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У першій декаді лютого 
Решетилівка остаточно 
визначиться з ідеями, 

що будуть включені до Стра-
тегії розвитку територіальної 
громади. Саме за цим голов-
ним документом буде розви-
ватися місто зі старостатами 
у наступні роки з розрахунку аж 
до 2027-го. Станом на понеділок 
24 січня було подано 114 ідей 
за різними напрямками.

Проте ця кількість ідей не 
остаточна, адже у представників 
б ізнесу,  громадськості 

та установ і організацій 
є можливість встрибнути до 
останнього вагону потягу, що 
відходить, і подати ще свої 
пропозиції. Час є до засідання 
робочої групи та координаторів 
зі швейцарсько-українського 
проекту DECIDE, тобто до 
першої декади лютого, коли 
й будуть остаточно сформовані 
технічні завдання до Стратегії. 
Тим більше, що без ідей поки 
лишається один із важливих 
напрямків для Решетилівки — 
підтримка місцевих традицій. 

Йдеться якраз про промоцію, 
розвиток і фінансову під-
тримку традицій вишивки та 
килимарства.

Як формується Страте-
гія, для чого потрібен цей 
документ і чому він такий 
важливий, як він допоможе 
залучати додаткові кошти на 
розвиток громади та шукати 
інвесторів, що дасть Стратегія 
бізнесу громаді та кожному її 
мешканцю — відповіді на ці та 
інші питання шукайте на 8-ій 
сторінці нашого видання.
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КРИМІНАЛ ТА НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ

У Решетилівці відзначили 
День Соборності

21 січня у Решетилівці від-
булися заходи до Дня Собор-
ності України, який щорічно 
відзначають 22 січня — в день, 
коли у 1919 році на Софіїв-
ській площі у Києві урочисто 
оприлюднили Універсал про 
створення єдиної і незалежної 
Української народної респуб-
ліки, який увійшов у історію 
як Акт Злуки УНР і ЗУНР.

Традиційно активісти 
громади поклали квіти до 
пам’ятника Тарасу Григоровичу 
Шевченку. Хвилиною мовчання 

вшанували вірних синів і дочок 
українського народу, які від-
дали життя за мир і соборність.

Далі в міському Будинку 
культури відбувся святковий 
концерт з нагоди вагомої 
дати, яка увійшла до націо-
нального календаря як велике 
державне свято.

Ведуча Катерина Низова 
нагадала присутнім історію 
запровадження Дня Собор-
ності України. Цього дня зі 
сцени звучали патріотичні 
вірші, пісні присвячені 

українському роду, силі нашої 
держави, захисникам, які 
й нині стоять на варті кордонів 
і незалежності нашої держави.

Концертну програму для 
глядачів підготували артисти 
міського Будинку культури, 
вихованці гуртків «Майже 
дорослі», хор та вокальний 
ансамбль викладачів Решети-
лівської дитячої школи мис-
тецтв, народний театр танцю 
«Гармонія».

До Дня Соборності Укра-
їни та Дня пам’яті Героїв 
Крут, які відповідно відзна-
чаються щороку 22 і 29 січня 
у Решетилівській центральній 
бібліотеці відкрилася книж-
кова виставка «Соборна мати 
Україна  — одна на всіх, як 
оберіг» та виставка історич-
ної книги «Герої Крут — Герої 
України», що символізує геро-
їзм та самопожертву моло-
дого покоління в боротьбі за 
незалежність.

Юлія ГРІНЧЕНКО

За повідомленням Нацполі-
ції, протягом минулого тижня із 
17 по 24 січня у Решетилівській 
громаді зареєстрували 55 
повідомлень про кримінальні 
правопорушення та інші події. 
Із них 6 внесено до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 
за ознаками кримінальних пра-
вопорушень. Також поліцейські 

припинили 49 порушень адмі-
ністративного законодавства, 
з них 12 порушень Правил 
дорожнього руху. 

Я к  п о в і д о м и л и 
в Решетилівській службі 
порятунку, протягом тижня 
в громаді не зареєстрували 
жодного випадку надзвичайних 
подій чи ситуацій. 

Решетилівці долучилися до відтворення 
рушника «Дерево життя»

Минулого тижня культур-
но-мистецький вишивальний 
проект з нагоди 300-річчя від 
дня народження Г. С. Сково-
роди «З Григорієм Сковородою 
у серці», який започаткували 
у Національному історико- 
етнографічному заповіднику 
«Переяслав» (Меморіальний 
музей Сковороди) побував і в 
Решетилівці.

Мета проекту — відтворення 
рушника «Дерево життя» ХІХ 
століття із фондів Заповідника. 
Засновники вважають, що це 
сприятиме усвідомленню 
учасниками історичної величі 
постаті Сковороди, допоможе 
глибше пізнати його творчість 
і спонукатиме до відродження 
вишивальних традицій.
Першими в нашому місті до 

вишивання «Рушника єдності» 
долучилися вихованці гуртка 
літературної творчості «Лас-
тівка» Решетилівської філії ОЦЕ-
ВУМ, що діє під керівництвом 
Марини Яресько. Під час твор-
чого уроку для гуртківців май-
стер клас по вишивці провела 
майстриня Марина Кісенко. 
А потім усі гуртом долучилися 
до вишивки згаданого рушника.

Рушник пробув у Решетилівці 
цілий тиждень. Своїх рук 
і професійного бачення до його 
оздоблення також доклали учні 
та майстрині Решетилівського 
художнього ліцею та викла-
дачі Всеукраїнського центру 
вишивки і килимарства.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Комунальники чистять 
дороги від снігу 
та лагодять водогони

Традиційно на Водохреще 
посилилися морози, а на 
дорогах утворилася ожеледь. 
У цей час комунальники пра-
цювали у посиленому режимі. 
На обслуговування доріг гро-
мади направили п’ять оди-
ниць техніки. Для приведення 
у належний стан доріг були 
залучені трактор Білорус-920, 
мінінавантажувач та наван-
тажувач Bobcat, Автомобіль 
САЗ 3909 та МАЗ з відвалом. 
На допомогу комунальникам 
вийшли підрядна організація, 
яка працює на замовлення 
агенції автомобільних доріг 
Полтавської області, та тех-
ніка фермерських господарств, 
які працюють на території 
Решетилівщини.

Щоденно працівники групи 
«Благоустрій» очищають від 

снігу та посипають проти-
ожеледною сумішшю дороги 
та тротуари громади. Як 
повідомляють у відділі житло-
во-комунального господарства 
міської ради в запасі для обслу-
говування доріг комунальники 
громади мають понад 50 тонн 
солі та близько 130 тонн піща-
но-сольової суміші.

У свою чергу, КП «Водо-
канал» завершує ремонт 
водогону по вулиці Київська 
в Решетилівці, фахівці під-
приємства займаються лікві-
дацією аварій на розі вулиць 
Покровської і Вишневої та на 
каналізаційній насосній стан-
ції №2. А також продовжують 
встановлювати лічильники 
обліку води населенню.

Віта ШАФОРОСТ

Селфі в музеї: 
решетилівці приєдналися 
до Міжнародного флешмобу

У середу, 19 січня, у світі 
відзначали Міжнародний день 
селфі у музеї. Суть акції полягає 
в тому, що користувачі соціаль-
них мереж з всього світу публі-
кують селфі з музеїв з хештегом 
#MuseumSelfie і тегом того 
музею, де зроблено фото. Акцію 
започаткувала Мар Діксон 
з Лондона, яка веде вебсайт 
про музеї, мистецтво та куль-
туру. Перший день музейного 
селфі відбувся в січні 2014 року. 
А от уже у 2016 році до міжна-
родного проекту приєдналися 
й українські музеї.

Традиційно до Міжнародної 
акції долучився і Краєзнавчий 
музей Решетилівської міської 
ради, напередодні флешмобу 
було розміщено інформацію, 
що музей запрошує гостей заві-
тати на екскурсію та зробити 
тематичні світлини. В цей день 
гості та жителі нашої громади 
ділилися фотографіями із 
друзями у соціальних мере-
жах та закликали всіх охочих 
завітати до музею та зробити 
фото на згадку.

Віктор БІЛОКІНЬ
Решетилівська міськрада підтримає фінансово 
«Полтаватеплоенерго» для забезпечення 
опалювального сезону та недопущення росту 
тарифів для мешканців

Міська рада спрямує додат-
кові надходження до бюджету 
від ПДФО для компенсації різ-
ниці в тарифах.

Про це повідомила голова 
Решетилівської громади Оксана 
Дядюнова.

«Наша позиція — збільшення 
вартості тепла в жодному разі 
не повинно лягати тягарем на 
кишені споживачів.

Стаття 28 Бюджетного 
кодексу України передбачає 
збільшення надходження 
ПДФО з 60% до 64%  — це 
зроблене з метою забезпе-
чення сталого проходження 
опалювального періоду 
2021/2022 років. Як відомо, 
територію громади обслу-
говує обласне підприємство 

«Полтаватеплоненерго». 
Тому за рахунок збільшення 
надходжень до бюджету ми 
готові спрямовувати кошти на 
підтримку теплопостачальної 
організації, що дозволить зняти 
соціальну напругу і фінансове 
навантаження на кишені 

наших мешканців, а також 
дозволить забезпечити без-
перебійну роботу постачаль-
ника», — зазначила міський 
голова Решетилівки Оксана 
Дядюнова у повідомленні 
на власній сторінці у мережі 
Фейсбук.

Вона також закликала керів-
ників громад Полтавщини 
об’єднатися навколо вирішення 
цієї проблеми.

«Ми переконані, саме таким 
шляхом повинні йти громади 
Полтавщини, які не на сло-
вах, а на ділі піклуються про 
потреби своїх мешканців», — 
додала очільниця Решетилів-
ської громади.

Михайло ЧУБ
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Коротко про головне
В Україні 
підтвердили 
другий випадок 
поліомієліту

24 січня 2022 року Регіо-
нальна референс-лабораторія 
ВООЗ у Гельсінкі підтвердила 
поліовірус типу 2 (VDPV-2) 
у зразку від 2-річної дитини 
з України. На поліомієліт 
захворів хлопчик із Закар-
паття. Ще 24 грудня дитина 
вже мала ознаки млявого 
нижнього парапарезу  — 
синдрому, що вражає дві 
кінцівки і руховий апарат. 
Зі слів матері, дитина не 
щеплена через відмову бать-
ків. Перший випадок підтвер-
дили у 17-місячної дівчинки 
з Рівненщини, дитина також 
була невакцинована через 
відмову батьків.

До слова, З 1 лютого 
в Україні розпочинається 
кампанія зі щеплення дітей 
від поліомієліту у два етапи. 
Перший стартує 1 лютого, 
і відбуватиметься упродовж 
трьох тижнів. В цей час пла-
нується щепити дітей від 
6 місяців до 6 років, які не 
отримали необхідної кіль-
кості доз вакцини проти 
поліомієліту.

З 24 січня «ковідну 
тисячу» можна 
витратити на ліки

Від сьогоднішнього 
понеділка вакциновані гро-
мадяни віком від 60 років 
зможуть використати 1000 
гривень за програмою «єПід-
тримка» на купівлю ліків, 
у тому числі онлайн. Про це 
повідомив Прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль. Придбати 
лікарські засоби можна 
буде в аптечних закладах 
і в інтернет-аптеках як за 
рецептом лікаря, так і без 
нього. Наголошується, що 
за кошти програми можна 
буде придбати в аптеках 
виключно лікарські засоби. 
Не можна купувати засоби 
з недоведеною ефективністю, 
біологічно активні добавки 
чи медичні прилади.

Міноборони 
скоротило список 
військовооблікових  
жінок

Міністерство оборони 
України розробило нову 
редакцію наказу щодо 
взяття на військовий облік 
жінок і надіслало його на 
погодження до Міністерства 
внутрішніх справ України, 
Служби безпеки та Служби 
зовнішньої розвідки України.

Зокрема, у новому наказі 
«Про затвердження пере-
ліку спеціальностей або 
професій, споріднених 
з відповідними військово-об-
ліковими спеціальностями, 
після одержання яких жінки 
беруться на військовий облік 
та Переліку професій, спо-
ріднених з відповідними 
військово-обліковими 
спеціальностями» визна-
чено 14 спеціальностей 
та 6 професій, здобуття та 
отримання яких передбачає 
постановку на військовий 
облік. Раніше мова йшла 
про 35 фахових напрямків 
замість 14, що об’єднували 
понад 200 спеціальностей, 
повідомляють на сайті 
Міноборони.

Полтавщина 
отримала препарат 
«Ремдесивір» для 
лікування пацієнтів 
з COVID-19

Як повідомили в МОЗ, 
20 тис. флаконів препарату 
поділили серед областей 
України. Полтавщина отри-
мала 872 флакони. Минулого 
року державне підприємство 
«Медзакупівлі України» на 
замовлення МОЗу уклало 
угоди на закупівлю більш як 
63 тис. флаконів препарату.

До бюджету 
громади надійшла 
субвенція 
на соцзахист 
«чорнобильців»

До Бюджету Решетилів-
ської міської ради надійшла 
субвенція з обласного 
бюджету в сумі 212 тис. 122 
грн для забезпечення безоп-
латним зубопротезуванням 
та безоплатними ліками за 
рецептами лікарів громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, 
у тому числі хронічно хво-
рих людей, які потребують 
постійного прийому ліків. 
Про це інформували у відділі 
сім’ї, соціального захисту 
та охорони здоров’я міської 
ради, який опікується даною 
категорією громадян.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Навчальні заклади громади 
пішли на карантин

Через погіршення епідемі-
ологічної ситуації у окремих 
навчальних закладах Решетилів-
ської громади запровадили дис-
танційне навчання. Від вівторка, 
25 січня, і до кінця цього тижня 
на дистанційку перейшли усі 
паралелі Решетилівської філії 
І ступеня. У Решетилівському 
о п ор н о м у  л і ц е ї  і м е н і 

І. Л. Олійника онлайн-навчання 
для всіх 5-8 класів запровадили ще 
минулого тижня через високий 
відсоток учнів, що занедужали. 
У ліцеї також закривали на каран-
тин два дев’яті класи, але вони 
вже відновили навчання.

Як повідомили у міському 
відділі освіти у вівторок, 
25 січня, ситуацію стосовно 

захворюваності в інших класах 
опорного ліцею вивчають. Якщо 
ж кількість хворих перевищить 
50% від загальної кількості 
учнів  — увесь клас піде на 
карантин. До того ж, на дис-
танційку до 28 січня перевели 
4 класи Покровського опорного  
навчального закладу та 1 клас 
Калениківського ЗЗСО. Уроки 
для учнів, які перебувають на 
карантині, проводять у клас-ру-
мах згідно розкладу.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Ще одна територія міста стане привабливішою: 
на виконкомі прийняли рішення

20 січня відбулося позачергове 
засідання виконавчого комі-
тету Решетилівської міської 
ради. Серед іншого у порядку 
денному розглянули питання 
про внесення змін до попе-
реднього рішення виконкому 
про затвердження складу кон-
курсної комісії із визначення 
виконавця послуг з вивезення 
твердих побутових відходів на 
території громади та до рішення 
про затвердження норм надання 
цих послуг. Як ішлося під час 
засідання, ці зміни пов’язані зі 
зміною посади одного із чле-
нів комісії та нововведеннями 
в адміністративно-територіаль-
ному устрої.

Окрім того, члени вико-
навчого комітету прийняли 

рішення щодо надання 
можливості безкоштовного 
харчування у навчальних 
закладах на певний період 
для дев’яти дітей із Піща-
ного та Молодиківщини, чиї 
сім’ї опинилися у складних 
життєвих обставинах.

До змін, які мають зро-
бити Решетилівку ще прива-
бливішою, можна віднести 
і рішення виконавчого комі-
тету Решетилівської міської 
ради про облаштування нової 
паркової зони. Якщо всі фак-
тори будуть сприятливими, 
вже в травні цього року нового 
обличчя набуде ще одна тери-
торія громади. Адже під час 
засідання погоджено виготов-
лення проектно-кошторисної 

документації на будівництво 
нового скверу «Прибережний». 
Він розташується поблизу 
автостанції «Решетилівка» 
з протяжністю до прибережної 
зони річки Говтва. Проектна 
документація коштуватиме 
бюджету Решетилівської 
міської ради близько 50 тисяч 
гривень. Скільки коштуватиме 
реалізація проекту буде відомо 
дещо згодом. Але ініціативою 
передбачено очищення від 
сухостійних дерев та парослі, 
влаштування пішохідних дорі-
жок, освітлення, насадження 
дерев, та інших багаторічних 
рослин, встановлення лавок 
для відпочинку, урн для сміття.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Решетилівська громада увійшла у Топ-20 
індустріально спроможних громад Полтавщини

Фонд «Регіональний центр 
економічних досліджень та 
підтримки бізнесу» опри-
люднив черговий рейтинг 
інституційної спроможності 
і сталого розвитку малих та 
середніх громад України 
з чисельністю населення 

до 150 тисяч. Загалом, оці-
нювали 58 громад Полтав-
щини. Миргородська громада 
очолила рейтинг кращих 
в області серед малих та 
середніх громад. Решети-
лівська громада посіла 13 
місце та увійшла у Топ-20 

індустріально спроможних 
громад регіону.

