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На сьогодні у закладах освіти 
Решетилівської громади 
виховуються 788 малюків 

у віці від 1 року. Половина дошкіль-
нят відвідують дитячі садочки 
у Решетилівці, решта малечі мешкає 
у старостатах громади.

До послуг татусів і матусь — 20 
закладів дошкільної освіти. У мережі 
громади є 15 дитсадків. Це заклади, 
що мають статус окремих юридичних 

осіб. Ще 5 дитсадочків працюють під 
крилом шкіл, тобто входять до їхнього 
складу у якості дошкільного підроз-
ділу. Такі підрозділи діють у філіях 
Опорного закладу «Решетилівський 
ліцей імені І. Л. Олійника»: Решети-
лівській І ступеня та Потічанській І-ІІ 
ступенів, Кукобівській філії І-ІІ ступе-
нів Покровському ОЗЗСО І-ІІ ступенів, 
а також у Глибокобалківському та 
М’якеньківському ЗЗСО І-ІІ ступенів.

Як фінансується мережа дошкіль-
ної освіти у громаді, куди витрача-
ються кошти і які проблеми наразі 
доводиться вирішувати в міських 
і сільських дитсадках, як міська 
влада опікується дошкільнятами, 
чи зачепила реформа «нового» 
здорового харчування дошкільні 
заклади — відповіді на ці та інші 
запитання шукайте на 8-ій сторінці 
нашого видання.
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НА СЕСІЇ 
МІСЬКРАДИ 
ВНЕСЛИ ЗМІНИ 
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ОЛЕКСІЙ РІЙ:
«Тварини — 
не іграшки,  
їх на полицю 
не посадиш  
і не вимкнеш,  
коли набридне»
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ЮРІЙ НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ:
«Питання безпеки та якості 
автошляхів — під постійним 
контролем»

ЯК РЕШЕТИЛІВСЬКА ЯК РЕШЕТИЛІВСЬКА ГРОМАДА ГРОМАДА 
ДБАЄ ПРО НАЙМЕНШИХ ДБАЄ ПРО НАЙМЕНШИХ 
МЕШКАНЦІВМЕШКАНЦІВ
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Зима випробовує 
комунальників 
та дорожників

На Полтавщині під час 
погіршення погодніх умов 
з неділі на понеділок та 
з понеділка на вівторок 
поточного тижня снігоприби-
ральна та техніка працювала 

безперебійно майже 2 дні 
й дві ночі.

За цей час на дорогах міс-
цевого значення в області 
було залучено 85 одиниць 
техніки Агентства місцевих 

доріг Полтавщини. Кому-
нальники Решетилівської 
громади також працювали 
у посиленому режимі. На 
обслуговування доріг громади 
задіяли 5 одиниць техніки 
Решетилівської міської ради, 
які спочатку звільняли вулиці 
від снігу, а потім посипали 
дороги, які скувала ожеледиця.

Безперебійно працюють 
над посипанням та розчищен-
ням шляхів громади трактор 
Білорус-920, мінінавантажу-
вач та навантажувач Bobcat, 
Автомобіль САЗ 3909 та МАЗ 
з відвалом.

У поміч місцевим комуналь-
никам і підрядна організація, 
яка працює на замовлення 
агенції автомобільних доріг 
Полтавської області та техніка 
фермерів, які господарюють 
на Решетилівщині.

Начальник відділу ЖКГ 
Решетилівської міської ради 
Сергій Тищенко інформував, 
що в запасі для обслугову-
вання доріг комунальники 
громади мають солі в межах 
50 т та понад 100 т піщано-со-
льової суміші.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Як інформує Нацполіція, 
протягом минулого тижня із 
24 по 31 січня у Решетилівській 
громаді зареєстрували 53 пові-
домлення про кримінальні пра-
вопорушення та інші події. Із 
них 7 внесено до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань за 
ознаками кримінальних пра-
вопорушень. За звітний період 
поліцейські також припинили 
49 порушень адміністративного 

законодавства, з них 12 пору-
шень Правил дорожнього руху. 

За повідомленням Решети-
лівської служби порятунку, 
протягом тижня в громаді 
трапилося 2 надзвичайні 
події. 25 січня у місті Реше-
тилівка по вулиці Шевченка 
сталася пожежа у нежитловому 
будинку, а 29 січня у селі 
Михнівка горів легковий 
автомобіль.

