення 

«Святого Луки»
17:10 Х/ф «Чорний принц»
19:00 Х/ф «Беремо все на 

себе»
20:30 Х/ф «Товариш генерал»
22:10 Х/ф «Нічна бригада» 

(18+)
0:00 Х/ф «Викрадений» (16+)
1:55 «Легенди карного 

розшуку»

ТК Україна
5:50 Сьогодні
6:50, 4:15 Реальна містика
9:25 Т/с «Розколоті сни» 12+
17:00, 21:00 Т/с «Птаха в 

клітці»
19:00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
23:00, 2:00 Т/с «Перехрестя»
1:30 Телемагазин
3:20 Гучна справа

ICTV
5:05 Скарб нації
5:15 Еврика!
5:20 Факти
5:45, 8:35 Анти-зомбі
6:40, 10:30 Громадянська 

оборона
7:35 Прихована небезпека
9:30 Секретний фронт
11:20, 13:00 Х/ф «Всесвітня 

війна Z» 16+
12:45 Факти. День
13:55 Т/с «Нюхач» 16+
18:45 Факти тижня
20:55 Х/ф «С.В.О.Т.: Спецназ 

міста янголів» 16+
23:05 Х/ф «С.В.О.Т.: 

Перехресний вогонь» 16+
0:55 Х/ф «Корупція» 16+
2:40 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Кротик і Панда»
8:40 «Орел і Решка. Шопінг»
9:35 М/ф «Астробой»
11:15 Х/ф «Бойфренд з 

минулого» (12+)
13:10 «Орел і Решка. Навколо 

світу»
0:00 Х/ф «Поганий Санта» 

(18+)
1:50 Т/с «Три сестри»
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»
8:35, 1:00 «Загублений світ»
12:40 Х/ф «Морський 

піхотинець» (16+)
14:15 Х/ф «По сліду» (16+)
16:40 Х/ф «Поліцейські» (16+)
18:40 Х/ф «3 дні на вбивство» 

(16+)
21:00 Х/ф «Заручник» (16+)
23:10 Х/ф «Вторгнення: 

Планета Земля» (16+)
2:50 «Відеобімба-2»
5:25 «Найкраще»
5:30 Телемагазини

Мега
6:00, 2:05 Містична Україна
7:00 Випадковий свідок
9:30 Речовий доказ
10:40, 18:10 У пошуках істини
12:30, 0:05 Їжа богів
13:30 Заборонена історія
14:30, 21:00 Ближче до землі з 

Заком Эфроном
20:00 Таємниці акул
1:05 Природа сьогодення
3:00 Бандитська Одеса

Enter-фільм
5:55 Х/ф «Прощавайте, 

фараони»
7:10, 9:00, 2:30 «Телемагазин»
7:40, 8:50, 9:30 «Мультфільм»
8:00, 10:30 «Моя правда»
10:00, 3:00 «Зіркові долі»
11:20 Х/ф «Бережіть жінок»
13:40 Х/ф «Собор Паризьської 

Богоматері»
16:00 Х/ф «Таємниця 

Бургундського двору»
18:00 Х/с «Королеви» 16+
23:00 Х/с «Падіння» 18+
3:10 Кіноляпи
4:50 Кінотрейлери

К2
6:30 Телемагазин
7:30 Досьє Голлівуда
9:30 Ідеї ремонту
10:20 Один за 100 годин
12:00 Правила життя
12:50 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
10:00 М/ф «Велика 

мандрівка»

11:30, 13:30, 15:30 Одного разу 
під Полтавою

12:00, 13:00, 14:30 Одного 
разу в Одесі

12:30, 14:00, 15:00 Танька і 
Володька

16:00 Х/ф «Той, що вижив» 
16+

19:00 Х/ф «Гора між нами» 
16+

21:10 Х/ф «Знайомтеся, Джо 
Блек» 16+

0:30 Країна У
1:00 Казки У Кіно
1:30 Вечірка 3
2:30 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 Шарлотта-суничка: 

Вище неба
16:20 Бджілка Мая та Кубок 

меду
18:00 Тру і королівство 

веселки
19:00 Смішарики
20:00 Фіксики
21:10 Відважна Ліффі
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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КАЛЕЙДОСКОП
РешетилівщинаUA

Гороскоп
на тиждень
(24.01 — 30.01)

a
Овен. Плануйте тільки ті справи, які 
вам під силу, щоб не отримувати роз-
чарувань, якщо ви щось не встигнете 

зробити. Не говоріть зайвого і пам’ятайте, 
що стислість — сестра таланта.

b
Телець. Ви будете занадто кри-
тично настроєні до себе й до 
навколишніх. Якщо ви схильні 