Рейтинг враховує 40 кри-
теріальних показників та 
відображає інституційну при-
вабливість громад. Джерела 
інформації: сайт громади, 
анкета, яка заповнюється 
працівниками муніципалі-
тету і надається Фондом на 
запит громади, відкриті дже-
рела інформації, громадські 
звернення з документальними 
підтвердженнями.

Рейтинг є продуктом 
проекту «Організація співп-
раці малих міст України, 
громадянського суспільства 
та експертного середовища 
у питаннях енергобезпеки», 
має сукупність суб’єктивних 
оцінок експертів проекту, 
які беруть за основу макси-
мально об’єктивну інформацію 
з доступних джерел.

Віта ШАФОРОСТ
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ВК «Решетилівка» впевнено 
подолав 3-й етап Кубку України

Минулих вихідних у місті 
Бахмут Донецької області від-
бувся третій етап Кубка Укра-
їни із волейболу 21/22, в якому 
брали участь наші спортсмени 
з ВК «Решетилівка». Першим 
суперником у п’ятницю для 
наших земляків була команда 
із міста Тростянець, один із 
лідерів Чемпіонату Вищої 
Ліги — ВСК «МХП-Вінниця». Не 
без проблем, але решетилівці 
зуміли здобути перемогу 3:2. 
Далі у суботу ВК «Решетилівка» 
змагалася зі своїм принципо-
вим суперником у Кубку Укра-
їни — ВК «Житичі-Поліський 
університет». І решетилівці 
зуміли взяти реванш за поразку 
у фіналі 2020-го року, здолавши 
волейболістів із Житомира 3:1. 
Недільний поєдинок вже нічого 
не вирішував, тому головний 
тренер «ВК Решетилівка» Сер-
гій Соснін виставив другий 

склад на гру проти місцевої 
команди «ВК Бахмут-ШВСМ». 
Що не завадило нашим і у 
цьому поєдинку здобути вікто-
рію 3:1. Таким чином, маємо 
три перемоги із трьох ігор 

у третьому етапі Кубка України 
2021/2022, що дозволяє нашим 
із гарним настроєм крокувати 
до наступного раунду.

Віктор БІЛОКІНЬ

У громаді відбулися традиційні 
змагання з орієнтування

22 січня на базі Решетилів-
ського ліцею імені І. Л. Олій-
ника вчетверте пройшли 
змагання зі спортивного 
орієнтування у приміщенні. 
Загалом, участь у змаганнях 
взяло понад 70 орієнтувальни-
ків та прихильників активного 
відпочинку. Змагання склада-
лися із двох етапів — спринт 
по місту та задана дистанція 
в приміщенні з лабіринтом.

У категорії «Жінки 12» пере-
могу вибороли: Аліса Борзенок, 
Галина Кісіль та Діана Коп’як. 
У категорії «Чоловіки 12» пер-
шість завоювали: Владислав 
Коваль, Роман Панасюк та 
Іван Панець.

У групі «Ж14» переможцями 
стали: Катерина Мосієнко, Олек-
сандра Юричканич, Анастасія 
Абрашина. У категорії «Ч 14» 
перемогу отримали: Олександр 
Китайгора, Олександр Шку-
рупій та Ярослав Радченко.

У категорії «Ж 16» перемогу 
вибороли: Богдана Гура, Діана 
Тітічко та Аліна Коломієць. 
Серед чоловіків — Сергій Олій-
ник, Назар Кобилинський та 
Ростислав Зубко.

У категорії «Ж 18» першість 
завоювали Вероніка Клименко 

та Анастасія Юричканич. 
Чоловіки у цій категорії не 
змагалися.

У категорії «Ж 21» перші 
місця завоювали: Альона 
Кисельова, Дар’я Болюбаш та 
Любов Черкун. Серед чолові-
ків — Вячеслав Валенко, Андрій 
Олішевець та Денис Гайко.

У віковій категорії «Ж 35» 
призові місця зайняли: Вікторія 
Шкурупій, Марина Пасічник та 
Марина Царінна. Серед чоло-
віків — Станіслав Калініченко, 
Сергій Пасічник та Дмитро 
Боярський.

Чи не вперше змагання 
мали благодійне спрямування, 
адже частину коштів, які 

надійшли від стартових вне-
сків учасників, перерахували 
на лікування нашому земляку 
Олександру Родзянку. Хлопець 
бореться з хворобою і потребує 
вартісного лікування. Усі, 
хто мають змогу підтримати 
земляка у боротьбі з недугою, 
можуть перерахувати гроші на 
банківську карту: 

4149 4991 5379 8622.
Решетилівський центр 

туризму висловлює подяку 
адміністрації Решетилівського 
ліцею ім. І. Л. Олійника за 
гостинність та сприяння про-
веденню змагань.

Михайло ЧУБ

Керівник гуртка прикладної 
графіки «Малювака» 
провела майстер-клас 
для осіб з особливими 
освітніми потребами

20 січня з метою популяриза-
ції творчості, заохочення соці-
альної та творчої активності 
дітей був проведений VI облас-
ний фестиваль майстер-класів 
для осіб з особливими освіт-
німи потребами, який щорічно 
організовує Полтавський 
обласний центр естетичного 
виховання учнівської молоді.

Цьогоріч на 13 майстер-кла-
сах фестивалю малювали 
сіллю, гуашшю, робили ново-
річні аплікації з пластиліну та 
паперу, створювали різнома-
нітні іграшки, новорічні сні-
жинки, плели персні з бісеру, 
викладали сердечко у техніці 
айрис-фолдинг. Незважаючи 

на дистанційний формат про-
ведення фестивалю, близько 
двох сотень дітей змогли 
долучитися до створення 
прекрасного, спробувати себе 
у ролі майстрів, побачити 
і зробити щось нове, втілити 
свої творчі здібності та реалі-
зувати таланти.

Керівник гуртка приклад-
ної графіки «Малювака» 
Решетилівської філії ОЦЕВУМ 
Олександра Козлова провела 
майстер-клас з ниткографії. 
Діти з цікавістю опановували 
нову художню техніку під керів-
ництвом Олександри Козлової.

Віта ШАФОРОСТ

15 дітей виявили бажання 
займатися скелелазінням

У неділю, 23 січня, відбулося 
перше заняття секції «Скелела-
зіння». Тренування пройшло 
на базі ДНЗ «Решетилівський 
професійний аграрний ліцей 
імені І. Г. Боровенського». На 
перше тестове тренування 
завітали понад два десятки 
зацікавлених жителів громади. 

Загалом, секція розрахована 
для дітей та молоді віком до 
21 року. Діткам до 10 років 
радять приходити на заняття 
у супроводі батьків.

«У результаті тренування, 
ми записали на секцію «Скеле-
лазіння» 15 нових охочих. Всі 
тренування несуть відкритий 

формат, тому кожен може при-
йти і спробувати. Звісно, що 
будемо відбирати найздібніших 
та найактивніших для якихось 
змагань влітку», — зазначає 
керівник Решетилівського цен-
тру туризму Павло Мосієнко.

Тренування проходять щосу-
боти з 12 до 15 години, резерв-
ний день — неділя. Усі охочі 
можуть прийти та спробувати 
себе в активному виді дозвілля.

Віктор БІЛОКІНЬ

«Олімпію» зняли із розіграшу 
чемпіонату громади з мініфутболу

Минулих вихідних відбу-
лися ігри 10 туру зимового 
чемпіонату громади із міні-
футболу. А ось для команди 
«Олімпія» розіграш вже фіні-
шував — через третю неявку на 
гру команду зняли зі змагань. 
Їхнім суперникам — «Галак-
тиці» зарахували технічну 
перемогу 10:0. Традиційно, 
свої матчі виграли лідери — 
ФК «Решетилівка» 11:3 розбив 
«Лиман Другий», «Колос» 

розгромив «Прогрес» 12:0, а 
«Говтва» перемогла 4:2 ліцей. 
«Ветерани АТО» поступилися 
3:6 «Марселю», «Легіон» здолав 
«Луч» 7:3, а «Енергія» виграла 
у покровському дербі у «Спор-
тинга» 3:2. Таким чином, ФК 
«Решетилівка» та «Колос» 
мають по 28 очок, а «Говтва», 
яка поки йде третьою, набрала 
26 залікових балів.

Михайло ЧУБ

ЛЮДИ / ПОДІЇ / ФАКТИ

Решетилівські боксери вдало виступили 
на обласних змаганнях в Полтаві

Із 20 по 23 січня в місті 
Полтава проходив Чемпіонат 
Полтавської області із боксу 
серед молоді 2004–2005 років, 
і юніорів 2006–2007 років народ-
ження. Наші земляки привезли 
додому повний комплект 
нагород. Третє місце здобув 
Володимир Нечахін. Срібло на 
грудях додому привіз Родіон 
Книш. А найголовніше, маємо 
двох чемпіонів! На найвищій 

сходинці п’єдесталу красува-
лися Володимир Омельченко 
та Тимофій Сітало. До того ж, 
Тимофій був нагороджений 
організаторами змагань цінним 
подарунком — боксерськими 
перчатками за дострокове 
завершення бою нокаутом. 
Пишаємося та вітаємо наших 
спортсменів.

Назар МЕЛЬНИК
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Віка КРИНДАЧ: «Якщо молодь 
зацікавити, то вона буде 
іншою — справді небайдужою»

«Тільки вперед!» — за таким 
правилом і на таких принципах 
при Решетилівській міській раді 
вже не перший рік діє моло-
діжна рада «Progress.UA». Вона 
об’єднує молодих, активних, 
небайдужих мешканців громади, 
котрі переймаються розвитком 
рідного міста. Днями Моло-
діжна рада уп’яте збиралася 
на своє засідання, аби обрати 
керівництво, погодити план 
роботи на цей рік, запланувати 
нові ініціативи та прозвітувати 
за благодійну акцію «Коробка 
щастя». Говорили, звісно, й про 
потреби сучасної молоді, що 
мешкає в Решетилівській гро-
маді, аналізуючи результати 
опитування, що проводили 
напередодні зібрання. От про 
це, про небайдужість та актив-
ність тих, кому у майбутньому 
доведеться розбудовувати рідну 
Решетилівку, наше видання 
вирішило запитати у голови 
Молодіжної ради «Progress.UA» 
Віки Криндач. Вона очолює цей 
дорадчий орган з вересня 2020 
року і до виконання обов’язків 
голови Молодіжної ради присту-
пила, коли дівчині було 14 років.

— Скільки молоді наразі 
входить до складу ради? І хто 
ці молоді й активні люди?

В. К.: Нині Молодіжна рада 
налічує 18 членів. Переважно 
це шкільна молодь. Раніше до 
складу ради входило більше 
старших людей. Йдеться не 
про студентів, а про молодих 
решетилівців, які вже отримали 
освіту й працювали. Тобто про 
молодь до 35 років. Зараз дорос-
лих менше, проте вони є, а от 
основу ради складають якраз 
старші школярі. Переважно 
вони прийшли до ради після 
стажування у міській раді, яке 
організовував відділ культури, 
молоді, спорту та туризму. От 
після цього стажування ми 
й спрацювалися.

— Тобто молодіжна рада 
помолодшала?

В. К.: Так. І переважна біль-
шість тих, хто нині входить 
до її лав — це школярі у віці 
від 14 років.

— Віко, чому погодилися 
очолити раду? Адже це від-
повідальність і час, який 
доводиться знаходити, тим 
більше, що ви ще навчаєтеся 
в школі, чи не так?

В. К.: Для мене це був новий 
досвід, було дуже цікаво. А ще 
хотілося спробувати власні сили: 
а як я, а чи я зможу? Очевидно, що 
спочатку було важко. Дійсно дався 
взнаки і юний вік плюс школа 
(зараз Віка навчається у 10-му 
класі. — Авт.) — потрібно було 
зуміти організувати діяльність 
так, аби все встигати, бо спочатку 

й перерви були в нашій роботі. 
Але потім прийшли нові люди, 
ми почали ділити обов’язки, пра-
цювати командою — стало значно 
простіше. Громадська діяльність 
часу, звісно, займає чимало, 
проте зараз все працює, мов 
відлагоджений механізм. Йдеться 
насамперед про командну роботу, 
взаємодопомогу. Мені справді 
подобається цим займатися. 
Плюс у раді в нас склалася чудова 
компанія однодумців.

— Про активність учасни-
ків молодіжної ради свідчить 
й участь у різноманітних кон-
курсах проектів. Адже ви теж 
були автором одного з проектів, 
що нині реалізується у рамках 
Шкільного бюджету?

В. К.: Взагалі-то проект пода-
вала разом зі своєю подругою 
Євгенією Пасічник, котра, до 
слова, нині мій заступник. Спо-
чатку подавали на Громадський 
бюджет ідею щодо створення 

зони відпочинку біля Реше-
тилівського ліцею. Проект, на 
жаль, не виграв — не набрали 
потрібної кількості голосів. Та 
потім пройшли необхідне нав-
чання, що його проводили для 
школярів, які прагнуть займа-
тися проектною діяльністю. 
Врахували всі свої попередні 
помилки — і подалися на Шкіль-
ний громадський бюджет, цього 
разу вже на обласний конкурс. 
Щоправда, не зону відпочинку, 
а тренажери під відкритим 
небом. Знаю, що тренажери 
для спортивного майданчика 
вже закупили. У 2021 році на 
Шкільний бюджет не подавала 
своїх ідей. Та думаю, що цього 
року обов’язково спробую свої 
сили на Громадському бюджеті 
й напишу проект, бо це мені 
насправді подобається.

— А які цікаві проекти 
Молодіжній раді вдалося 
реалізувати минулого року?

В. К.: Один із учасників 
нашої Молодіжної ради подав 
цікаву ідею бук-кросингу, тобто 
обміну книгами. Вона відверто 
«зайшла», побачили, що людям 
ця акція дуже сподобалася. 

Плануємо й цього року влашту-
вати бук-кросинг, робитимемо 
це влітку, як і торік. Щоправда, 
проводитимемо обмін книгами 
не так часто, оскільки помі-
тили й таку закономірність, що 
спочатку всі сприйняли ідею 
«на ура», але потім активність 
спала й під кінець акції мало 
людей вже брали в ній участь.

Була гарна ініціатива із фору-
мом для дітей з різних шкіл 
громади. Ми сконтактували зі 
школами, організували зустріч. 
Прийшло дуже багато дітей, 
а після самого форуму до нашої 
ради приєдналося ще декілька 
нових учасників. Про нашу вже 
традиційну благодійну акцію 
також напевно чули?

—  П р о  « К о р о б к у 
щастя»? Звісно!

В. К.: Її ми проводимо вже 
протягом трьох років. І щороку 
до акції долучається не лише 
молодь, а й міська влада, при-
ватні підприємці, керівники 
організацій, установ, підпри-
ємств, фермери, котрі працю-
ють у громаді. Тобто добра ідея 
зробити подарунок з нагоди 
новорічних свят землякам, які 
потрапили у складні життєві 
обставини, не лишила байду-
жими мешканців громади. Адже 
насправді добро робити легко.

— Цього разу у рамках акції 
зібрали більше подарунків, 
ніж торік? І як відгукуються 
ті, кому ви допомагаєте?

В. К.: Подарунків зібрали 
утричі більше, ніж минулого 
року. Ми залучили більше шкіл 
та більше людей до акції. Після 
сортування і пакування пред-
ставники нашої команди також 
розвозили подарунки. Цього 
року нам вдалося подарувати 
свято 219 діткам, які мешкають 
у Решетилівській територіальній 
громаді. Серед них малеча, що 
потрапила в складні життєві 
обставини та діти, позбавлені 
батьківського піклування. 
Щодо реакції, то подарунки 
завжди приємно отримувати, 
як і дарувати їх. Родини були 
задоволені й приємно здивовані, 
що про них не забувають.

— Зрозуміло, що питання 
батьків та дітей і так званого 
конфлікту поколінь — старшого 
й молодшого — то тема вічна, 
як і саме людство. І сучасні 
дорослі так само, як до них, 
нарікають, що молодь зараз 
інша, їй нічого не потрібно, 
вона байдужа й думає лише про 
себе. Що б сказали на захист 
своїх однолітків?

В. К.: Думають лише про себе? 
Ну от хай ці дорослі люди подив-
ляться на нас і побачать, що ми 
думаємо таки не лише про себе. 
Звісно, не скажу, що вся молодь 

така ж ініціативна й робить все 
на благо інших. Але якщо молодь 
зацікавити, то вона буде іншою — 
справді небайдужою. Чудовий 
тому приклад — Павло Олегович 
Мусієнко. Він ініціює круті про-
екти і насправді робить із молоді 
чудових, небайдужих людей. 
Робить це власним прикладом, 
надихає змінюватися інших. До 
нас нині приєдналося багато 
його вихованців, бо вони свідомі 
й мотивовані, переконані, що 
потрібно робити щось для інших, 
для громади. Якщо говорити про 
людей з моєї команди, то вони 
точно не байдужі. Щоправда, 
є серед моїх однолітків і ті, хто 
переймається виключно влас-
ними проблемами. Але так було 
у всі часи і за різних поколінь. 
Та навіть ті проекти, які мої 
однолітки й земляки подають 

на різні бюджети та конкурси — 
це теж свідчення того, що нам 
не байдуже, як розвивається 
Решетилівка і в якому напрямку 
рухається громада. Бо це місто, 
в якому ми живемо й хочемо, 
аби воно було комфортним.