Ще тиждень Решетилівський 
ліцей навчається дистанційно

З понеділка 31 січня біль-
шість класів Решетилівської 
філії І ступеня відновили очне 
навчання після чотириденного 
карантину, на який заклад від-
правляли з 25 по 28 січня через 
погіршення епідеміологічної 
ситуації.

Цього дня також вийшли на 
навчання і кілька класів Покров-
ського опорного закладу та 
1 клас Калениківської школи, 
які теж минулий тиждень були 
на карантині. Тож заклади 
загальної середньої освіти 
у селах Решетилівської гро-
мади відновили очне навчання 
у повному складі з початку 
цього тижня.

Як повідомили в міському 
відділі освіти, після моніторингу 
ситуації з захворюваністю ще 
тиждень, з 31 січня по 4 лютого, 
залишили вчитися онлайн усі 
паралелі Решетилівського опор-
ного ліцею імені І. Л. Олійника.

До слова, наприкінці мину-
лого тижня Департамент освіти 
облдержадміністрації рекомен-
дував закладам ЗЗСО перевести 
усі 5–11 класи на дистанційку 
на два тижні, тобто з 31 січня 
по 11 лютого. Але адміністра-
ція закладу має право обирати 
форму навчання в залежності 
від епідеміологічної ситуації.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Комунальники чистять 
дороги від снігу 
та лагодять свердловини

Працівники групи «Бла-
гоустрій» щодня очищають 
дороги та пішохідні зони 
від снігу, а також посипають 
протиожеледною сумішшю. 
Окрім доріг, завдання кому-
нальників — підтримувати 
у належному стані зупинки 
громадського транспорту та 
чистити паркові зони міста 
від снігових заметів.

У свою чергу комунальне 
підприємство «Водоканал» 
здійснює ремонт насосного 
обладнання артезіанської 
свердловини в селах Лобачі, 
Братешки та Потічок. 

Працівники ремонтують 
насосне обладнання на кана-
лізаційних насосних станціях 
номер 1 та 2 у Решетилівці. 
Також фахівці займалися 
ремонтом водонапірної мережі 
по вулиці Вишневій в місті.

Комунальне підприємство 
«Покровський комунгосп» цен-
тралізовано вивозить побутові 
відходи у населених пунктах 
громади, а також працівники 
видаляють аварійні дерева 
вздовж дороги за маршрутом 
Федіївка — Лучки і у селі Кривки.

Віта ШАФОРОСТ

Навчальні заклади громади планують 
обладнати протипожежною системою

Решетилівська міська рада 
щороку проводить велику 
роботу для приведення 
у відповідні норми пожежних 
сигналізацій закладів соціаль-
ної сфери. Цього року також 
передбачено кошти на виготов-
лення проектно-кошторисної 
документації для облаштування 
систем протипожежної сигналі-
зації у закладах освіти. Плану-
ється, що у школах сіл Піщане, 
Остап’є, Малий Бакай, Каленики 
і Демидівка з’являться сучасні 

системи автоматичної пожежної 
сигналізації та оповіщення.

Нагадаємо, що раніше за 
сприяння Решетилівської 
міської ради, протипожеж-
ною системою обладнані такі 
навчальні заклади: Шевчен-
ківський заклад загальної 
середньої освіти, Опорний 
заклад «Решетилівський ліцей 
імені І. Л. Олійника», Малоба-
кайський заклад дошкільної 
освіти ясла-садок «Теремок» 
тощо. Окрім цього, на ремонт 

системи пожежної безпеки 
минулоріч виділяли кошти 
для ДНЗ «Ромашка» та Покров-
ського навчального закладу.

Оснащення системами авто-
матичної пожежної сигналіза-
ції, оповіщення про пожежу 
та передавання тривожних 
сповіщень при надзвичай-
них ситуаціях — це запорука 
безпеки дітей та працівників 
навчальних закладів.

Михайло ЧУБ

Розпочалася кампанія щеплення 
дітей від поліомієліту

1 лютого в Україні розпочи-
нається кампанія зі щеплення 
дітей від поліомієліту. Вона 
проходитиме у два етапи.

Перший етап охопить дітей 
віком від 6 місяців до 6 років, 
які пропустили вакцинацію 
за Національним календарем, 
і триватиме три тижні.