до ризикованих дій, можете заздалегідь 
приготуватися до поразки. Вас може під-
бадьорити нова й дуже цікава ідея.

c
Близнюки. Ваш рішучий настрой 
і бойовий характер дозволять подо-
лати багато перешкод. Втім, вам не 

прийдеться боротися за своє щастя, воно 
саме постукає у ваші двері. На вас чекає 
приємна подорож.

d
Рак. Вам можуть знадобитися 
такі якості, як спокій, тактовність 
і витримка. Ваш авторитет серед 

колег зросте. Постарайтеся також нічого 
без зайвої необхідності не обіцяти.

e
Лев. Не слід поспішати з висновками 
й, тим більше, з рішеннями, якою 
би ясною вам не видалася ситуа-

ція. Напевно найдеться неврахований 
нюанс, який розфарбує всю картину зов-
сім інакше.

f
Діва. Приймайте себе та навколиш-
ніх такими, які вони є, забудьте про 
стереотипи, спробуйте бути природ-

нішими і простішими. Ви можете бути 
зайво запальні й дратівливі через те, що 
все йде не так, як вам би хотілося.

g
Терези. Добре б ясно бачити мету, до 
якої ви прагнете. Метання і сумніви 
перешкодять вам досягти її. Ви 

в стані вирішити свої проблеми самі, 
і почати тут потрібно з того, щоб не ство-
рювати зайвих проблем іншим.

h
Скорпіон. Життя, схоже, стає гар-
монійнішим й спокійнішим. Варто 
ловити момент і радіти буттю. Труд-

нощі теж можуть з’явитися на шляху, але 
не треба їх боятися.

i
Стрілець. Викличте на допо-
могу працездатність, сумлінність 
і пунктуальність, і ви будете 

приречені на успіх. Вихідні підходять 
для відпочинку на природі або лижної 
прогулянки.

j
Козеріг. Початок тижня може 
виявитися досить напруженим. 
Бажано не приймати важли-

вих рішень ні в особистому житті, ні 
в професійній сфері. Постарайтеся уни-
кати конфліктів і суперечок у родині.

k
Водолій. Не відмовляйтеся від 
допомоги друзів, але не варто 
й форсувати події. Бажано не 

піддавати себе невиправданому 
ризику, вирішивши подолати занадто 
велику висоту.

l
Риби. Ви можете занадто 
захопитися побудовою страте-
гічних планів, краще зайнятися 

вирішенням насущних проблем. Не 
кращий час, щоб з’ясовувати відносини 
з близькими.
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Відповіді

з №2

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
Народна логіка: «Слизь-

кий тротуар повністю вби-
ває культуру мови...»

***
Ще один закон підлості: 

тільки-но сядеш на дієту, 
як поряд тут же хтось 
сідає жерти.

***
Бісить, коли в домі пра-

ска, пилосос і навіть зубна 
щітка розумні, а ти ні.

***
— Мам, мам, чому в тебе 

всі казки починаються 
по-різному, а закінчуються 
однаково: «Коротше, далі 
загуглиш»?

***
Коли плаче слюсар-сан-

технік, у нього з одного 
ока тече холодна сльоза, 
а з іншого гаряча. А ось 
влітку — тільки холодна...

***
— Обожнюю телепатію. 

Наприклад, подивишся на 
людину — і вона вже знає, 
куди їй теліпати...

***
— Чим старіше я стаю, 

тим більше у мене захо-
плень,  які  я  можу 
робити лежачи.

***
— Ти чому мені борг не 

повертаєш?
— Це економічно 

невигідно.
***

— Тату, а дівчата бува-
ють різні?

— Звичайно. Одні кажуть 
прямо, інші — натяками, 
треті добиваються свого 
хитрістю.

— А спільне є у них?
—  Ц е  в с е  п р о 

гроші, синку…
***

Маленька вікторина. Якщо 
депутат у вівторок вранці 
вийшов із дому, послизнувся 
на нерозчищеному тротуарі, 

впав та зламав ногу, що він 
заборонить?

А. Тротуари.
Б. Ноги.
В. Вівторки.
Г. Виходити з дому.

***
— А от ти особисто щось 

робиш, щоб у світі не було 
голоду та був мир?

— А як же! Не воюю і не 
голодаю.

***
— А ти тримаєш вдома 

якихось тварин?
— Звичайно. У мене 

є варена курка та крабові 
палички.

***
Йдуть вулицею хлопець 

із дівчиною. Їм назустріч 
крокує представницького 
вигляду чоловік та вітається 
з хлопцем.

— Ти його знаєш?
— Так, працюємо разом.
— І ким він у вас?
— А, помічником у мене. 

Листи підписує, які я на 
пошту відношу.

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

— Терпи, Петю...
Зараз зігріємо!
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