— Наскільки прижилося ста-
жування в міській раді і чи воно 
справді цікаве молодим людям?

В. К.: Я особисто проходила ста-
жування у 2020 році. Й насправді 
це дуже крута ініціатива, бо кар-
динально змінюється думка про 
те, що таке міська рада. У нас була 
дуже насичена програма. Мені 
вдалося побути секретарем міської 
ради. Було цікаво — зрозуміти 
внутрішню кухню, що відбувається 
у цій будівлі, як приймаються 
рішення і вирішуються нагальні 
проблеми. Ті, хто проходив ста-
жування у минулому році, такої 
ж думки. Ми знаємо, як працює 
влада, як налагоджувати контакти, 

отримувати потрібну інформацію. 
Тому якщо потрібно сходити 
до якогось відділу, оформити 
необхідні документи чи отримати 
інформацію — це запросто, для 
молоді немає жодних перешкод 
чи труднощів, щоб сконтактувати 
із владою. Ну, і змінюється саме 
уявлення про владу — це найняті 
менеджери, з якими комфортно 
комунікувати.

— Молодіжна рада як дорад-
чий орган при міській раді 
не може не контактувати із 
міським головою. Які скла-
даються стосунки з Оксаною 
Анатоліївною?

В. К.: Маємо чудові стосунки. 
Міський голова підтримує нас 
і всі наші ініціативи. А ми зна-
ємо, що можемо звернутися до 
неї будь-якої миті.

— На останок хотіла запи-
тати про нові проекти, які 
плануєте запроваджувати 
цього року?

В. К.: Серед нового — пла-
нуємо проекти, пов’язані із 
профорієнтацією. Можливо, 
проект, що стосуватиметься 
пропагування здорового способу 
життя та боротьби зі шкідливими 
звичками. Але це все базувати-
меться на опитуванні молоді, 
яке ми проводили у громаді. 
Щодо профорієнтації, то проект 
насамперед розрахований на 
старшокласників. Йдеться про 
учнів 9–11 класів. З форматом ще 
визначаємося. Питання профорі-
єнтації дуже важливе для молоді. 
Навіть від себе можу сказати, що 
сьогодні доволі складно обрати 
професію, щоб зрозуміти, що 
ти хочеш. Думаю, що це будуть 
тренінги, можливо — стажу-
вання. Працюємо над цією ідеєю, 
адже потрібно розуміти ринок 
праці, який останнім часом дуже 
змінюється — з’являються нові 
професії, інші з часом стануть 
непотрібними. І на це треба 
також зважати. Бо одна справа — 
отримати диплом про вищу 
освіту, й зовсім інша, аби робота 
подобалася, а головне — була 
затребувана в сучасних реаліях 
і добре оплачувалася. Власне, 
це те, до чого всі й прагнуть.

Настя ТОПОЛЯ

“Проекти, які мої 
однолітки й 
земляки подають 
на різні бюджети 
та конкурси — це 
теж свідчення того, 
що нам не байдуже, 
як розвивається 
Решетилівка і в 
якому напрямку 
рухається громада. “Не скажу, що вся 

молодь така ж 
ініціативна й робить 
все на благо інших. 
Але якщо молодь 
зацікавити, то вона 
буде іншою — справді 
небайдужою.
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Чумацькі шляхи Решетилівщини та Полтавщини
Чумакування було одним 

із характерних явищ сус-
пільного життя в Україні 

з давніх давен і майже до кінця 
ХIХ століття. Воно залучало 
значну кількість населення, 
що займалося цим ремеслом. 
З іменем «чумак» пов’язано 
поняття про тих людей, які 
займалися перевезенням 
і торгівлею сіллю, рибою, хлі-
бом та іншим крамом. Поява 
і розвиток чумацтва були тісно 
зв’язані з природними особли-
востями України, територія якої 
була позбавлена важливого про-
дукту споживання — солі, яку 
в старовину можна було дістати 
тільки в Криму, Карпатах, або 
ж Донбасі. Корені чумацтва 
ховаються в далекому мину-
лому. Можливо, його витоки 
треба шукати в торгівлі русичів 
з греками ще в Х столітті. Тим 
більше що через Україну прохо-
дили «шлях із варяг до греків», 
«соляний», «залізний» та інші 
торговельні шляхи.

Відносно походження слова 
«чумак» дослідниками вису-
валися різні припущення. 
Письменник-історик Григорій 
Данилевський слово «чумак» 
трактував з тюркських мов 
як перевізника. Письменник 
і етнограф Іван Рудченко більш 
схилявся до думки, що це слова 
походить від слова «чума». Адже 
зовнішній вигляд чумака, чорного 
від дьогтю і куряви, засмаглого 
під степовим сонцем, нагаду-
вав хворого на чуму. Історик- 
етнограф Дмитро Яворницький 
стверджував, що слово «чумак» 
в перекладі з перської мови озна-
чає «кийок». Він пояснював це 
так, що людина, збираючись 
в дорогу, бере з собою кийок для 
захисту від нападників, звідси 
і походить назва «чумак». Але 
переважна більшість дослідни-
ків все ж ототожнювала слово 
«чумак» з чумою. Назва «чумак» 
зустрічається в Актових книгах 
Полтавського городового уряду 
ХVII століття.

Далекі безкрайні мандрівки 
до берегів Азовського та Чорного 
морів, різні дорожні пригоди 
та й сама чумацька професія 
з віками створили образ чумака 
з особливими рисами характеру, 
побуту, професійними звич-
ками. Звичай чумаків їздити 
волами був притаманний суто 
для природних умов України. 
В степах воли мали добру пашу, 
це було досить зручно, бо не було 
потреби брати з собою корми. 
Крім того воли витриваліші 
й сильніші за коней, і не так 
терпіли далеку і тривалу дорогу. 
Волів впрягали у ярма. В КЗ «Кра-
єзнавчий музей Решетилівської 
міської ради Полтавської області 
зберігається два ярма. Одне з них 
з ініціалом власника «Д». Серед 
чумаків особливо цінувалися 
воли «смурі з підпалиною», 
або чорні. Головним засобом 
пересування чумаків був віз-
мажа. Чумацька мажа відріз-
нялася від звичайного возу не 
тільки більшим розміром, а й 
красою оздоби. Конструктивною 

особливістю мажі було те, що 
вона не мала металевих деталей. 
Колеса не оковували, а робили 
широкі й товсті ободи, що скла-
далися з 4-х частин-дзвоняків. 
Осі у колес теж були дерев’яні. 
Колеса закріплялися на осях 
люшнями, що одним своїм кін-
цем насаджувалося на край осі, 
а іншим кріпилася до верхнього 
краю возової скриньки. Сама 
скринька ставилась на насади, 
а вони в свою чергу — на осі. 
Основа возової скриньки роби-
лася з дерев’яних брусів. Наван-
тажену товаром мажу накривали 
великою просмоленою шкірою. 
До задка мажі прикріплялася 
дерев’яна мазниця з дьогтем. 
Подібна зберігається у місцевому 
музеї. Всі деталі мажі виготовля-
лися дуже старанно, часом оздо-
блювались вирізками, особливо 
ярмо, люшні, занозі. Готуючись 
в дорогу чумаки брали запасні 
осі, колеса, люшні. Був звичай 
брати з дому і півня, якого везли 
на передній мажі. Спів півня 
вночі вказував час, допомагав 
орієнтуватися в темряві, своїм 
криком півень показував де 
знаходиться передній віз. На 
кожну мазу мали пару або дві 
пари волів. Іноді брали з собою 
і запасних волів. В дорогу чумак 
готувався з вечора. Вранці, до 
сходу сонця, виїжджав за село на 
вигін, де був призначений збір 
валки. Зібравшись чумаки оби-
рали отамана. Першу ніч валка 
з 30–50-ти людей проводила біля 
села, нібито щоб мати змогу 
взяти з дому забуту річ, якщо 

таке траплялося. Рано вранці, 
ще затемна, чумаки вирушали 
у дорогу. Першу стоянку відпо-
чинку робили о 6-й або 7-й годині, 
тоді ж чумаки снідали, другу десь 
опівдні на обід, третю на вечерю 
та нічліг. На ніч чумаки ставили 
мажі чотирикутно, по 5–10 маж 
з кожного боку. В середині табору 
розводили вогнище. Відпочива-
ючи, розважалися танцями та 
піснями. Якщо була сприятлива 
пора й гарна дорога, то валка 
проходила порожняком за день 
35 верст, а це 37 км. В дощ рух 
валки припинявся, бо мокрі 
ярма натирали волам шиї. При 
сприятливих умовах, коли не 
було особливих перешкод на 
дорозі, добрі погодні умови, 
чумаки з Полтавщини йшли до 
Криму 3,5 тижня. За сезон робили 
три ходки. Першу в середині 
березня, другу наприкінці весни, 
а останню на початку жовтня.

Велике значення в чумацькому 
ремеслі мали торговельні 
шляхи. Найбільш відомі, якими 
вони користувалися,  — це 
Муравський, Ромоданівський 
та Сагайдачний. Муравський 
шлях отримав назву від слова 
мурава, тобто дрібна трава. Цей 
шлях розпочинався в Криму — 
з Перекопу, йшов через південь 
України, Полтавщину, Харків-
щину, Білгородщину, Курщину 
й закінчувався біля міста Ливни 
на Орловщині. Муравський шлях 
приваблював чумаків тим, що 
був рівним, простим, проходив 
по степах з гарним випасом для 
волів. Ромоданівський же шлях 

йшов від Конотопа на Ромни, 
Лохвицю, Лубни, Кременчук 
й далі за Дніпром сполучався 
з іншими шляхами, що йшли 
на південь. В давні часи ромо-
данами звалися постоялі двори 
та хутори, що стояли поблизу 
великих шляхів.

В ХVII-ХVIII століттях чумаць-
кий промисел був нерозривно 
пов’язаний з життєдіяльністю 
Запорозької Січі. Січ слугувала 
тим місцем, куди приїздили 
купці по рибу і сіль. Значними 
були торговельні зв’язки Запо-
ріжжя з Московською державою, 
звідти запорожці отримували 
хліб та інші продукти харчу-
вання, сукно, прядиво, полотно, 
залізо, смолу, дерево, тютюн. 
Головними торговельними 
пунктами на Полтавщині, що 
їх відвідували чумаки та запо-
рожці, були міста Миргород, 
Лубни, Хорол, Решетилівка, 
Ромни, Опішня. В цих населених 
пунктах по декілька разів на рік 
відбувалися великі ярмарки. 
Найбільшою ярмаркою була 
Іллінська в Ромнах. Її радо від-
відували чумаки. Прямуючи до 
Чорного чи Азовського морів, 
чумацька валка вже після пере-
прави через Дніпро не почу-
валася безпечно. На чумаків 
зненацька могли вчинити напад 
татари. Тому чумаку необхідно 
було мати зброю і вправно нею 
володіти. В разі нападу татар 
чумаки будували з возів укрі-
плення і тримали оборону. Через 
територію Запоріжжя чумацька 
валка рухалася вже під охороною 
козацького загону. За охорону 
валки чумаки вносили грошову 
та натуральну плату.

Скупчення торговельного 
капіталу в руках окремих 
багатих чумаків робило з них 
підприємців з великими мож-
ливостями. Вони скуповували 
велику кількість паровиць, 
тобто пар волів. Вони наймали 
робітників з родин збіднілих 
чумаків та селян, що не мали 
своїх волів, або були змушені 
позбутися їх, не витримавши 
конкуренції із заможними 
чумаками. Виникали чумацькі 

валки нового типу — хазяй-
ські. У багатьох випадках 
у наймитів виникали протести, 
що спричиняло їхній перехід 
до гайдамаків.

З виходом Російської дер-
жави до берегів Чорного моря 
і будівництва нових міст, ситуа-
ція різко змінилися. Встановлю-
валися нові торговельні зв’язки 
із західноєвропейськими дер-
жавами і зростав експорт зерна 
через чорноморські порти, що 
позитивно впливало на подаль-
ший розвиток чумацького про-
мислу в кінці ХVIII — на початку 
ХIХ століть. З Одесою Полтав-
щина в ті часи зв’язувалася 
трактом на Кременчук, Олек-
сандрію, Єлизаветград (нині 
Кропивницький), Вознесенське. 
З Херсоном через той самий Кре-
менчук, Олександрію, Калузьке, 
Снігирівку(нині Снігурівка). 
В Таврію полтавські чумаки 
рухалися через Катеринослав-
щину, Кривий Ріг, Широке. До 
Маріуполя ішли через Ворсклу, 
де була переправа, біля Кобеляк 
або Санжар, потім прямували 
на Царичанку, переправлялися 
там через Орель і далі шлях 
ішов на Новомосковськ, Пав-
лоград і далі.

В другій половині ХIХ ситу-
ація різко змінилася. Зі скасу-
ванням кріпацтва відбувалася 
поступова капіталізація вироб-
ництва, тож чумацький та інші 
промисли почали занепадати. 
В 60–70-х ХIХ рр. в Україні 
почалося активне будівництво 
залізниць, які майже проходили 
старими чумацькими шляхами. 
Тепер перевезення краму за 
допомогою волів стало дорогим 
і примітивним видом тран-
спорту. Таким чином чумаку-
вання стало невигідним, і його 
представники почали обирати 
інші професії. Багаті чумаки 
ставали купцями, або підпри-
ємцями, бідні простими візни-
ками по власній місцевості.

Нині в основному про чума-
ків залишилися лише пісні та 
легенди…

Юрій КІСІЛЬ
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ЗНАЙ НАШИХ

Сергій СРІБНИЙ: «У нашу професію 
якщо й потрапляють випадкові 
люди, надовго у ній не лишаються»

У лютому нинішнього року 
за право представляти 
Полтавщину на рівні 

держави на конкурсі «Учитель 
року  — 2022» побореться 
й наш земляк. Сергій Срібний 
викладає історію та правознав-
ство у Малобакайській ЗЗСО 
І-ІІІ ступенів. Наприкінці 
грудня минулого року за 
результатами першого 
етапу обласного конкурсу 
на звання кращого вчителя 
Сергій Олексійович увійшов 
до п’ятірки найсильніших 
у категорії «Правознавство». 
Нині вчитель готується до 
другого етапу, що має відбутися 
в Полтаві у лютому, буквально 
за декілька тижнів.

Дороговказом 
у житті стала 
вчителька історії

Побутує думка, що діти 
вчителів рідко обирають педа-
гогічну стежину — їм і так 
у школі перепадає на горіхи від 
батьків, особливо, якщо навча-
ються у класі тата чи мами. Та 
й усі «переваги» і складнощі 
вчительської долі вони бачать 
зсередини — у власній родині. 
Сергій Срібний якраз це пра-
вило підтверджує, бо вчите-
лів у сім’ї хлопця, який після 
закінчення школи в Малому 
Бакаї серед вишів обрав саме 
Полтавський національний 
педагогічний університет, 
якраз і не було. Молодий чоло-
вік зауважує, що родина у нього 
звичайнісінька: мама все життя 
пропрацювала дояркою на 
фермі у рідних Муштах, тато 
спробував себе на різних робо-
тах, починаючи від завідувача 
Будинком культури. Але роз-
витком своїх синів подружжя 
Срібних дуже переймалося, 
вкладали всі сили у виховання 
та навчання малечі. Так що 
до школи Сергійко з братом 
йшли, вже вміючи читати 
й писати. Батьки дали хороший 
старт у житті й вибір професії 
хлопців лише підтримали. 
А на нього у випадку із Сер-
гієм якраз і вплинули шкільні 
вчителі, особливо вчитель 
історії Катерина Олексіївна 
Олексенко.

«Чи була можливість обрати 
іншу спеціальність, а не 
„Історію та правознавство“ 
і вчителювання взагалі? — пере-
питує Сергій Срібний і на мить 
задумується. — Та напевно, що 
ні. Подобався сам предмет, його 
серйозність. Та враховував і той 
момент, якщо не складеться із 
роботою педагога, то завдяки 
ґрунтовним і широким знанням 
вчителя історії та правознавства 
матиму можливість пошуку 
іншого фаху».