У межах другого етапу, за 
даними МОЗ, щеплюватимуть 
вакциною ОПВ усіх дітей віком 
до 6 років, навіть якщо вони 
мають усі необхідні щеплення 
відповідно до Національного 
календаря. Це необхідно для 
захисту дітей від інфікування 
і зупинення циркуляції вірусу.

Як повідомила директор 
КНП «Решетилівський Центр 
Первинної медико-санітар-
ної допомоги» Наталія Лугова 
наразі заклад у повному обсязі 
забезпечений вакциною від 
поліомієліту. Тож з початком 
кампанії доводять до відома 

батьків дітей про необхідність 
зробити щеплення.

«Станом на 1 лютого цього 
року у Решетилівському ЦПМСД 
вже провели підготовчий 
етап з введення інактивова-
ної поліомієлітної вакцини. 
Серед батьків дітей, які мали 
отримати щеплення згідно 
графіка, чималий відсоток 

написали відмову від імуніза-
ції. Ми інформували усіх про 
додатковий етап проведення 
вакцинації і можливі ризики та 
прохаємо переглянути батьків 
своє баченння. Оскільки полі-
омієліт ‒ захворювання, яке 
може спричинити невиліковний 
параліч. Особливо вразливі до 
нього діти до 6 років. Відповідно 
до Національного календаря 
профілактичних щеплень, дітей 
вакцинують від поліомієліту у 2, 
4, 6, 18 місяців, 6 і 14 років. Саме 
через низький рівень охоплення 
щепленнями захворювання, на 
жаль, повернулося в Україну, — 
коментує педіатр Решетилів-
ського ЦПМСД Ілона Назаренко.

До того ж, щоб задовольнити 
загальну потребу, а також забез-
печити проведення цього етапу, 
держава додатково закупила 
400 тисяч доз якісної вакцини.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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Коротко про головне
Полтавщину 
залишили 
в «жовтій» зоні

Полтавщина серед двох 
областей, які залишилися у 
«жовтій» карантинній зоні. 
21 область країни опинилася 
в «помаранчевій» карантин-
ній зоні, дві — в «червоній». 
Станом на 2 лютого на тери-
торії Полтавської області діє 
«жовтий» рівень епідемічної 
небезпеки. Такі дані наво-
дить Міністерство охорони 
здоров’я. «Жовтою» також 
залишається Кіровоградська 
область.

Два регіони перебувають 
у «червоній» карантинній 
зоні: Івано-Франківський та 
Рівненський. Решта країни — 
в «помаранчевій» зоні.

1 лютого 
запрацювали нові 
обмеження 
на використання 
пластикових пакетів

З 1 лютого мінімальні 
ціни пластикових пакетів 
зі стінками товщиною понад 
50 мікрометрів становити-
муть: 2,00 грн. — на пакети 
без ручок та бічних складок, 
2,50 грн. — на пакети без 
ручок, але з бічними склад-
ками або з ручками без біч-
них складок, 3,00 грн. — на 
пакети з ручками та бічними 
складками.

Заборонено безоплатне 
розповсюдження пласти-
кових пакетів у роздрібній 
торгівлі та закладах гро-
мадського харчування з 10 
грудня 2021 р.

Стартувала 
реєстрація 
на ЗНО-2022

1 лютого стартувала 
реєстрація для участі 
в зовнішньому незалежному 
оцінюванні. Тестування про-
ведуть з 13-и навчальних 
предметів. Учасники мати-
муть змогу пройти тесту-
вання державним коштом 
щонайбільше з п’яти.

Той, хто бажатиме 
скласти понад п’ять 
навчальних предметів, 
зможе зробити це за кошти 
фізичних і юридичних осіб. 
Щоб додатково скласти 
іноземну мову (англійську, 
німецьку, іспанську або 
французьку), потрібно буде 
сплатити 789 грн, вартість 

складання інших навчаль-
них предметів (історія Укра-
їни, географія, фізика, хімія 
чи біологія) становитиме 
354 грн.

Невакциновані 
працівники будуть 
відсторонені 
від роботи

З 31 січня вступив 
у дію наказ  МОЗу про 
обов’язкову вакцинацію 
від коронавірусу. Пра-
цівники ряду установ 
і організацій, які не отри-
мали хоча б 1 укол, будуть 
відсторонені від виконання 
службових обов’язків. Це 
стосується  працівників 
центральних органів вико-
навчої влади, місцевих 
державних адміністра-
цій, навчальних закладів, 
медичних установ, кому-
нальних підприємств 
і стратегічно важливих 
об’єктів. Усі відсторо-
нені від роботи через від-
сутність вакцинації від 
коронавірусної інфекції 
залишаться без зарплати 
із 31 січня. «Санкції» не 
поширюється на тих, хто 
має абсолютні протипока-
зання до щеплень за ста-
ном здоров’я та відповідні 
медичні висновки.

Місцевий лісгосп 
отримає новий 
пожежний автомобіль

На Полтавщині уклали 
угоду на придбання семи 
пожежних автомобілів. Очі-
кувана вартість транспорт-
них засобів — понад 60 млн 
грн. Про це стало відомо 
з порталу публічних закупі-
вель «Prozorro».

У торгах перемогло 
товариство з обмеженою 
відповідальністю «Кремен-
чуцький автомобільний 
завод». Так, придбають сім 
автоцистерн пожежних 
АЦ-60, у тому числі й для ДП 
«Новосанжарське лісове гос-
подарство», яке діє в межах 
територій Решетилівської 
громади.

Юлія ГРІНЧЕНКО

На засіданні виконкому схвалили проект 
до Міністерства розвитку громад

У Решетилівській міській 
раді відбулося чергове засідання 
виконавчого комітету. Під час 
розгляду порядку денного 
члени виконкому прийняли 
рішення про намір продовження 
договорів оренди нежитлових 
приміщень, що перебувають 
в комунальній власності Решети-
лівської міської територіальної 
громади, затвердили висновки 
про вартість майна для передачі 
його в оренду. Серед іншого 
також вирішили питання про 
надання спеціального статусу 
дітям громади, позбавлених 
батьківського піклування та 
про надання соціальних послуг 
громадянам.

Також було схвалено про-
ект, який буде подано до 
Міністерства розвитку гро-
мад та територій України на 
конкурсний відбір проектів, 
що можуть фінансуватися за 
рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам, 
яка надається на реалізацію 
проектів у рамках Програми 
з відновлення України. Це 
масштабна ініціатива, яка 
передбачає термомодер-
нізацію опорного закладу 
«Решетилівський ліцей імені 
І. Л. Олійника». У проектній 
документації зазначається, що 
реалізація амбітного задуму 
потягне на 21 мільйон гривень.

Якщо проект здобуде пере-
могу, то у Решетилівському 
ліцеї повністю замінять усі 
вікна, двері, утеплять стіни, 
горища та дах.

У відділі економіки та залу-
чення інвестицій Решетилів-
ської міської ради запевнили, 
що проект з термомодернізації 
буде зареєстровано 4 лютого. 
Ще місяць його розглядатиме 
і погоджуватиме робоча група 
Міністерства розвитку громад 
та територій України. Тож очі-
кувати на результати можна 
не раніше ніж на початку 
березня.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У Решетилівській громаді стартувало опитування 
для визначення із кандидатурами старост

Наприкінці року робоча 
група з представників Реше-
тилівської міської ради про-
водила попереднє опитування 
щодо кандидатур старост 
населених пунктів громади. 
За результатами цього опиту-
вання був складений рейтинг 
і визначені кандидатури на 
посади старост округів Реше-
тилівської міської територі-
альної громади.

Зараз у Решетилівській місь-
кій раді стартує опитування 
щодо остаточного визначення 
кандидатур керівників старо-
стинських округів. Опитування 
проходитиме до кінця лютого 
серед повнолітніх громадян 
України, які мають право голосу 
на виборах і зареєстровані на 
території округу. Опитування 
в усіх населених пунктах ста-
ростинських округів проводить 

робоча група, яка складається 
з представників міської ради.

Зазначимо, що в листопаді 
минулого року депутати Реше-
тилівської громади прийняли 
рішення про створення восьми 
старостинських округів на 
території колишніх сільських 
рад, які увійшли до складу 
нашої громади.

Віта ШАФОРОСТ

Відбулася сесія Решетилівської міської ради
26 січня У Решетилівській 

міській раді відбулося пленарне 
засідання 18 позачергової сесії 
Решетилівської міської ради. 
У порядку денному депутати 
розглянули 84 питання, зде-
більшого земельні.

Під час роботи сесії внесли 
зміни до показників бюджету 
міської територіальної громади 
на 2022 рік та до статуту кількох 
закладів Решетилівської міської 
ради і Програм, які забезпечу-
ють життєдіяльність громади.