Повага,  
а не панібратство

Учням пана Сергія пощас-
тило, бо із вчителюванням 
у нього таки склалося. Закін-
чивши педуніверситет у 2013 
році за направленням молодий 
вчитель мав відпрацювати 
три роки у сільській школі. 
З районного відділу освіти 
його направили на роботу до 
Лобачівського НВК. Сергій роз-
повідає, що потрапив у чудовий 
заклад і в справді дружній та 
фаховий колектив. Тож, якщо 
інші випускники мріяли про те, 
аби швидше спливли оті три 
роки, які потрібно відпрацю-
вати «в селі», молодий історик 
переконався, що вибір зробив 
правильний і ця робота — його 
покликання і доля. Звісно, що 
без труднощів теж не обійш-
лося — інакше то була б казка, 
а не розповідь про реальне 
життя. Та пов’язані вони були 
не зі стосунками з учнями, 
а з веденням… шкільної доку-
ментації. «У цьому плані уні-
верситетський курс не те що 
відрізняється від реалій роботи, 
а відверто недостатній для 
майбутнього вчителя,— пояснює 
Сергій Срібний. — А ще вчитель 
у школі, особливо у сільській, 
як універсал і ходяча енци-
клопедія: працює не лише на 
своєму уроці, а має ще й колезі 
допомогти. Тож слід мати все-
бічні знання, не лише зі свого 
предмету. І якщо колега хворіє, 
то доводиться його заміняти, 
і не просто прийти посидіти 
на уроці, а ще зацікавити 
учнів темою».

Були за ці роки й непрості 
педагогічні ситуації, з яких 

доводилося шукати вихід. Тут 
Сергій Олексійович зауважує, 
що методично колеги, звісно, 
можуть підтримати, а от як ти 
налагодиш стосунки з учнями — 
то вже залежить виключно від 
твоїх власних професійних яко-
стей і людських рис. Діє золоте 
правило: жодного панібратства, 
а от повага важлива, як і вміння 
чути чужу думку й швидко 
адаптуватися до викликів часу 
й класу. Вчитель зауважує, що 
діти нині особливі: щороку 
рівень допитливості у малих 
«чомучок» зростає. Матеріал 
для уроку на ту чи іншу тему 
ніби й один і той же, але дово-
диться щоразу адаптуватися 
до аудиторії й можливостей 
класу. Потрібно шукати щось 
інше, змінювати формат уроку, 
аби зацікавити дітей.

Конкурс 
у онлайн форматі

У Лобачах Сергій пропра-
цював вісім років, до рідної 
школи у Малому Бакаї повер-
нувся лише торік — у зв’язку 
з реорганізацією освітньої 
мережі в громаді. На запитання 
про те, як це — повернутися 
вчителем, у школу, де сам сидів 
за партою зізнається: дещо 
незвично, рідні стіни сприймає 
по-іншому. Хоча переважна 
більшість вчителів, які навчали 
майбутнього історика нині або 
на заслуженому відпочинку, 
або пішли на пенсію за вислу-
гою років. Тож педагогічний 
колектив відчутно оновився.

Участь на звання учителя 
року для Сергія Срібного — 
новий досвід. Хоча під час 
роботи в Лобачівському НВК 

двоє вихованців вчителя 
успішно написали роботи 
МАН. Один і з них здобув 
друге місце на рівні району, 
інший посів третє місце на 
обласному етапі. Спробувати 
свої сили у змаганні вчителів 
молодому й перспективному 
педагогу запропонувала заступ-
ник директора з виховної 
роботи Малобакайського 
закладу загальної середньої 
освіти. «Почитав всі методичні 
вимоги — й погодився, — розпо-
відає Сергій. — Дещо незвично 
було, що конкурс проходив 
у режимі онлайн. Саме дис-
танційне навчання для нас 
нібито й не нове, але от подати 
відкритий урок аж настільки 
відкритим у дистанційному 
форматі було дещо складніше. 
Колеги-інформатики допо-
могли, бо більше проблем було 
саме технічного характеру: з 11 
учнів у класі онлайн змогли 
під’єднати лише шістьох. Можна 
було лишити дітей вдома, не 
викликати до школи, проте 
не у всіх є інтернет та можли-
вість підключити ноутбуки чи 
інші гаджети в такому режимі 
роботи також. Тому складнощі 
були технічні, аби організувати 
все так, щоб спрацювали всі 
веб-камери».

Відкритому уроку під час 
відбіркового етапу передувало 
розв’язання тестів самими 
конкурсантами. Вони теж 
робили це онлайн. На тесту-
вання відводилося 40 хвилин. 
Далі — за жеребом фрагмент 
уроку з вивчення нової теми, 
у випадку із Сергієм Срібним 
йшлося про «Конституцію — 
основний закон України». По 
закінченні  — коментарі та 
зауваження експертів.

Наступний етап конкурсу, 
де обиратимуть кращого із 
п’яти вчителів правознав-
ства, мав би відбутися 10–11 
лютого. Та все залежатиме від 
епідемічної ситуації. І формат 
конкурсу зокрема. Ймовірний 
варіант: конкурс проходитиме 
у два етапи, протягом двох 
днів. Першого дня вчителі 
будуть розв’язувати ситуативні 
завдання. Того ж дня тягнути-
муть жереб, аби визначитися 
із темою уроку, який слід 
підготувати до наступного 
ранку. Урок кожен вчитель 
проводитиме у 2-й гімназії 
Полтави, в незнайомому 
класі. Найгірший варіант, 
якщо доведеться проводити 
цей урок онлайн. «Бачити 
дітей перед собою — значно 
краще, ніж онлайн із класом, 
коли вчитель не знає ні самих 
дітей, ні рівень їхніх знань, 
а тим більше — рівень воло-
діння комп’ютером, — пояснює 
Сергій Срібний. — Плюс сані-
тарний регламент онлайн-
уроку передбачає лише 25 
хвилин. У рамки обмеженого 
часу потрібно втиснути увесь 
матеріал, який можна було 
подати цікаво за 45 хвилин 
звичайного уроку».

Та на ймовірні труднощі 
молодий вчитель не надто 
зважає — активно готується 
до другого етапу конкурсу.

«Програші 
переживаю 
філософськи»

Енергією та натхненням 
у вільний час Сергій Олексійович 
заряджається на футбольному 
полі. Разом із друзями та одно-
думцями грає у мініфутбол. Його 
команда «Легіонер» об’єднала 
фанатів шкіряного м’яча із Кале-
ників, Муштів, Решетилівки, 
Полтави та Бакая. За 5 років, що 
грають разом, хлопці встигли 
виграти першу лігу й потрапити 
до фіналу Кубку Решетилівського 
району з мініфутболу, що про-
водився на «Колосі». На вихідні 
є ще одна традиція — хлопці 
їздять у Колотії, щоб зіграти 
декілька партій у волейбол. 
«Програші переживаю філософ-
ськи, — говорить Сергій Сріб-
ний. — Невдачі трапляються і в 
житті, і в спорті, тому намагаюся 
не брати їх близько до серця. 
Якщо трапилася помилка, її 
слід проаналізувати, аби знову 
не повторити».

Коли заговорили про життя, 
не оминули й питання престижу 
вчительської професії. Його 
намагаються «підняти» при 
кожній владі, обіцяють великі 
зарплати, проте далі розмов 
президентів та міністрів справа 
не рухається. Чим це загро-
жує? Сергій зауважує, коли 
він вступав до педагогічного 
університету, на потоці істфаку 
навчалося 143 студенти, зараз 
на першому курсі близько 50 
студентів. Подейкують, що 
на факультет біології та хімії 
подалися аж три абітурієнти. 
«Держава докладає мінімум 
зусиль, аби зацікавити молодь 
вчительською професією, — кон-
статує невтішний факт Сергій 
Срібний. — Під час курсів під-
вищення кваліфікації у Полтаві, 
з нами спілкувався чиновник 
ОДА. Запитував, як зацікавити, 
аби студент педуніверситету 
пішов працювати у сільську 
школу. Йому у відповідь — дати 
достойну зарплату. „А давайте 
відкинемо фінансову складову, 
інші варіанти є“? — запитав той. 
Вийшла дискусія, бо не може 
бути іншої мотивації у молодої 
людини, як достойна зарплата. 
У сільських школах, непооди-
нокі випадки, коли приходить 
молодий вчитель, а директор 
накидає йому додаткових годин. 
Це не по знайомству, а тому 
що керівник не хоче втрачати 
хорошого фахівця, прагне дати 
молодому вчителю достойну 
зарплату, аби той лишився. 
Так що відкинути питання 
зарплати — неможливо. Коли 
людина потрапляє у боргову 
чи фінансову яму, то ентузі-
азм згасає. Хоча вчителі — це 
і є ідейні люди, тому у нашу 
професію якщо й потрапляють 
випадкові люди, надовго у ній 
не лишаються».

Тож у лютому віримо 
в перемогу, тримаємо кулачки 
за нашого земляка, а Сергію 
Олексійовичу щиро бажаємо 
удачі та натхнення!

Настя ТОПОЛЯ
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ — «ВСЕ В ОДНОМУ»: 
дороговказ для громади,  
магніт для інвесторів 
та додаткові бонуси  
при участі 
в конкурсах  
проектів

Навіщо потрібна стратегія  
громаді…

Запитаєте, нащо Решетилів-
ській громаді заморочуватися 
зі Стратегією, якщо є бюджет, 
а тим більше — План соціаль-
но-економічного розвитку. Все 
дуже просто — це вимога часу 
і європейська практика. Гро-
мада, яка має стратегію, може 
розраховувати не лише на власні 
фінансові сили, а й отримувати 
кошти з інших джерел. До слова, 
у країнах Європи муніципа-
літети не можуть реалізувати 
проекти без цього стратегічного 
документу чи чіткої відповід-
ності того чи іншого проекту 
існуючій стратегії.

До того ж, міжнародні 
донори, перш ніж надати 
фінансову допомогу для 
реалізації проекту громаді, 
мають упевнитися, що він 
відповідає пріоритетам роз-
витку території, що якраз 
і визначає стратегія. Для 
фінансових організацій це 
таке собі підтвердження, що 
їхня допомога — не гроші на 
вітер, а буде дійсно корисною 
і матиме сталий результат. 
Потенційних донорів цікавить 
не лише факт наявності такого 
документа, а і його зміст. Як 
свідчить практика, такі доку-
менти донори читають дуже 
уважно й віддають перевагу 
громадам зі стратегіями, бо ті 
документально посвідчують — 
тут знають, чого хочуть досяг-
нути, які потрібні ресурси, що 
для цього треба робити й коли.

При чому на наявність 
стратегії розвитку у громаді 
зважають не лише міжнародні 
донори, а й українські державні 
інституції — той же Державний 
фонд регіонального розвитку. 
«Якщо громада подає на конкурс 
ДФРР той чи інший проект, 

вона може розраховувати на 
додаткові бали в його оцінці, 
якщо є Стратегія, — пояснює 
Андрій Романов.  — Проект 
можна подати і за наявності 
самого лише Плану соцеко-
номрозвитку. Проте у цьому 
випадку громада отримує 
5 балів, а якщо проект відпо-
відає Стратегії, то бал буде 
значно вищим, а відтак — і шанс 
отримати кошти на його реа-
лізацію. У цьому переконалися 
на власному досвіді минулого 
року. Фінансування отримали 
конкуренти з іншої громади, 
бо в них була Стратегія, якій 
і відповідав поданий проект. 
При цьому наша громада про-
понувала додати коштів із влас-
ного бюджету, але для столиці 
вирішальними були не наші 
зобов’язання, а додаткові бали».

Першу спробу розробити 
Стратегію розвитку 
власної  громади 

у Решетилівці зробили ще 
у 2017 році. Перший документ 
розробляли за підтримки 
Асоціації міст України та екс-
перта Ірини Коври. Спроба 
ця була не дуже вдалою. 
Бракувало не стільки ініціа-
тив чи бачення подальшого 
розвитку міста, що об’єдналося 
з кількома навколишніми сіль-
ськими радами, як… території. 
Як зауважує начальник відділу 
економічного розвитку та 
залучення інвестицій міської 
ради Андрій Романов, про-
цес просувався з великими 
складнощами. А в Мінрегіоні 
експерти у царині реформи 
децентралізації взагалі реко-
мендували решетилівцям не 
форсувати події й зачекати зі 

Стратегією. Оскільки, згідно 
із Перспективним планом, 
у рамках єдиної громади 
у 2020 році мав об’єднатися 
майже увесь колишній 
Решетилівський район, то 
й доцільно було б розробляти 
цей документ вже для єдиної 
великої громади. Тобто вра-
хувати всі потреби, сильні та 
слабкі сторони і перспективи 
для розвитку і міста, 
й нинішніх старостатів.

Тож амбітні плани довелося 
відкласти убік й повернутися 
до Стратегії вже у 2021 році. 
При чому взялися до цього 
мудро — знайшли грант та 
підтримку міжнародного 
партнера. Йдеться про швей-
царсько-український проект 
DECIDE, за підтримки та фінан-
сування якого й розробляється 
Стратегія — Решетилівська 

громада виграла відповід-
ний грант.

«Звісно, можна розробити 
Стратегію й самотужки, без 
експертів та координаторів, — 
коментує Андрій Романов. — 
Та що це буде за документ — то 
вже інше питання? Краще 
зробити відразу правильно, 
не для шафи. Як говорить місь-
кий голова Оксана Дядюнова, 
цей документ не для того, 
аби лежав на полиці, а щоб 
реально працював на розви-
ток громади і допомагав із 
інвестиціями».

Розробляли на умовах партнерства
Ще один важливий 

момент — Стратегію міська 
влада розробляла не само-
тужки, хоча деякі громади 
і цим грішили, оминаючи 
методики та рекомендації 
Кабміну та Мінрегіону про 
партнерські засади у взаємодії 
влади, бізнесу та громади. 
Напевно, що так простіше: 
напружити один відділ, який 
би швидко написав документ. 
У Решетилівці вдалися до так 
званого методу партнерства, 
залучивши широке коло гро-
мадськості до процесу роз-
робки стратегії на всіх етапах 
роботи над документом.

«Ми запросили до участі 
в розробці стратегії усіх охо-
чих, ініціативних мешканців 
Решетилівської територіальної 
громади, — говорить міський 
голова Оксана Дядюнова. — 
Сформували робочу групу, 
до складу якої увійшли пред-
ставники різних сфер: біз-
несу, виробництва, освіти, 
медицини, культури, кому-
нальної сфери, органів влади, 
громадських організацій. Всі 
засідання відбувалися від-
крито, ми інформували про 
всі етапи розробки. Резуль-
тати роботи є на сайті ради та 
в соціальній мережі. Звісно ж, 

закликали мешканців громади 
активно подавати свої ініці-
ативи, пропозиції стосовно 
економічного, культурного, 
туристичного, аграрного, 
екологічного чи інфраструк-
турного зростання нашої 
громади».

Загалом до робочої групи 
увійшли майже 40 представ-
ників Решетилівської громади. 
Очолила її міський голова 
Оксана Дядюнова, вже відбу-
лося п’ять засідань групи. За 
цей час було внесено зміни як 
до складу самої групи, так і в 
терміни реалізації Стратегії – її 
зменшили до 2027 року.
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Які зі 114 ідей потраплять до Стратегії?

Як зауважує модератор 
Денис Абрамов зі швей-
царсько-українського 

проекту DECIDE, котрий 
допомагає нашій громаді 
з розробкою стратегії на 
умовах грантової програми, 
решетилівці примудрилися 
подати найбільше пропо-
зицій до власної Стратегії 
розвитку з-поміж усіх громад, 
які курують партнери. Наразі 
їх 114 — і це не межа. Один 

лише профільний відділ, що 
його очолює Андрій Романов, 
подав понад 35 пропозицій. 
Решта ідей — від комуналь-
них підприємств, бюджетних 
установ та відділів виконкому, 
небюджетних і громадських 
організацій. А от із ініціатив-
ними мешканцями громади 
та активістами якось не дуже 
склалося. Андрій Романов 
зауважує, що очікували більше 
ідей від мешканців громади, 
адже суть формування страте-
гії якраз і полягає у взаємодії 
влади, бізнесу й громади. Та 
з’ясувалося, що набагато легше 
шукати зраду та розповідати 
про «дармоїдів» у міській владі, 
аніж подати справді цікаві 
та потрібні для громади ідеї. 
До нашої Стратегії надійшла 
лише пара пропозицій від гро-
мадськості. Її автор — Андрій 
Горобець, який запропону-
вав перенести майданчик 
для гри у футбол. Оскільки 
планується реконструкція 

стадіону «Колос», то місцевим 
футболістам майже рік ніде 
буде грати. Андрій, який сам 
захоплюється цією грою, про-
понує облаштувати запасний 
«плацдарм» на іншій місцині, 
де футболісти зможуть грати, 
тренуватися і проводити свої 
турніри.

Звісно, написати про всі 
114 пропозицій на шпальтах 
нашого видання фізично 
неможливо. До того ж, не всі 
вони будуть включені до цієї 
Стратегії (детальніше буде 
в наступних номерах). Тому ми 
запитали у Андрія Романова, 
які б ініціативи виділив би він 
особисто. Серед таких — пропо-
зиції, пов’язані із організацією 
дозвілля у старостатах. Йдеться 
про встановлення дитячих та 
спортивних майданчиків, яких 
на сьогодні бракує у селах, 
облаштування сучасних зон 
відпочинку. У Покровському, 
для прикладу, пропонують 
створити Центр розвитку 

молоді. Для цього — зробити 
капітальний ремонт одного 
з приміщень, придбати необ-
хідну техніку, аби місцева 
молодь могла із користю про-
водити вільний час у сучасному 
Центрі. Йдеться не про дис-
котеки-посиденьки, а про 
реально цікаве дозвілля та 
розвиток для місцевої молоді.