Так, зміни у бюджеті стосува-
лися дофінансування статей на 
енергоносії. Зокрема рішенням 
депутатів збільшено видатки 
на газ, тепло та електроенер-
гію для сільських навчальних 
закладів, Решетилівського опор-
ного ліцею ім. І. Л. Олійника, 

Решетилівського ЦКД «Оберіг» 
та міського Будинку культури. 
Це зумовлено підвищенням 
вартості енергоносіїв на ринку.

Окрім того, депутати підтри-
мали Положення про Шкільний 
громадський бюджет міської 
ради і затвердили параметри 
конкурсу учнівських ініціа-
тив — Шкільний громадський 
бюджет Решетилівської міської 
ради на поточний рік.

Серед інших питань  — 
затвердження структури вико-
навчих органів міської ради, 
загальної чисельності її апарату 
та виконавчих органів, а також 
граничної чисельності Глибо-
кобалківського, Демидівського, 
Калениківського, М’якеньків-
ського та Піщанського закладів 
загальної середньої освіти.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У Решетилівської міськради — 
новий та зручний офіційний сайт

М и н у л о г о  т и ж н я 
у Решетилівській міській раді 
повідомили, що запрацював 
новий офіційний вебсайт 
міста, де жителі громади 
зможуть швидко знайти усю 
потрібну інформацію про 
роботу міської влади.

Новий сайт дозволяє кож-
ному швидко знайти необхідну 
інформацію про Решети-
лівку, роботу депутатського 
складу, виконавчого комітету 

міської ради, старост тощо. 
Сайт має дев’ять корисних 
розділів: «Міська рада», «При-
ймальня», «Про нас», «Доку-
менти», «Доступ до публічної 
інформації», «Громадянам», 
«Контакти», «Вибори» та 
«Веб-камери». Кожен із цих 
розділів має свої підрозділи, 
де зберігається уся необхідна 
інформація.

Також на сайті працює 
рубрика «Новини», де можна 

знайти найактуальніші та най-
свіжіші новини міста. Тепер 
уся важлива інформація буде 
на сайті за цим посиланням: 
https://reshsmart.gov.ua/uk. 
Також дізнатися інформацію 
про новий сайт можна на офі-
ційній сторінці Решетилівської 
міської ради у мережі Фейсбук.

Віктор БІЛОКІНЬ
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ЛЮДИ / ПОДІЇ / ФАКТИ
Випробування на міць: 
ВК «Решетилівка» поступається 
лідерам Суперліги

ВК «Решетилівка» після 
успішного 3-го групового 
раунду Кубка України 21/22, 
минулих вихідних у Львові 
зіграв два поєдинки 9 туру 
Суперліги. Для наших зем-
ляків це було справжнім 
випробуванням, адже грати 
довелося проти лідерів пер-
шості. 29 січня суперником 
решетилівців був лідер чем-
піонату — «Епіцентр-Подо-
ляни» із міста Городок. На 
жаль, нашим хлопцям не 

вдалося нав’язати боротьби 
у матчі проти «бізонів», «Епі-
центр-Подоляни» виграли із 
рахунком 3:0.

Наступного дня ВК «Реше-
тилівка» зустрічався із місце-
вим клубом «Барком-Кажани», 
який розташувався другим 
у таблиці. Та і тут боротьби 
не вийшло  — з рахунком 
3:0 перемогли більш досвідчені 
суперники.

Назар МЕЛЬНИК

ФК «Решетилівка» перемагає 
у двобої лідерів і виходить 
на перше місце в чемпіонаті

Минулих вихідних відбу-
лися ігри 11 туру чемпіонату 
громади із мініфутболу. Цен-
тральним стало протистояння 
між двома лідерами першо-
сті — командами ФК «Реше-
тилівка» та «Колос». Містяни 
перемогли 4:2 і одноосібно 
очолили турнірну таблицю. 
«Говтва» впевнено розібралася 
із «Ветеранами АТО» — 16:1. 
«Спортинг» здобув технічну 
перемогу над «Олімпією» 

10:0. «Прогрес» поступився 
2:9 «Енергії». «Галактика» пере-
могла 9:1 «Легіон». «Марсель» 
програв 3:10 «Лиману Другому», 
а «Луч» із рахунком 2:0 здолав 
«Ліцей». Таким чином, ФК 
«Решетилівка» набрала 31 очко 
і лідирує в першості, «Говтва», 
яка має 29 очок, йде другою, 
а «Колос» із 28 балами зами-
кає трійку.

Віктор БІЛОКІНЬ

Учні із Покровського 
здобули перемогу у конкурсі 
від регіонального парку 
«Диканський»

Восени ландшафтний парк 
«Диканський» ініціював кон-
курс під назвою «Добра справа 
для довкілля». Для того, щоб 
взяти участь у конкурсі, учні 
навчальних закладів області 
мали зібрати команду одно-
думців та реалізувати один із 
проектів, який буде слугувати 
для покращення довкілля. 

Напрями ідей могли 
бути надзвичайно різ-
номанітними. Зокрема, 
облаштування шкільної 
екологічної стежки чи зеле-
ного класу, висаджування 
дерев, кущів-годівниць для 
птахів, створення зеленої 
зони для відпочинку, виго-
товлення та розміщення 
в природі будиночків для 

комах, ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ тощо.

До конкурсу приєдналися 
і учні Покровського навчаль-
ного закладу. Школярі разом 
із батьками виготовили буди-
ночки для комах, які розміс-
тять на території навчального 
закладу. Юні автори проекту — 
Добриня Мацола, Нікіта 
Антонець та Поліна Шемур 
за ініціативи своєї вчительки 
Аліни Перепелиці здобули 
перемогу у конкурсі.

Переможців конкурсу «Добра 
справа для довкілля» запро-
шують відвідати екскурсію чи 
квест у парку «Диканський», де 
їм вручать призові сертифікати.

Віта ШАФОРОСТ

У Решетилівці відбувся 
турнір з рибної ловлі

Минулої суботи на цен-
тральній ділянці берега 
річки Говтва у Решетилівці 
пройшов «Турнір із ловлі риби 
на мормишку». Турнір відбу-
вався вперше та за ініціативи 
Решетилівської міської ради. 
Змагання були відкриті, тож 
усі охочі змогли приєднатися. 
Загалом, участь у змаганнях 

взяло 22 прихильники зимової 
риболовлі.

Змагання серед рибалок про-
водилися лише в особистому 
заліку, де кожен учасник пови-
нен був мати бур чи плішню, 
ловити дозволялося тільки на 
одну вудку, оснащену однією 
мормишкою чи одним крюч-
ком, або ж одним «чортиком».

За результатами змагань, 
у категорії «Діти» перше місце 
посів Єгор Невмержицький — 
наймолодший рибалка зма-
гань. Станіслав Головашич 
і Роман Гуменюк досягли 
однакових результатів і обидва 
посіли почесне друге місце.

У категорії «Дорослі» 
переможцем став Микола 
Бесхмельниця, Михайло Соко-
лов — посів друге місце, Юрій 
Мироненко — третє. Також 
подарунками були нагород-
жені кращі свердлильники 
льоду  — Ілля Сивинський 
і Олександр Кашуба.

Решетилівська міська рада 
висловлює подяку учасникам, 
які долучилися до змагань, 
а також усім, хто взяв участь 
в організації турніру — Реше-
тилівській ДСНС, Решети-
лівському центру туризму, 
Молодіжній раді «Прогрес», 
суддям і партнерам заходу.

Михайло ЧУБ

У Решетилівці відбудуться навчання 
з основ медицини та тактики

У суботу, 5 лютого, з 11 по 
18 годину у Решетилівці пла-
нується унікальний івент під 
назвою «Вишкіл. Горлісовська 
чота». Організатори — Реше-
тилівський центр туризму 
та Полтавський обласний 
осередок Всеукраїнської гро-
мадської організації «Сокіл». 
Організатори обіцяють теплу 
атмосферу, яскраві емоції, 
навчання із основ медицини, 
основи тактики, корисні лекції, 
стрільбу з пневматичної зброї 
і спортивне орієнтування. 

Усі охочі зможуть взяти участь 
в івенті попередньо зареєстру-
вавшись, звернувшись у магазин 
«Гайдамака» в центрі міста, 
або за номером телефону 063 
285 62 26. Вік учасників — від 
14 років. Івент буде проходити 
на базі Решетилівського цен-
тру туризму, за адресою вулиця 
Шевченка, 3а. А безпосередньо 
навчальні локації розгорнуть 
на центральному стадіоні та 
пляжі, що розташовані поруч.