«Є пропозиції щодо фес-
тивалів, — коментує Андрій 
Романов. — Виявилося, що меш-
канцям громади бракує видовищ 
і спілкування, живої музики, 
на кшталт фестивалю живої 
музики в центральному парку, 
що його організовував Олександр 
Біленький. Шашличний період 
решетилівцям набрид, хочеться 
змістовного відпочинку, можли-
вості пройтися центром міста, 
яке на час святкувань перетво-
рюється на виключно пішохідну 
територію, з ятками крафтових 
виробників. Питання крафту для 
громади особливо актуальне. 
Хочеться, аби крафтові вироб-
ники могли себе показати й на 
інших подивилися. Тим більше, 
що ми ж знаємо, що в громаді 
є люди, які самі смачно коптять 
м’ясо, виготовляють унікальні 
сири, крафтове вино та інші 
напої. Якщо все це поєднати — на 
громаду чекає шалений викид 
ендорфінів».

Серед пропозицій  — і 
«Шпундра-фест». Це ініціа-
тива міського відділу куль-
тури: після першої успішної 
спроби зварити автентичну 
українську страву влітку на 
фестивалі «Решетилівська 
весна» шпундру вирішили 
перетворити на ще один 
туристичний магніт рідної 
Решетилівки.

Були й пропозиції, як то 
кажуть, на злобу дня. Йдеться 
про будівництво водогонів, 
ремонт доріг, реконструкцію 
чи встановлення сучасного 
вуличного освітлення, якісні 
й сучасні соціальні послуги 
у віддалених селах. Директори 
комунальних установ та під-
приємств подавали пропозиції, 

які б допомогли поліпшити 
якість роботи. Наприклад, 
закупівлі транспорту для 
маломобільних громадян або 
ж спецтехінки для землемірів, 
щоб вийти на якісно інший 
рівень надання послуг.

«КП „Водоканал“ подав 
потужний пакет пропозицій 
щодо розвитку підприємства. 
Передбачено капітальний 
ремонт водогонів, придбання 
сучасної техніки — своєрідна 
програма мінімум та „точки 
росту“, які потрібні для роз-
витку підприємства, зокрема, 
й щоб вийти на самоокуп-
ність», — додає Андрій Романов.

Які саме із цих пропозицій 
потраплять до Стратегії, стане 
відомо у лютому. На шостому 
засіданні робоча група разом 
з партнерами-координаторами 
відбере кращі ідеї, відклавши ті, 
які можуть зачекати декілька 
років, бо поки що не на часі, 
й згрупує відібрані пропозиції 
за напрямками. Визначаться 
і з джерелами фінансування, 
чи будуть це кошти місцевого 
бюджету, обласного чи регіо-
нальних, державних програм 
або ж гранти, надходження 
від бізнесу в рамках реалізації 
соціально значущих проектів. 
Стратегія має також пройти 
обов’язкову екологічну оцінку, 
як того й вимагає чинне законо-
давство. Планується, що гото-
вий документ громада отримає 
у квітні цього року, не раніше.

«Для нашої громади Стратегія 
розвитку — це головний доку-
мент, за яким ми будемо діяти 
в майбутньому. Ми повинні 
чітко розуміти свій потенціал 
для того, щоб ефективно його 
використовувати й отримувати 
додаткові надходження, реалі-
зувати амбітні й важливі для 
громади проекти. А це і є запо-
рукою розвитку й розбудови ком-
фортної для життя й економічно 
успішної громади», — резюмує 
голова робочої групи і очільниця 
міста Оксана Дядюнова.

Настя ТОПОЛЯ

…і місцевому бізнесу
Стратегія   — це ще 

й можливість місцевому 
бізнесу заробити додаткові 
репутаційні бонуси, або 
ж плюси до карми. Тобто 
взяти участь у житті громади 
і продемонструвати, що сіль-
ськогосподарське чи видобувне 
підприємство на цій території 
не лише собі прибутки заробляє 
й сплачує податки у бюджет, 
а й вкладається у розвиток 
територій. Бо — небайдужі. 
Наприклад, співфінансує 
ремонт доріг, якими кори-
стується і які ті ж зерновози 
періодично й розбивають. 
Чи додає комфорту в житті 
людей, що працюють на під-
приємстві, створюючи в селі 
зони відпочинку. Як, напри-
клад, торік було з компанією 
«Нафтогаз України», котра 
виділила 100 тисяч гривень, 
аби відділ освіти зміг придбати 

професійний портативний 
боксерський ринг для ДЮСШ 
у Решетилівці, та ще 200 тисяч 
гривень для системи опалення 
Будинку культури у Піщаному.

«Якщо у представників 
бізнесу є так званий бюджет 
розвитку чи кошти, заплано-
вані на соціальні проекти, 
вони цілком можуть вкладати 
їх і в нашу громаду зокрема, — 
пояснює Андрій Романов. — Та 
громада, в якої є Стратегія 
розвитку, уникає ролі бідного 
родича, що ходить із простяг-
нутою рукою. Бо представники 
компаній, бачучи цей доку-
мент, розуміють: ця громада 
не гроші „викачує“, вона має 
чіткі цілі розвитку, актуальні 
проекти, пропонує товаришу-
вати на умовах співпраці, діє 
аполітично і „карти“, тобто 
плани розвитку, для всіх 
відкриті».

Шашличний період решетилівцям 
набрид, хочеться змістовного відпочинку, 
можливості пройтися центром міста, 
яке на час святкувань перетворюється 
на виключно пішохідну територію,  
з ятками крафтових виробників.
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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, 

кнура на заріз.  
Тел. 095-914-64-97

РІЗНЕ
 ■ Продам домашні яблука.  

Сорт Айдаред , Семеренко. 
Решетилівка. Тел. 095-18-93-
679 Зінаїда Семенівна 

 ■ зернобурякосіноподрібнювач,  
елетродвигун, ел. редуктор, 
насос водяний, молочний. 
Тел. 095-914-64-97

 ■ Продам сітку риболовецьку, 
30 метрів довжина, висота 
1,80 м, вічко 35 мм.  
Тел. 066-809-45-78

 ■ Продам 
сінотравоподрібнювач,  
компресор, 
кукурудзолущилку. Тел. 
063-849-93-40

 ■ Познайомлюсь із жінкою, 
спокійною без шкідливих 
звичок. Чоловік 60 років.  
Тел. 095-88-41-412

 ■ 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

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

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

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

Полтавський 
м’ясокомбінат купує 
дорого ВРХ:  
корів, биків, телиць, 
кіз, цапів, баранів. 
Термінові виклики 
цілодобово. Вивіз 
живою вагою.  
Тел. (050) 636-23-99

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.  
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

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

Волинські мазурики
На 4 порції вам знадо-

биться:  500 грам  індичого 
або курячого фаршу, 2 яйця, 
100 грам напівтвердого сиру, 
натерти на тертці з великими 
дірочками; 50 грам вершкового 
масла, розтопити; 2 ч.л. гра-
нульованого часнику (або 
2–3 зубці свіжого вичавити), 
сіль та чорний мелений перець 
до смаку, панірувальні сухарі 
для обкачування, олія для 
смаженні.

Усі інгредієнти помі-
стити в глибоку миску 
й добряче вимішати. Мішати 
масу дерев’яною ложкою 
5–6 хвилин або 2–3 хвилини 
у планетарному міксері, 
доки фарш стане дещо клей-
ким. З фаршу сформувати 
валики, мов ковбаски без 
оболонки й кожну обкачати 
в панірувальних сухарях.

У сковорідці з товстим 
дном розігріти велику кіль-
кість олії для смаження. 

Олії має бути стільки, щоб 
вона вкривала мазурики 
дещо більш ніж половину 
товщини. Коли олія почне 
потріскувати, викласти пар-
тіями мазурики у сковорідку, 
в один шар, не викладаючи 
надто багато одразу.

Смажити з усіх боків, до 
готовності. Фарш повинен 
повністю пропектись (вну-
трішня температура має 
сягнути 70ᵒС.).

Перекласти мазурики на 
тарілку застелену паперовим 
рушником. Далі — на серві-
рувальну тарілку і подавати 
гарячими до столу. Волинські 
мазурики смакують із карто-
пляним пюре або гречаною 
кашею. А ще — із зимовим 
салатом із печеного буряка, 
цибулі, квашених огірків, 
присмаченого олією.

Лайфхаки для господинь: готуємо 
на газовій плиті економно

«Не висолоплюй газ на 
все»,  — застерігала бабуня, 
коли доводилося готувати обід 
у літній кухні. Там плита була 
підключена не до централізо-
ваного газопостачання, а до 
бал ону з пропаном. Аби часто 
не міняти балон, бабуня завба-
чливо навчала елементарних 
правил економії та хитрощів, 
як готувати швидко, економно 
і смачно. Її лайфхаки варто 
згадати й зараз, коли вартість 
комунальних послуг зростає 
прямо на очах. Платіжки за 
газ навіть у літні місяці часто 
неприємно дивують. Проте 
прості способи допоможуть 
заощадити частину ваших 
коштів. Як заощадити на спожи-
ванні газу вдома — читайте далі.

Слідкуйте 
за чистотою 
вашої плити…

І це важливо — очищайте 
пальники від жиру і кіптяви 
регулярно, оскільки бруд не 
тільки псує красу вашої плити, 
але і забирає зайві гроші. Чим 
чистіший пальник  — тим 
менше газу потрібно для 
нагрівання до потрібної тем-
ператури. Зверніть увагу на 
колір полум’я — воно повинно 
бути синім. Якщо бачите чер-
воні або помаранчеві тони — 
терміново проведіть чистку 
пальників.

… і за конфорками
При готуванні зменшуйте 

газ після того, як вода заки-
піла. Не залишайте газ включе-
ним, якщо ви зняли каструлю 
з плити, відразу вимикайте. 
Слідкуйте за тим, як розподі-
ляється полум’я по дну вашої 
посуду. Полум’я повинно нагрі-
вати посуд рівно по центру. 
Якщо полум’я розходиться 
з боків, то половина енергії 
не використовується за прямим 
призначенням, буде переви-
трата. Ця порада особливо 

важлива в літню пору року, 
коли зайвий раз прогрівати 
квартиру точно не слід.

Вибирайте каструлі 
для готування 
правильно

Посуд повинен відповідати 
розміру пальника. Якщо ви 
поставите велику каструлю 
на маленький пальник — то 
витратите у два рази більше 
газу, щоб її нагріти. Дно ваших 
каструль має бути ідеально пло-
ским. Якщо каструля деформо-
вана — викидайте. І наливайте 
в каструлі рівно стільки води, 
скільки вам потрібно.

Користуйтеся 
кришками

Під час готування накри-
вайте посуд кришкою. Згадуємо 
уроки фізики і те, що під криш-
кою вода закипає удвічі швидше, 
овочі та м’ясо тушкуються 
теж швидше. Це знизить ваше 
споживання газу в рази. Крім 
того, ваші страви отримають 
насичений смак, оскільки буде 
мінімізований доступ кисню.

Не забувайте, що коли ви 
грієте воду без кришки, значна 
частина тепла йде в простір. 
А коли у приміщенні з’явля-
ється багато пари, та осідає на 
стінах і навіть може спровоку-
вати появу грибка в холодну 
пору року.

Використовуйте 
духову шафу 
по максимуму

Хочеться щось приготувати 
в духовці? Логічно готувати 
не одну, а декілька страв. 
Звичайно, такий прийом 
можна застосовувати тільки 
для тих страв, у яких збіга-
ється температурний режим 
приготування. Проте варто 

пам’ятати, що не всі страви 
люблять «сусідство» у одній 
шафі. Не варто готувати разом 
страви із контрастними сма-
ками і різкими запахами, що 
можуть передатися і мішатися 
до доволі неприємних 
комбінацій.

Наприклад, яблучний пиріг 
з м’ясом, покритим часником 
та/або іншими інгредієнтами 
з різким запахом, ніколи 
не можна відразу ставити 
в духовку. Риба теж може 
зашкодити своїми ароматами 
солодким стравам.

Щільно закривайте 
дверцята духовки

У нових моделях плит 
хороші ущільнювальні гумки, 
тому звертати на подібне увагу 
сенсу немає. Але, якщо йдеться 
про стару духовку, швидше за 
все, у неї двері не закривається 
щільно, через що виходить 
частина тепла. Ось вам де 
кілька причин, чому дверцята 
потрібно закривати щільно:

духовка перестає тримати 
потрібну температуру, бо її 
частина просто потрапляє 
на вулицю;

тісто буде опадати, якщо 
всередині «гуляє» повітря;

через щілину в приміщення 
постійно будуть пробиватися 
аромати їжі. Найпростіший 
приклад: якщо готувати рибу, 
її запах швидко пошириться по 
всьому помешканню.

Використовуйте 
тільки чистий посуд

Старий нагар на посуді — до 
витрат. Зняти його з посуду 
досить легко: візьміть розчин 
оцтової або соляної кислоти, 
або спеціальні засоби. Чистий 
посуд здатен зекономити вам 
30% енергії, а відтак — і газу, 
ніж той же чайник із вапняним 
нальотом чи кіптявою.

Олександр СТЕПАНЕНКО

Чистимо жалюзі… 
не знімаючи з вікон
Жалюзі горизонтального 

чи вертикального 
напрямку — сучасна 

альтернатива звичним фіран-
кам та масивним шторам. Вони 
ідеально захистять від світла, 
невибагливі при щоденній екс-
плуатації і здатні прикрасити 
навіть самий нудний інтер’єр. 
Та при покупці цих предметів 
інтер’єру ми часом не замислю-
ємося про те, як підтримувати 
чистоту вироби. Чищення 
жалюзів  — процес важкий 
і виснажливий, якщо робити 
це неправильно. На жалюзі 
регулярно накопичується 
пил і бруд, які важко відмити, 
оскільки планки, або ж ламелі 
розташовані дуже близько один 
до одного. Розповідаємо, як 
полегшити собі життя, не 
заморочуватися зі зніманням 
систем з вікон, а помити їх 
легко і не знімаючи.

Найпростіший метод  — 
використати пилосос. Для 
цього необхідно розправити 
всі ламелі і встановлюємо 
у позицію «закрито». Далі 
чистимо жалюзі пилососом, 
встановивши найменшу швид-
кість всмоктування (якщо це 
дозволяє пристрій) і з викорис-
танням насадки для меблів. 
Після цього протріть жалюзі 
ганчіркою, краще — із вмістом 
мікрофібри.

Миємо губкою
Візьміть 2 губки. Збоку кож-

ної з них за допомогою ножиць 
виріжте широкі отвори. Візь-
міть пару кухонних щипців. 
Вставте щипці в отвори, які 
ви зробили в губках. Змочіть 

губки і використовуйте їх для 
очищення жалюзі. Те ж саме 
можна зробити і з вертикаль-
ними жалюзі.

Витираємо руками 
в рукавичках

Візьміть миску з водою 
і додайте до неї 1 столову ложку 
харчової соди. Розмішуйте воду, 
поки харчова сода не розчи-
ниться. Одягніть господарську 
тканинну рукавичку і занурьте 
руку в миску. Щоб захистити 
руки краще, ви також можете 
одягнути під неї гумову рука-
вичку. Очистьте жалюзі, про-
водячи пальцями по планці 
з обох боків.

Скористайтеся 
пензликом для фарби

Візьміть пензлик, змочіть 
його водою і розташуйте 
перпендикулярно до жалю-
зей. Вставте щітку в жалюзі 
і витріть пил. Зробіть те ж саме 
з кожною планкою і періодично 
мийте щітку.

Настя ТОПОЛЯ
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Понеділок, 31 Січня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 3:25 Відтінки України
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

18:00, 21:00, 0:00, 2:15, 
5:20 Новини

7:05 Д/с «Дика планета»
7:25 Лекції TEDxKyiv
7:45, 2:55 Невідомі Карпати
8:05, 2:50, 5:15 Погода
8:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія 

на смак»
9:05 Т/с «Вигнанці» 12+
10:05 Д/ц «Епоха великих 

котів»
11:00 Прозоро: про 

соціальне
12:00, 18:20 Соціальне 

ток-шоу «По-людськи»
13:10, 1:35 Прозоро: про 

актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10, 21:30, 0:25, 2:40, 5:45 

Спорт
15:20 Концерт. Квартет 

Гетьман
16:20 Д/с «Особливий загін. 

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

звіра»
21:45 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

23:30 Перша шпальта
0:40 Т/с «Історії Шерлока 

Холмса»
3:20 Буковинські загадки
3:50 Х/ф «Іван Миколайчук. 