Віта ШАФОРОСТ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Юрій НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ: «Плануємо змінити 
алгоритм роботи комунальних підприємств»
Зима для комунальників — 

особливо гаряча пора. Тим 
більше нинішня, коли 

примхлива «небесна канцеля-
рія» впадає у крайнощі так, що 
морози зі снігопадами легко 
змінюються відлигою, котру 
за півдня знову виганяє з міста 
завірюха з пронизливим віт-
ром. Тож роботи комунальним 
службам громади міста, що 
у підпорядкуванні профільного 
заступника міського голови 
Юрія Невмержицького, щодня 
лише додається. І хоч на авто-
шляхах ще лежать сніг із кригою, 
Юрій Михайлович вже перейма-
ється майбутніми ремонтними 
роботами та новими закупами 
для комунального господар-
ства. Про це, а також про зміни 
у царині ЖКГ ми й говорили 
в інтерв’ю для нашого видання.

Юрій Невмержицький: 
Посилений режим роботи для 
комунальників узимку — справа 
звична. Зараз на розчищенні 
доріг задіяна вся комунальна 
техніка — трактор Білорус-920, 
мінінавантажувач та наванта-
жувач Bobcat, Автомобіль САЗ 
3909 та МАЗ з відвалом. При-
бирають дороги у центрі гро-
мади та в найближчих селах. 
У старостатах з розчищенням 
допомагають місцеві фермери 
та агропідприємства, які там 
працюють — ніхто не відмов-
ляє в допомозі. Також на роз-
чищенні автошляхів задіяна 
техніка державного підприєм-
ства «Агентство місцевих доріг 
Полтавської області». Йдеться 
про підрядну фірму РДС, яка 
базується у Решетилівці й має 
угоду на обслуговування доріг 
Агентства.

Проблема в нестабільному 
погодному режимі. Набагато 
простіше працювати, коли сніг 
випав — його почистили, та й усе. 
А тут то хурделиця, то відлига, 
не встигли почистити сніг — він 
розтанув, а за півдня замерз, тож 
доводиться швиденько все поси-
пати, аби не було ковзанки. Такі 
примхи погоди й перепади тем-
ператури ускладнюють роботу 
й добряче заважають нормально 
працювати. Але питання без-
пеки та якості автошляхів — під 
постійним контролем міського 
голови Оксани Дядюнової та усіх 
комунальних служб міста.

— Тож через примхи погоди 
доводиться працювати 
цілодобово?

Ю. Н.: Як завжди взимку. 
Звісно, що мешканці громади 
цього не бачать. Головне  — 
аби дороги були у проїзному 
стані й тротуари розчищені. 
От і докладаємо всіх зусиль. 
До речі, у нас також працює 
на підряді ще одна полтавська 
фірма. Торік якраз ми прово-
дили тендер, що передбачав 
пакет послуг на обслуговування 

доріг у зимовий період. Вартість 
послуг із зимового утримання 
доріг — 500 тисяч гривень. Одна 
«ходка» коштує близько 20 тисяч 
гривень. Для обслуговування 
доріг ми також придбали понад 
50 тонн солі та близько 130 тонн 
піщано-сольової суміші.

— Початок року для кому-
нальників громади почався 
зі змін. Маю на увазі КП 
«Ефект». Що з ним буде далі?

Ю. Н.: З 1 лютого призначено 
директора комунального підпри-
ємства. Цю посаду обійматиме 
Ростислав Гриб. Міська рада 
подала документи на процедур-
ний розгляд до Антимонополь-
ного комітету, як того вимагає 
чинне законодавство. Після 
позитивної відповіді будемо 
на сесії міської ради у цьому 
місяці приймати рішення про 
переведення фінансування до 
комунального підприємства, 
бо зараз група «Благоустрій» 
знаходиться у складі виконкому. 
А далі з 1 березня всі співробіт-
ники «Благоустрою» перехо-
дять працювати у комунальне 
підприємство «Ефект», яке 
функціонуватиме як окрема 
юридична особа.

— Які послуги надаватиме 
нове КП?