Посвята»

1+1
5:35 «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 ТСН: 
«Телевізійна служба 
новин»

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

11:15, 12:20, 14:15 «Твій 
день»

14:45 «Одруження наосліп - 
6»

17:10 Т/с «Крила кохання» 
(12+)

20:35 Т/с «Папік» (16+)

21:50 Т/с «Дім Бобринських» 
(16+)

22:55 «ТСН: 10 вражаючих 
подій дня»

23:05 Х/ф «Чотири кімнати» 
(18+)

1:05 «Голос країни 12»
3:35 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»
10:05, 18:00, 19:00, 3:10 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

12:25 Х/ф «Махнемось 
тілами»

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

Вічера» 12+
1:35 Т/с «СБУ. Спецопера-

ція»
4:05 «Мультфільм»
4:50 «Телемагазин»

СТБ
4:30 Т/с «Коли ми вдома»
6:15, 11:50, 14:50, 20:15, 

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

«Вікна-Новини»
18:10 Т/с «Слід» 16+
19:05 «Супербабуся» 12+
23:05 Т/с «Доньки - матері» 

12+
1:05 «Хата на тата» 12+

Новий Канал
6:00, 7:10 «Kids time»
6:05 М/с «Том і Джеррі - 

Шоу»
7:15 «Орел і решка»
9:25 Т/с «Мерлін»
12:10 Х/ф «Готель Артеміда» 

16+
14:05 Х/ф «Темна Вежа» 12+
15:55, 20:00 «Хто зверху?» 

12+
17:55 Т/с «Будиночок на 

щастя»
22:00 Х/ф «Парочка копів» 

16+
0:10 Х/ф «Донька Вовка» 16+

2:00 «Вар’яти» 12+
2:35 «Служба розшуку дітей 

2022»
2:40 «Зона ночі»
4:45 «Абзац!»

НТН
5:00, 4:45 «Top Shop»
5:55 «Вартість життя»
7:25 Х/ф «Грачі»
9:05 Х/ф «Беремо все на 

себе»
10:35 Т/с «Коломбо» (16+)
12:30, 16:30, 19:00, 2:35 

«Свідок»
13:00, 18:00, 3:05 «Випадко-

вий свідок»
14:10, 21:15 Т/с «Менталіст» 

(16+)
15:50, 17:00, 19:30 Т/с «CSI: 

Маямі» (16+)
23:00 Т/с «Ганнібал» (18+)
0:45 Х/ф «Нічна бригада» 

(18+)

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
10:20 Т/с «Я ніколи не 

плачу» 12+
14:30, 15:30 Т/с «Водна 

поліція» 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить 

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

сни» 12+
1:30 Телемагазин
2:40 Гучна справа
3:35 Реальна містика

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

новини
10:15 Х/ф «Два стволи» 16+
12:30, 13:15, 16:20 Т/с «Коп з 

минулого» 16+
12:45, 15:45, 18:45 Факти. 

День
20:20, 1:50 Прихована 

небезпека
21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Пес» 16+
22:45 Свобода слова
0:00 Х/ф «Арена» 18+
2:40 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:40 «Ух ти show»
8:50 М/ф «Астробой»
10:30 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
12:30, 20:00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
13:30 «Орел і Решка. Івлєєва 

VS Бєдняков»
14:30 Х/ф «Бойфренд з 

минулого» (12+)
16:20 Х/ф «Громобій»
18:00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож»

21:00 «Орел і Решка. 
Морський сезон»

23:00 Т/с «Грань» (16+)
0:40 Х/ф «Голі перці» (18+)
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, 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»
6:45 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2» (16+)
10:40 Х/ф «Важка мішень» 

(16+)
12:40 Х/ф «П-ятий вимір» 

(16+)
14:50 «Загублений світ»
17:55, 3:00 «Секретні 

матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Гроші 2022»
20:20, 0:05 Т/с «Звонар-2» 

(16+)
23:45 «Дубинізми»
1:10 Т/с «CSI: Місце 

злочину» (16+)
3:15 «Відеобімба-2»
5:30 Телемагазини

Мега
6:00, 12:05 Містична 

Україна
7:00 Правила виживання
9:00 Страх у твоєму домі
9:55, 1:40 Речовий доказ
11:05 Таємниці глибин з 

Джеремі Вейдом
12:55 Заборонена історія
13:55 Божевільний світ
14:55 Довідник дикої 

природи
15:55 Еволюція зброї
16:55, 23:40 Як влаштова-

ний Всесвіт
17:55 Крила війни
18:55 Прихована реальність
19:50, 22:40 Шукачі 

неприємностей
20:50 Глобальна наука
21:50 Герої будівельного 

майданчика
0:40 Мисливці на нацистів
2:50 Скептик
3:50 Дикі тварини
4:45 Судіть самі

Enter-фільм
5:50 Х/ф «Така пізня, така 

тепла осінь...»
7:10, 9:00, 1:20 «Телемага-

зин»
7:40, 8:50, 9:30 «Муль-

тфільм»
8:00, 10:40 «Моя правда»
9:50 «Зіркові долі»
11:30 Х/ф «Загін особливого 

призначення»
12:50 Х/ф «Остання справа 

Ламарки»
14:50 Х/ф «Король говорить»
17:00, 23:20 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:00, 1:50 Х/с «Пуаро»
21:00 Х/с «Доктор Блейк» 

16+
3:40 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, 16:30, 0:40, 3:40 

Корисні поради
13:20 Ланчбокс
13:30 Доктор Толстікова
14:30 Правила виживання
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 М/ф «Велика 

мандрівка»
10:00 Х/ф «Батько 

нареченої»
12:00 Х/ф «Батько нареченої 

2»
14:00, 16:00, 2:30 Панян-

ка-селянка
15:00, 5:00 Зірки, чутки та 

галлівуд
17:00 СуперЖінка
18:00 Богиня шопінгу. 

Батли за патли
19:00 Одного разу під 

Полтавою
22:00 Т/с «Бібліотекарі» 16+
23:00, 0:00 Країна У
1:00 Вечірка 3
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 Пожежна безпека з 

Роєм
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, 21:00 Детектив 

Міретта
13:30, 15:00 Майстерня Бібі
15:30 Мія і я
16:00, 20:30 Тру і королів-

ство веселки
16:30, 21:30 космічний 

старт
16:50 Геомеха
17:40 Денніс і Нешер: без 

обмежень
18:00, 22:00 Балакучий Том 

і друзі
18:30 Хроніки Зорро
19:00 МегаМен: Повний 

заряд
19:30 Фіксики
22:30 Відважна Ліффі
0:10 Свинячі історії
0:30 Сердиті пташки
0:50 Могутній Майк
1:20 Роботи пожежники
1:40 Макс Грін і прибульці
2:00 Люк - мандрівник у часі
3:00 Казки на піску
3:30 Улюблені мультфільми

Вівторок, 1 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 3:15 Відтінки України
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

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

7:05, 0:25 Т/с «Історії 
Шерлока Холмса»

8:05, 0:20 Погода
8:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія 

на смак»
9:05 Т/с «Вигнанці» 12+
10:05 Д/ц «Епоха великих 

котів»
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00, 18:20 Соціальне 

ток-шоу «По-людськи»
13:10, 1:15 Прозоро: про 

актуальне
14:00 Країна пісень
15:10, 21:40, 0:05, 2:35, 5:45 

Спорт
15:20 Концерт. Арсен 

Мірзоян
16:30 Д/с «Боротьба за 

виживання»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Дикі тварини»
20:00 Д/ц «Африка. Звір на 

звіра»
21:55 Полюси
23:00 Бігус Інфо
2:50 Невідомі Карпати
3:40 Х/ф «Хліб і сіль» ЗА

1+1
5:30, 3:10 «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, 4:25 ТСН: 
«Телевізійна служба 
новин»

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

11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп - 

6»
17:10 Т/с «Крила кохання» 

(12+)
20:35 Т/с «Папік» (16+)
21:45 Т/с «Дім Бобринських» 

(16+)
22:50 «ТСН: 10 вражаючих 

подій дня»

23:00 Х/ф «Убити Білла» (16+)
1:10 Х/ф «Чотири кімнати» 

(18+)

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 «Корисна програма»
11:00 «Інше життя»
12:25 Х/ф «Близнючки»
14:30, 15:25 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый 

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

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

16+
1:35 Т/с «СБУ. Спецоперація»
4:10 «Мультфільм»
4:50 «Телемагазин»

СТБ
5:00 Т/с «Коли ми вдома»
7:00 Т/с «Комісар Рекс»
8:55, 11:50 «Битва екстрасен-

сів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
13:10, 14:50 Т/с «Сліпа» 12+
15:45, 18:05 Т/с «Слід» 16+
19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Папаньки» 

12+
23:05 Т/с «Доньки - матері» 

12+
1:05 «Хата на тата» 12+

Новий Канал
6:00, 7:10 «Kids time»
6:05 М/с «Том і Джеррі - Шоу»
7:15 «Орел і решка»
9:20 Т/с «Мерлін»
12:10 «Діти проти зірок»
13:45 Х/ф «Смертельний 

лабіринт» 16+
15:45, 20:00 «Хто зверху?» 12+
17:45 Т/с «Будиночок на 

щастя»
22:05 Х/ф «Армагеддон» 16+
1:25 Х/ф «Сторожка» 18+

3:15 «Зона ночі»
4:45 «Абзац!»

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 «Вантаж без 

маркування»
10:50 Т/с «Коломбо» (16+)
14:10, 21:15 Т/с «Менталіст» 

(16+)
15:50, 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
11:15 Історія одного злочину 

16+
14:30, 15:30 Т/с «Водна 

поліція» 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить 

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

сни» 12+
1:30 Телемагазин
2:40 Гучна справа
3:35 Реальна містика

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

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

новини
10:10 Прихована небезпека
11:20, 13:15 Х/ф «Двійник» 

16+
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:25, 22:40 Т/с «Нюхач» 

16+
16:35, 21:25 Т/с «Пес» 16+
17:50 Т/с «Коп з минулого» 

16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
0:35 Х/ф «Примарний 

шторм» 18+
3:00 Я зняв!

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

Навколосвітня подорож»
12:40, 20:00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
13:40, 21:00 «Орел і Решка. 

Морський сезон»
14:35 Х/ф «Громобій»
16:15 Х/ф «Йолопи-розбій-

ники» (16+)
0:45 Т/с «Я - зомбі» (16+)
2:25 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»
6:20, 0:30 Т/с «CSI: Місце 

злочину» (16+)
8:05 Х/ф «Останній замок» 

(16+)
10:50 Т/с «Звонар» (16+)
12:50 «Загублений світ»
17:55, 2:20 «Секретні 

матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Джедаі 2021»
20:20 Т/с «Звонар-2» (16+)
2:35 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00, 12:20 Містична Україна
7:00 Правила виживання
9:00 Страх у твоєму домі
10:15, 1:40 Речовий доказ

11:25, 21:50 Герої будівель-
ного майданчика

13:15 Заборонена історія
14:10 Божевільний світ
15:05 Довідник дикої 

природи
16:05 Еволюція зброї
17:05, 23:40 Як влаштований 

Всесвіт
18:00 Крила війни
19:00 Прихована реальність
19:50, 22:40 Шукачі 

неприємностей
20:50 Глобальна наука
0:40 Мисливці на нацистів
2:50 Скептик
3:50 Дикі тварини
4:45 Судіть самі

Enter-фільм
6:00 Х/ф «Гуси-лебеді летять»
7:10, 9:00, 1:20 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00, 10:30 «Моя правда»
9:30 «Зіркові долі»
11:20 Х/ф «Розмах крил»
13:00 Х/ф «Собор Паризької 

Богоматері»
15:10 Х/ф «Таємниця 

Бургундського двору»
17:10, 23:20 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:10, 1:50 Х/с «Пуаро»
21:00 Х/с «Доктор Блейк» 16+
3:40 Кіноляпи
4:40 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, 16:30, 0:40, 3:40 Корисні 

поради
13:20 Ланчбокс
13:30 Солодка дача
14:30 Правила виживання
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, 22:00 Т/с «Бібліотекарі» 

16+
10:45 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась»
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. Батли 

за патли
19:00 Одного разу під 

Полтавою
23:00, 0:00 Країна У
1:00 Вечірка 3
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 Пожежна безпека з Роєм
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, 21:00 Детектив 

Міретта
13:30, 15:00 Майстерня Бібі
15:30 Мія і я
16:00, 20:30 Тру і королівство 

веселки
16:30, 21:30 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 Хроніки Зорро
19:00 МегаМен: Повний 

заряд
19:30 Фіксики
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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UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05 Я вдома
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

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

7:05, 0:25 Т/с «Історії 
Шерлока Холмса»

8:05, 0:20 Погода
8:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія 

на смак»
9:05 Т/с «Вигнанці» 12+
10:05 Д/ц «Епоха великих 

котів»
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00, 18:20 Соціальне 

ток-шоу «По-людськи»
13:10, 1:15 Прозоро: про 

актуальне
14:00 Країна пісень
15:10, 21:40, 0:05, 2:35, 5:45 

Спорт
15:20 Концерт «Твоя музика. 

Тетяна Піскарьова»
16:30 Д/с «Боротьба за 

виживання»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Дикі тварини»
20:00 Д/ц «Африка. Звір на 

звіра»
21:55 Полюси
23:00 Перша шпальта
2:50 Земля, наближена до 

неба
3:30 Буковинські загадки
3:35 Х/ф «Сон»

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

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

11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп - 

6»
17:10 Т/с «Крила кохання» 

(12+)
20:35 Т/с «Папік» (16+)
21:50 Т/с «Дім Бобринських» 

(16+)
22:55 «ТСН: 10 вражаючих 

подій дня»
23:05 Х/ф «Убити Білла 2» 

(16+)
1:50 Х/ф «Убити Білла» (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 «Корисна програма»
11:00 «Інше життя»
12:25 Х/ф «Чоловік 

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

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

«Стосується кожного»
20:00, 2:45 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал» 16+
23:50 Х/ф «Неможливе» 18+
1:35 Т/с «СБУ. Спецоперація»
4:10 «Мультфільм»
4:50 «Телемагазин»

СТБ
5:00 Т/с «Коли ми вдома»
6:50 Т/с «Комісар Рекс»
8:45, 11:50 «Битва екстрасен-

сів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
13:10, 14:50 Т/с «Сліпа» 12+
15:45, 18:05 Т/с «Слід» 16+
19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Папаньки» 

12+
23:05 Т/с «Доньки - матері» 

12+
1:00 «Хата на тата» 12+

Новий Канал
6:00, 7:10 «Kids time»
6:05 М/с «Том і Джеррі - Шоу»
7:15 «Орел і решка»
9:20 Т/с «Мерлін»
12:00 «Діти проти зірок»
13:40 Х/ф «Нерв» 12+
15:40, 20:00 «Хто зверху?» 12+
17:45 Т/с «Будиночок на 

щастя»
22:00 Х/ф «Останній 

бойскаут» 16+
0:10 Х/ф «Прокляття» 16+

2:00 «Вар’яти» 12+
2:35 «Служба розшуку дітей 

2022»
2:40 «Зона ночі»
4:50 «Абзац!»

НТН
6:15 «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 «Акселератка»
10:45 Т/с «Коломбо» (16+)
14:10, 21:15 Т/с «Менталіст» 

(16+)
15:50, 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
11:15 Історія одного злочину 

16+
14:30, 15:30, 17:00 Т/с «Водна 

поліція» 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить 

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

сни» 12+
1:30 Телемагазин
2:40 Гучна справа
3:10 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
11:40, 13:25 Х/ф «Пацієнт 

Зеро» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 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, 2:25 Секретний фронт
0:45 Х/ф «Фортеця-2: 

Повернення» 16+
3:10 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:40 «Ух ти show»
9:00, 23:00 Т/с «Грань» (16+)
10:35, 18:00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
12:40, 20:00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
13:40, 21:00 «Орел і Решка. 

Морський сезон»
14:35 Х/ф «Йолопи-розбій-

ники» (16+)
16:15 Х/ф «Як вкрасти 

діамант» (16+)
0:40 Т/с «Я - зомбі» (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, 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»
19:00 Ток-шоу «Велика 

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

Христини»

2+2
6:00 «Джедаі 2019»
6:30, 0:20 Т/с «CSI: Місце 

злочину» (16+)
8:15 Х/ф «Безодня»
11:50 Т/с «Звонар» (16+)
13:50, 19:25 «Загублений 

світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:15 Т/с «Звонар-2» (16+)
2:10 Т/с «Рекс-2»
3:05 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00, 12:20 Містична Україна
7:00 Правила виживання
9:00 Страх у твоєму домі
10:15, 1:40 Речовий доказ
11:25, 21:50 Герої будівель-

ного майданчика
13:15 Заборонена історія
14:10 Божевільний світ
15:05 Довідник дикої 

природи
16:05 Еволюція зброї
17:05, 23:40 Як влаштований 

Всесвіт
18:00 Крила війни
19:00 Прихована реальність
19:50, 22:40 Шукачі 

неприємностей
20:50 Глобальна наука
0:40 Мисливці на нацистів
2:50 Скептик
3:50 Код доступу
4:20 Дикі тварини
4:40 Судіть самі

Enter-фільм
5:35 Х/ф «Камінна душа»
7:10, 9:00, 1:20 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00 Моя правда
9:30 «Зіркові долі»
10:10 «Моя правда»
11:00 Х/ф «Капітан Немо»
14:50, 21:00 Х/с «Доктор 

Блейк» 16+
17:10, 23:20 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:10, 1:50 Х/с «Пуаро»
3:40 Кіноляпи

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, 16:30, 0:40, 3:40 Корисні 

поради
13:20 Ланчбокс
13:30 Твій ланч-бокс
14:30 Правила виживання
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 «Соляна принцеса»
9:45, 22:00 Т/с «Бібліотекарі» 

16+
10:45 Х/ф «Знайомтеся, Джо 

Блек» 16+
14:05, 16:00, 2:30 Панянка-се-

лянка
15:00, 5:00 Зірки, чутки та 

галлівуд
17:00 СуперЖінка
18:00 Богиня шопінгу. Батли 

за патли
19:00 Одного разу під 

Полтавою
23:00, 0:00 Країна У
1:00 Вечірка 3
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 Пожежна безпека з Роєм
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, 21:00 Детектив 

Міретта
13:30, 15:00 Майстерня Бібі
15:30 Мія і я
16:00, 20:30 Тру і королівство 

веселки
16:30, 21:30 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 Хроніки Зорро
19:00 МегаМен: Повний 

заряд
19:30 Фіксики
23:30 Баранчик Шон
23:50 Могутній Майк
0:10 Свинячі історії
0:30 Сердиті пташки
0:50 Псеммі. П’ятеро дітей і 

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

Четвер, 3 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05 Я вдома
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

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

7:05, 0:25 Т/с «Історії 
Шерлока Холмса»

8:05, 0:20 Погода
8:10 Д/ц «Девід Рокко. Італія 

на смак»
9:05 Т/с «Вигнанці» 12+
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00, 18:20 Соціальне 

ток-шоу «По-людськи»
13:10, 1:15 Прозоро: про 

актуальне
14:00 Країна пісень
15:10, 21:40, 0:05, 2:35, 5:45 

Спорт
15:20 Концерт «Твоя музика. 

Анатолій Матвійчук»
16:30 Д/с «Боротьба за 

виживання»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Дикі тварини»
20:00 Д/ц «Африка. Звір на 

звіра»
21:55 Полюси
23:00 Схеми. Корупція в 

деталях
2:50 Земля, наближена до 

неба
3:15 Відтінки України
3:40 Х/ф «Гетьманські 

клейноди»

1+1
5:35 «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, 4:35 ТСН: 
«Телевізійна служба 
новин»

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

11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп - 

6»
17:10 Т/с «Крила кохання» 

(12+)
20:30 Т/с «Папік» (16+)
21:45 «Право на владу 2022»
0:45 «ТСН: 10 вражаючих 

подій дня»

0:55, 2:45 Х/ф «Закону тут не 
місце» (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 «Корисна програма»
11:00 «Інше життя»
12:25 Х/ф «Ласкаво просимо 

на борт» 16+
14:25, 15:25 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый 

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

«Стосується кожного»
20:00, 2:35 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал» 16+
23:45 Х/ф «Викрадення» 16+
1:35 Т/с «СБУ. Спецоперація»
4:05 «Мультфільм»
4:45 «Телемагазин»

СТБ
5:00 Т/с «Коли ми вдома»
6:45 Т/с «Комісар Рекс»
8:40, 11:50 «Битва екстрасен-

сів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
13:10, 14:50 Т/с «Сліпа» 12+
15:40, 18:05 Т/с «Слід» 16+
19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Папаньки» 

12+
23:05 Т/с «Доньки - матері» 

12+
1:00 «Хата на тата» 12+

Новий Канал
6:00, 7:45 «Kids time»
6:05 М/с «Том і Джеррі - Шоу»
7:50 «Орел і решка»
9:55 Т/с «Мерлін»
11:50 «Діти проти зірок»
13:20 Х/ф «Дорога хаосу» 12+
15:30, 20:00 «Хто зверху?» 12+
17:40 Т/с «Будиночок на 

щастя»
22:00 Х/ф «Погана компанія» 

16+
0:30 Х/ф «Прокляття 

Анабель» 18+
2:30 «Служба розшуку дітей 

2022»
2:35 «Зона ночі»
4:50 «Абзац!»

НТН
6:15 «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 «Прощальна 

гастроль «Артиста»
10:40 Т/с «Коломбо» (16+)
14:10, 21:15 Т/с «Менталіст» 

(16+)
15:50, 17:00, 19:30 Т/с «CSI: 

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

Навколо світу»
23:00 Т/с «Ганнібал» (18+)
0:40 «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
11:15 Історія одного злочину 

16+
14:30, 15:30, 17:00 Т/с «Водна 

поліція» 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить 

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

баронів
23:50, 2:00 Т/с «Розколоті 

сни» 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
11:45, 13:15 Х/ф «С.В.О.Т.: 

Перехресний вогонь» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:25, 22:40 Т/с «Нюхач» 

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

16+

18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20, 2:20 Анти-зомбі
0:45 Х/ф «Втеча задля 

порятунку» 16+
3:05 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:05 М/с «Юху та його друзі»
8:25 «Ух ти show»
9:00, 23:00 Т/с «Грань» (16+)
10:45, 18:00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
12:40, 20:00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
13:40, 21:00 «Орел і Решка. 

Морський сезон»
14:35 Х/ф «Як вкрасти 

діамант» (16+)
16:15 Х/ф «Весільна вечірка»
0:40 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 «Джедаі 2019»
6:25, 0:25 Т/с «CSI: Місце 

злочину» (16+)
8:15 Х/ф «3 дні на вбивство» 

(16+)
10:50 Т/с «Звонар» (16+)
12:50 «Загублений світ»
17:55, 2:15 «Секретні 

матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Воїни доріг»
20:15 Т/с «Звонар-2» (16+)
2:30 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00, 12:15 Містична Україна
7:00 Правила виживання
9:00 Страх у твоєму домі
10:10, 1:40 Речовий доказ
11:20, 21:50 Герої будівель-

ного майданчика
13:15 Заборонена історія
14:10 Божевільний світ
15:05 Довідник дикої 

природи
16:05, 20:50 Глобальна наука
17:05, 23:40 Як влаштований 

Всесвіт
18:05 Крила війни
19:05 Прихована реальність
19:55, 22:40 Шукачі 

неприємностей
0:40 Мисливці на нацистів
2:50 Брама часу
3:45 Дикі тварини
4:45 Судіть самі

Enter-фільм
5:00, 4:30 Кінотрейлери
6:20 Х/ф «Камінний хрест»
7:20, 9:00, 1:20 «Телемагазин»
7:50, 8:50 «Мультфільм»
8:00, 10:10 «Моя правда»
9:30 «Зіркові долі»
11:00 Х/ф «Якщо є вітрила»
12:20 Х/ф «Секретний 

фарватер»
14:50, 21:00 Х/с «Доктор 

Блейк» 16+
17:10, 23:20 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:10, 1:50 Х/с «Пуаро»
3:40 Кіноляпи

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, 16:30, 0:40, 3:40 Корисні 

поради
13:20 Ланчбокс
13:30 Доктор Толстікова
14:30 Правила виживання
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 «Король Дроздобо-

род»
9:45, 22:00 Т/с «Бібліотекарі» 

16+
10:45 Х/ф «Гора між нами» 

16+
12:55 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. Батли 

за патли
19:00 Одного разу під 

Полтавою
23:00, 0:00, 1:00, 1:30, 2:00 

Країна У
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 Пожежна безпека з Роєм
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, 21:00 Детектив 

Міретта
13:30, 15:00 Майстерня Бібі
15:30 Мія і я
16:00, 20:30 Тру і королівство 

веселки
16:30, 21:30 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 Хроніки Зорро
19:00 МегаМен: Повний 

заряд
19:30 Фіксики
23:30 Баранчик Шон
23:50 Могутній Майк
0:10 Свинячі історії
0:30 Сердиті пташки
0:50 Псеммі. П’ятеро дітей і 

магія
1:20 Роботи пожежники
1:40 Макс Грін і прибульці
2:00 Люк - мандрівник у часі
3:00 Казки на піску
3:30 Улюблені мультфільми
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П’ятниця, 4 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05 Я вдома
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 18:00, 

21:00, 0:00, 2:20, 5:25 
Новини

7:05 Т/с «Історії Шерлока 
Холмса»

8:05, 5:20 Погода
8:10 Д/ц «Девід Рокко. Італія 

на смак»
9:05 Т/с «Вигнанці» 12+
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00 Соціальне ток-шоу 

«По-людськи»
13:10 Студія Олімпійські ігри
13:55 XXIV зимові Олімпій-

ські ігри 2022 року 
(Пекін, Китай). 
Церемонія відкриття

16:10, 18:20 XXIV зимові 
Олімпійські ігри 2022 
року (Пекін, Китай)

21:35 Д/ц «Африка. Звір на 
звіра»

22:30 Д/ц «НЛО: Загублені 
свідчення»

23:25 Д/с «Дикі тварини»
0:35 #ВУКРАЇНІ
1:25 Поки Бог не бачить
2:55 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

4:35 Земля, наближена до 
неба

4:50 Геолокація: ВОЛИНЬ

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

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

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

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

11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп - 

6»
17:10 Т/с «Крила кохання» 

(12+)
20:15 Х/ф «Падіння Лондона» 

(16+)
22:15 Х/ф «Помпеї» (16+)
0:20 Х/ф «1+1» (16+)

2:45 Т/с «Дім Бобринських» 
(16+)

Інтер
5:15, 22:55 «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 «Корисна програма»
11:00 «Інше життя»
12:25 Х/ф «Вулкан пристра-

стей» 16+
14:10, 15:00, 15:45, 0:30 

«Вещдок»
16:30 «Вещдок. Особый 

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

кожного»
20:00, 3:25 «Подробиці»
21:00 Х/ф «21 міст» 16+
3:55 «Орел і Решка. Шопінг»
4:45 «Телемагазин»

СТБ
4:35, 11:50 Т/с «Комісар Рекс»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
12:45, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа» 

12+
20:15, 22:50 Т/с «Сніг посеред 

літа» 12+
1:25 «Детектор брехні» 16+

Новий Канал
6:00, 7:10 «Kids time»
6:05 М/с «Том і Джеррі - Шоу»
7:15 «Орел і решка»
9:25 «Аферисти в сітях» 16+
14:35 Х/ф «Парочка копів» 16+
16:55 Х/ф «Останній 

бойскаут» 16+
19:00 Х/ф «Дракула» 16+
21:00 Х/ф «Пірати Кариб-

ського моря: Прокляття 
чорної перлини» 16+

0:00 Х/ф «Прокляття Анабель 
2» 16+

2:10 «Служба розшуку дітей 
2022»

2:15 «Зона ночі»

НТН
6:15 «Вартість життя»
7:50, 13:00, 3:05 «Випадковий 

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

«Свідок»
9:00 Х/ф «Версія полковника 

Зоріна»
10:45 Т/с «Коломбо» (16+)
14:10, 21:15 Т/с «Менталіст» 

(16+)
15:50, 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
9:20 Т/с «Птаха у клітці» 16+
13:20, 15:30 Т/с «Дім, де 

серце» 16+
18:00 Т/с «Водна поліція» 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21:00 Свобода слова Савіка 

Шустера
0:00, 2:00 Т/с «Розколоті сни» 

12+
1:30 Телемагазин
4:15 Реальна містика

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

новини
10:10, 20:05 Дизель-шоу 12+
11:55, 13:15, 23:55 Т/с 

«Вижити за будь-яку 
ціну»

12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Т/с «Нюхач» 16+
16:15 Т/с «Пес» 16+
17:30, 22:55, 1:45 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
18:45 Факти. Вечір
2:30 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:40 «Ух ти show»

9:00 Т/с «Грань» (16+)
10:35 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
12:30, 20:00 «Орел і Решка. 

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

Морський сезон»
14:25 Х/ф «Весільна вечірка»
16:10 Х/ф «Із джунглів у 

джунглі»
18:10 Х/ф «У пошуках 

галактики»
0:00 Х/ф «Небезпечний 

квартал» (16+)
1:40 Т/с «Три сестри»
2:45 «Нічне життя»

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

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

9:10, 10:10 «Новини країни» 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»
6:30 Т/с «CSI: Місце злочину» 

(16+)
8:20 Х/ф «Заручник» (16+)
10:45 Т/с «Звонар» (16+)
12:50 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15, 1:50 «Спецкор»
18:50, 2:25 «Джедаі»
19:25 Х/ф «Ідентифікація 

Борна»
21:45 Х/ф «Перевага Борна» 

(16+)
23:50 Х/ф «Поліцейські» (16+)
3:00 «Цілком таємно-2017»
3:30 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00, 12:00 Містична Україна
7:00 Правила виживання
9:00 Страх у твоєму домі

9:55, 1:40 Речовий доказ
11:05, 21:50 Герої будівель-

ного майданчика
13:00 Заборонена історія
14:00 Дика Бразилія
15:05 Довідник дикої 

природи
16:05, 20:50 Глобальна наука
17:05, 23:40 Як влаштований 

Всесвіт
18:00 Крила війни
19:00 Прихована реальність
19:55, 22:40 Шукачі 

неприємностей
0:40 Мисливці на нацистів
2:50 Брама часу
3:45 Земні катаклізми
4:45 Судіть самі

Enter-фільм
5:15 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»
7:10, 9:00, 2:15 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00, 9:50 «Моя правда»
9:30, 2:45 «Зіркові долі»
10:40 Х/ф «Акваланги на дні»
12:10 Х/ф «Секретний 

фарватер»
14:50, 21:00 Х/с «Доктор 

Блейк» 16+
17:10 Х/с «Суто англійські 

вбивства»
19:10 Х/с «Пуаро»
23:20 Х/ф «Кримінальний 

талант»
3:25 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, 16:30, 0:40, 3:40 Корисні 

поради
13:20 Ланчбокс
13:30 Солодка дача
14:30 Правила виживання
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 «Румпельштіль-

цхен»
9:45 Т/с «Бібліотекарі» 16+
10:45 Х/ф «Термінал»
13:10 4 весілля
14:05, 16:00, 2:20 Панянка-се-

лянка
15:00, 4:55 Зірки, чутки та 

галлівуд
17:00 СуперЖінка
18:00 Богиня шопінгу
20:00 Х/ф «Оптом дешевше»
22:00 Х/ф «Оптом дешевше 2»
23:50, 0:50, 1:50 Країна У
1:20 Одного разу під 

Полтавою
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 Пожежна безпека з Роєм
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, 21:00 Детектив 

Міретта
13:30, 15:00 Майстерня Бібі
15:30 Мія і я
16:00, 20:30 Тру і королівство 

веселки
16:30, 21:30 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 Хроніки Зорро
19:00 МегаМен: Повний 

заряд
19:30 Фіксики
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, 5 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 10:30, 18:45, 21:45 XXIV 

зимові Олімпійські ігри 
2022 року (Пекін, Китай)

9:40, 17:00 Студія Олімпій-
ські ігри

18:00, 21:00, 0:00, 5:35 Новини
18:15 Дайджест «Гримерка 

Євробачення»
21:25 Доба Олімпійських ігор
0:25 Д/с «Світ дикої 

природи»
1:15 Д/ф «З України до 

Голлівуду»
2:30 Д/ф «Вона та війна» 16+
3:45 UA:Фольк. Спогади
4:40 Енеїда

1+1
5:10, 19:30 ТСН: «Телевізійна 

служба новин»
6:05, 7:00 «Життя відомих 

людей»
8:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
18:30 «Світ навиворіт - 13 . 

Еквадор»
20:15 «Вечірній квартал 2021»
22:10, 4:05 Т/с «Дикі» (16+)
23:15 Х/ф «Помпеї» (16+)
1:20 Х/ф «Убити Білла 2» (16+)

Інтер
5:15 «Орел і Решка. Дива 

світу»
7:10 Х/ф «Ласкаво просимо 

на борт» 16+
9:00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:10 Х/ф «Людина з Ріо»
13:30 Х/ф «Дайте книгу 

скарг»
15:20 Х/ф «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»
17:20, 20:30 Т/с «Провінціал» 

16+
20:00 «Подробиці»
22:00 «Любов Успенська. 

Ювілейний концерт»
23:30 Т/с «Зозуля»
2:55 «Мультфільм»
3:30 Х/ф «Безсмертні» 12+

СТБ
5:10 Т/с «Коли ми вдома»
6:00, 10:55 Т/с «Папаньки» 

12+
7:55 «Неймовірна правда про 

зірок»
17:00, 23:10 «Хата на тата» 12+
19:00 «МастерШеф. Битва 

сезонів» 12+

Новий Канал
6:00 «Хто проти блондинок?» 

12+
8:00, 10:00 «Kids time»
8:05 Х/ф «Бетховен»
10:05 «Орел і решка»
11:55 Х/ф «Армагеддон» 16+
15:05 Х/ф «Пірати Кариб-

ського моря: Прокляття 
чорної перлини» 16+

18:00 Х/ф «Пірати Кариб-
ського моря: Скриня 
мерця» 16+

21:00 Х/ф «Пірати Кариб-
ського моря: На краю 
світу» 16+

0:40 Х/ф «Зловісні мерці: 
Чорна книга» 18+

2:30 «Зона ночі»

НТН
6:05 Х/ф «Невизначена 

особа»
8:00 Х/ф «Чекаю та 

сподіваюсь»
10:40 Х/ф «Через Гобі та 

Хінган»
13:50, 3:40 «Випадковий 

свідок»
15:05 Х/ф «Пограбування 

казино» (16+)
17:00 Х/ф «Легіонер» (16+)
19:00, 2:45 «Свідок. Субота»
20:00 Х/ф «Знову невловимі»
22:40 Х/ф «Гнів» (16+)
0:30 Х/ф «Світло мого життя» 

(16+)
4:45 «Top Shop»

ТК Україна
7:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
7:30, 4:30 Реальна містика
9:10, 15:20 Т/с «Сонячний 

листопад» 12+
17:15, 21:00 Т/с «З почуття 

боргу» 16+
20:00 Головна тема
23:50, 2:00 Т/с «Я ніколи не 

плачу» 12+
1:30 Телемагазин

ICTV
4:25 Скарб нації
4:35 Еврика!
4:40 Факти
5:05, 10:50 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
5:55 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-2»
8:25 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну»
11:55, 13:00 Х/ф «Захоплення 

підземки 123» 16+
12:45 Факти. День
14:10 Х/ф «Ван Гельсинг» 16+
16:50 Х/ф «Сьомий син» 16+
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «Примарний 

вершник» 16+
21:25 Х/ф «Примарний 

вершник-2: Дух помсти» 
16+

23:05 Х/ф «Особлива думка» 
16+

1:55 Х/ф «Арена» 18+
3:25 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Кротик і Панда»
8:40 «Орел і Решка. Шопінг»
9:35 Х/ф «Із джунглів у 

джунглі»
11:35 Х/ф «У пошуках 

галактики»
13:30 «Орел і Решка. Дива 

світу»
0:00 Х/ф «Бабій» (18+)
1:50 Т/с «Три сестри»
2:50 «Нічне життя»

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

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

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

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

2+2
6:00 «Джедаі 2018»
8:20, 2:15 «Загублений світ»
12:15 Х/ф «Австралія»
15:45 Х/ф «Робінзон Крузо» 

(16+)
17:35 Х/ф «Старскі та Гатч»
19:35 Х/ф «П-ятий елемент» 

(16+)
22:00 Х/ф «Грім у тропіках» 

(16+)
0:05 Х/ф «По сліду» (16+)
3:20 «Відеобімба-2»

3:40 «Цілком таємно-2017»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00, 1:55, 5:10 Містична 

Україна
7:00 Випадковий свідок
9:00 Речовий доказ
10:10, 18:00 У пошуках істини
12:10 Заборонена історія
13:10 Безжальний Всесвіт
15:55 Дика Бразилія
17:00 Дикий і живий
20:00 Таємниці акул
21:00 Загадкові древні міста
0:05 Природа сьогодення
1:05 Дикі Філіппіни 

Найджела Марвіна
2:50 Код доступу

Enter-фільм
6:00 Х/ф «Якщо є вітрила»
7:10, 9:00, 1:30 «Телемагазин»
7:40, 8:50, 9:30 «Мультфільм»
8:00, 10:40 «Моя правда»
9:50, 2:00 «Зіркові долі»
11:30 Х/ф «Борсаліно» 16+
13:55 Х/ф «Пригоди 

Електроніка»
17:50 Х/с «Пуаро»
19:50 Х/с «Доктор Блейк» 16+
22:10 Х/ф «Сенсація»
23:50 Х/ф «Дрібні шахраї»
3:00 Кіноляпи
4:40 Кінотрейлери

К2
6:30 Телемагазин
7:30 Інстагламур
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
10:00 М/ф «Коко»
12:00, 22:55, 0:55 Одного разу 

під Полтавою
16:30 Х/ф «Хочу бути тобою» 

16+
19:00 Х/ф «А ось і Поллі» 16+
20:45 Х/ф «Більше, ніж секс» 

16+
0:25, 1:25 Країна У
2:25 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 Пожежна безпека з Роєм
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
13:30, 15:00 Майстерня Бібі
15:30 Казки сірого вовка
16:40 Тру і королівство 

веселки
18:00 Тру і королівство 

веселки: Святкові 
випуски

19:10 Смішарики
20:00 Фіксики
21:10 Галас джунглів
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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21 січня  
День народження 
відзначив Віктор 
ЗИГАЛЕНКО!
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

26 січня  
День народження 
святкувала 
Лариса БОДНЯ!
Бажаємо вам квітів та мирного неба, 
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба. 
Хай доля вам щастя багато дає, 
Зозуля сто років життя накує. 
Хай справдяться мрії, здійсняться дива, 
Хай кругом від сміху іде голова, 
Достатку — у будні, в свята — подарунків, 
Гарних подій, доброти й цілунків!

Колеги

Неділя, 6 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 11:20, 22:15 XXIV зимові 

Олімпійські ігри 2022 
року (Пекін, Китай)

10:40, 17:00 Студія Олімпій-
ські ігри

18:00 Новини
18:15, 20:55 Погода
18:25 Чемпіонат Європи 

УЄФА з футзалу 2022. 
Фінал

21:00, 0:25, 5:05 Тиждень на 
Суспільному

21:55 Доба Олімпійських ігор
0:00 Розважальна програма з 

Майклом Щуром 16+
1:20 Х/ф «Богдан - Зиновій 

Хмельницький»
3:15 UA:Фольк. Спогади
4:10 Енеїда

1+1
7:00 «Життя відомих людей»
8:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 3:10 «Світ навиворіт»
18:30 «Світське життя. 2022»
19:30, 4:50 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 12»
23:15 Х/ф «Падіння Лондона» 

(16+)
1:15 «Вечірній квартал 2021»

Інтер
5:25 Х/ф «Париж зачекає» 12+
7:10 Х/ф «Вулкан пристра-

стей» 16+
9:00 «Готуємо разом»
10:00 «Інше життя» Прем’єра
11:00, 12:00, 12:50 «Інше 

життя»
13:45 «Вещдок. Опережая 

время»
18:05 Х/ф «Підозри містера 

Вічера: за межами 
пристойності» 12+

20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Х/ф «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»
0:00 Х/ф «Міміно»
1:55 «Вещдок»

СТБ
5:00 Т/с «Коли ми вдома»
5:40 Т/с «Садівниця» 12+
9:45 «МастерШеф. Битва 

сезонів» 12+
13:50 «Супербабуся» 12+
18:40 «Щасливі за сім днів» 

12+
21:00 «Один за всіх» 16+
22:10 «Таємниці ДНК» 16+

Новий Канал
6:00 «Вар’яти» 12+
6:25, 8:05 «Kids time»
6:30 М/ф «Том і Джеррі: 

Повернення до країни 
Оз»

8:10 М/ф «Королівські 
канікули»

10:05 М/ф «Феї і легенда 
загадкового звіра»

11:40 Х/ф «Пірати Кариб-
ського моря: Скриня 
мерця» 16+

14:45 Х/ф «Пірати Кариб-
ського моря: На краю 
світу» 16+

18:10 Х/ф «Пірати Кариб-
ського моря: На дивних 
берегах» 16+

21:00 Х/ф «Пірати Кариб-
ського моря: Помста 
Салазара» 12+

23:45 «Improv Live Show» 12+

НТН
5:25 Х/ф «У пошуках 

мільйонерки»
6:40 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

8:30 Т/с «Смерть у раю» (16+)
12:40 Х/ф «Гнів» (16+)
14:35 Х/ф «Знову невловимі»
17:20 Х/ф «Проект «Альфа»
19:00 Х/ф «Білоруський 

вокзал»
20:55 Х/ф «Очікування 

полковника Шалигіна»
22:35 Х/ф «Драконові оси» 

(18+)
0:10 Х/ф «Світло мого життя» 

(16+)
2:30 «Легенди карного 

розшуку»

ТК Україна
5:50 Сьогодні
6:50, 4:20 Реальна містика
9:20 Т/с «Сонячний 

листопад» 12+
17:00, 21:00 Т/с «Дерев’яний 

гребінець» 12+
19:00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютой
23:00, 2:00 Т/с «Потрібен 

чоловік» 12+
1:30 Телемагазин
3:50 Гучна справа

ICTV
5:00 Скарб нації
5:10 Еврика!
5:15 Факти
5:40, 9:25 Громадянська 

оборона
6:35 Прихована небезпека
7:30 Анти-зомбі
8:25 Секретний фронт
10:25 Х/ф «С.В.О.Т.: Спецназ 

міста янголів» 16+
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Нюхач» 16+
18:45 Факти тижня
20:55 Х/ф «Від колиски до 

могили» 16+
22:40 Х/ф «Викрадена-2» 16+
0:35 Х/ф «Фортеця-2: 

Повернення» 16+
2:15 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Кротик і Панда»
8:40 «Орел і Решка. Шопінг»
9:35 М/ф «Кіт Грім та 

зачарований дім»
11:10 Х/ф «Пастка для 

привида»
13:00 «Орел і Решка. Дива 

світу»
0:35 Х/ф «Небезпечний 

квартал» (16+)
2:15 Т/с «Три сестри»
3:15 «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 «Зброя»
6:35 «Джедаі 2020»
8:50, 1:55 «Загублений світ»
12:45 Х/ф «Бої в бронежиле-

тах» (16+)
14:40 Х/ф «Ідентифікація 

Борна»
16:55 Х/ф «Перевага Борна» 

(16+)
19:00 Х/ф «Ультиматум 

Борна» (16+)
21:25 Х/ф «Спадок Борна» 

(16+)

0:05 Х/ф «Робінзон Крузо» 
(16+)

3:00 «Відеобімба-2»
5:40 «Найкраще»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00 Випадковий свідок
7:00 Речовий доказ
10:00, 18:10 У пошуках істини
12:00 Заборонена історія
13:00 Загадкові древні міста
16:05 Дика Бразилія
17:10 Дикий і живий
20:00 Таємниці акул
21:00 Безжальний Всесвіт
23:35 Дикі Філіппіни 

Найджела Марвіна
1:15 Містична Україна
2:10 Правда життя

Enter-фільм
5:50 Х/ф «Акваланги на дні»
7:10, 9:00, 2:30 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00, 10:25 «Моя правда»
9:30, 3:00 «Зіркові долі»
11:15 Х/ф «Ім’я троянди» 16+
13:50 Х/ф «Небезпечно для 

життя»
15:30 Х/ф «Бережіть жінок»
18:00 Х/с «Пуаро»
20:00 Х/с «Доктор Блейк» 16+
22:20 Х/ф «Матч Поінт» 16+
0:40 Х/ф «Прокляття 

нефритового скорпіона»
3:20 Кіноляпи
4:40 Кінотрейлери

К2
6:30 Телемагазин
7:30 Інстагламур
9:30 Ідеї ремонту
10:20 Один за 100 годин
12:00 Правила життя
13:40 Правила виживання
14:40 Шість соток
18:00 Удачний проект
20:30 Дача бородача
22:10 Будьте здоровi
23:30 Реальний секс

0:40, 3:40 Корисні поради
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:00 М/ф «Курча Ціпа»
11:30 М/ф «Геркулес»
13:15, 1:00 Одного разу під 

Полтавою
17:45 Х/ф «Дора і загублене 

місто»
19:45 Х/ф «Брехун, брехун»
21:25 Х/ф «Тисяча слів» 16+
23:10 Х/ф «Весільний 

погром» 18+
1:30 Вечірка 3
2:25 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 Пожежна безпека з Роєм
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
13:30, 15:00 Майстерня Бібі
15:30 Тру і королівство 

веселки
17:30 Галас джунглів
19:10 Смішарики
20:00 Фіксики
21:10 Всі пси потрапляють до 

раю
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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Гороскоп
на тиждень

(31.01 — 6.02)

a
Овен. Наступає сприятливий час 
для втілення в життя нових планів 
і ідей. Сконцентруйтеся для рішенні 

робочих питань, не пропустіть можливості, 
що відкриваються.

b
Телець. Ймовірні зміни в тій 
частині вашого життя, яка має 
відношення до кар’єри, і чи будуть 

вони позитивними, залежить лише від 
вас. Якщо перемога дістанеться відносно 
швидко, вам потрібно осмислити свій успіх.

c
Близнюки. Ваші плани й задуми 
реалізуються, особливо, якщо ви 
будете діяти непомітно, не розпові-

даючи зайвого навколишнім. Вдалий час 
у питаннях кар’єри, кохання та родини.

d
Рак. Ви легко подолаєте пере-
шкоди, які будуть виникати перед 
вами. І знайдете однодумців, які 

підтримають ваші ідеї, тому максимально 
використовуйте сприятливу ситуацію.

e
Лев. Якщо ви давно збираєтеся що-не-
будь здійснити, то зараз саме час для 
цього. Досить думати й сумніватися, 

настав час діяти. Можуть нагадати про себе 
незакінчені справи на роботі.

f
Діва. Іноді краще промовчати, 
це позбавить вас від непотрібних 
конфліктів, і не дасть шансу недо-

брозичливцям втрутитися в хід подій. Ви 
ризикуєте зіштовхнутися з різного роду 
бюрократичними проблемами.

g
Терези. Ви зможете поліпшити 
кожне зі своїх досягнень. Для 
цього лише буде потрібно злегка 

гармонізувати свою особистість, а також 
розвивати свою спостережливість.

h
Скорпіон. Ви рухаєтеся вгору, але, 
можливо, занадто швидко. Не забу-
вайте відпочивати й хоча б іноді 

знижувати швидкість. Від начальства 
може надійти приваблива пропозиція, 
ваші доходи збільшаться.

i
Стрілець. Цей період може при-
нести нові цікаві ділові пропозиції. 
Але перш ніж рішуче діяти, все 

добре продумайте. Віднесіться з увагою 
до нюансів та інших дрібниць. Бажано не 
показувати колегам і начальству нетерпи-
мість до деяких питань.

j
Козеріг. Для вас наступає досить 
активний період, кар’єра, друзі 
і особисте життя будуть бли-

скучими як ніколи. Тягар непотрібних 
зобов’язань спаде з ваших плечей. Але 
іноді події можуть прийняти зовсім не той 
оборот, якого ви могли очікувати.

k
Водолій. Вам потрібно зосереди-
тися на найважливіших справах 
і відносинах. Не намагайтеся бути 

і тут і там. Обставини зажадають зробити 
вибір. Вам доведеться відстоювати свої 
інтереси у відносинах з партнерами.

l
Риби. Для того щоб не упустити 
шанс, вам необхідно виявити іні-
ціативу. Постарайтеся поводитися 

коректно з партнерами, не критикувати 
їх. Є ймовірність обману, особливо, якщо 
це пов’язане з нерухомістю.

Газета «Решетилівщина.ЮА» #4(194) від 27 січня 2022 року. Свідоцтво про державну реєстрацію серія ПЛ № 1241-498Р. Головний редактор Є. Романів. Адреса редакції і видавця:  
м. Решетилівка, вул. Покровська, 16. Редакція може не поділяти думку авторів. Підписано до друку 26 січня 2022 року. Засновник Ю. Івко. Видавець ФОП Горват Т.А.
Віддруковано згідно з наданим оригінал-макетом у ТОВ «АСМІ»: 36007, м. Полтава, пров. Перспективний, 8. Номер замовлення 17353. Тираж 5000 прим. Ціна договірна.

Відповіді

з №3

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
В Україні стартувала 

Акція:   «Приведи жінку 
у військкомат і отримай 
відстрочку на 3 роки...»

***
Складається таке вра-

ження, що нас скоро будуть 
штрафувати за те, що 
ми бідні.

***
Як можна кинути пити 

в країні, де молоко дорожче 
за пиво?!

***
— Мені 40 років, у мене 

три сини, один із них 
дурень. Відчуваю себе царем!

***
— Як дати більше 

волі жінці?
—  З б і л ь ш и т и 

площу кухні.
***

Із стоматологічного кабі-
нету виходить хлопчик, 
мати його питає:

— Що було так боляче, 
що аж кричав?

— Та це дантист кри-
чав, коли я йому палець 
прикусив?

***
Незабаром у магазині:
— У вас є сірники?
— Є. Вам один?

***
— Я хочу подорожувати.
— Що тобі заважає?
— Зарплата.

***
— Погано, коли пусто...
— На душі?
— В холодильнику...

***
— Якщо добре не поїсти, 

то де взяти сили для 
боротьби з повнотою!

***
— Сантехніка викликали?
— Так!
— На що скаржитесь?
— Життя — лайно!

***
Є у нас в селі дід Іван. 

І відомий Дід Іван тим, 
що любить пожартувати. 

Так от, знадобилося якось 
йому поїхати в районну 
поліклініку за довідкою. 
Прийшов в реєстратуру, 
його запитують:

— Ви у нас були?
— Був.
Дівчина шукає картку, 

не може знайти.
— Точно були у нас?
— Та був я, був.
Не знаходить.
— А коли Ви у нас були?
— Та 40 років тому, як 

вашу поліклініку будували, 
приїжджав цемент красти.

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