Ю. Н.: Робитимуть все те 
ж, чим займалася група «Бла-
гоустрій» й раніше. Не забу-
вайте, що у громаді працює ж і 
КП «Покровський комунгосп». 
Ці два підприємства фактично 
поділять між собою обов’язки із 
обслуговування громади. Межа 
повноважень проходить по трасі 
Київ—Харків. «Покровський 
комунгосп» обслуговуватиме 
старостати на своєму боці, а КП 
«Ефект» — центр громади та ста-
ростати навколо Решетилівки. 
У обох підприємствах будемо дода-
вати співробітників, зважаючи 
на потреби громади. Дещо пла-
нуємо змінити алгоритм роботи 
комунальних підприємств. Якщо 
раніше в кожному старостаті 
був один працівник групи «Бла-
гоустрій», а влітку на півставки 
брали ще одного працівника, бо 
один комунальник у сільській 
раді не справлявся з обсягами 
робіт, то зараз маємо намір на 
базі комунальних підприємств 
формувати мобільні бригади. 
Вони складатимуться із 4–5 людей. 
«Ефект» та «Покровський комун-
госп» тісно співпрацюватимуть 
зі старостами, узгоджуватимуть 
обсяг робіт.  Така мобільна бригада 
виїздитиме у старостат, працюва-
тиме необхідну кількість часу, аби 
навести лад у тому чи іншому селі. 
Вважаю, що від такої роботи буде 
більше користі й працюватимуть 
комунальники ефективніше.

— Юрію Михайловичу, чула 
про плани щодо реконструк-
ції території навколо стадіону 
«Колос». Про що йдеться?

Ю. Н.: Сам стадіон — то не 
наша зона відповідальності. 
Проте у міської влади є бачення 
щодо того, аби увесь комплекс 

мав завершений вигляд. Плану-
ємо від автостанції до підвісного 
мосту зробити прохід — обла-
городити парк, облаштувати 
доріжки, аби був цивілізований 
доступ і прохід до річки, до 
підвісного мосту. Планується 
також і благоустрій біля самого 
підвісного мосту, зокрема хочемо 
зробити причал. Обговорювали 
з міським головою Оксаною 
Дядюновою й реконструкцію 
підвісного мосту. Принаймні такі 
ідеї були, але нині доводиться 
враховувати фінансові мож-
ливості громади, які відчутно 
попсували тарифи на енерго-
носії. Плани є, які фінансові 
можливості будуть цього року, 
поки що складно сказати.

— Оскільки заговорили 
за тарифи, то у соцмережах 
можна прочитати, як меш-
канці громади бідкаються, 
що вони не отримують ті 
послуги, за які вони платять. 
Маю на увазі квартплату.

Ю. Н.: З цими скаргами вони 
й до нас звертаються. Є чимало 
претензій від мешканців бага-
токвартирних будинків. Тарифи 
міська влада не переглядає, 
напевно, що цього й не роби-
тиме. Проте власники квартир 
скаржаться, виписують у скаргах 
чималий перелік тих послуг, які 
вони вважають, що міська влада 
зобов’язана виконувати. Варто 
нагадати, що тариф розрахову-
ється залежно від площі квар-
тири, від площі самої будівлі, 
враховується, чи є освітлення, 
бо існують такі будинки, де воно 
взагалі відсутнє і непередбачене 
проектом. У нас зараз мінімаль-
ний тариф становить від 1 гривні 
за квадратний метр до 2 гривень 

і 60 копійок. Туди входить приби-
рання території, проте мешканці 
вимагають щонайменше ремон-
тів. До речі, цей тариф форму-
вався з урахуванням мінімальної 
зарплати 3 200 гривень. І про 
це теж не варто забувати, тим 
більше, що на сьогодні мінімалка 
зросла вдвічі. У Полтаві за ті 
самі послуги містяни сплачують 
400–600 гривень, у Решетилівці 
сплачують 50–100 гривень. А є 
будинки на 4 квартири, всі меш-
канці за місяць разом сплачують 
40 гривень, бо немає прибудин-
кової території.

Питання створення ОСББ, 
роботи управляючих компа-
ній лишається актуальним. 
Але у нас цей процес йде дуже 
повільно — власники квартир 
не хочуть брати на себе відпові-
дальність. У Решетилівці зараз 
три ОСББ, інші об’єднуватися не 
поспішають. Проте й існуючі 
працюють не на повну силу. 
Люди повинні зрозуміти, що 
вони мають приватне житло. 
У мене приватний будинок, 
тож дах я ремонтую сам, як 
і освітлення, чи каналізаційні 
труби замінюю сам і лампочки 
також купую за власні кошти. 
А так містяни мешкають 
у приватизованих квартирах, 
але ремонтувати все у будинку, 
на їхню думку, повинна громада.

— Рішення про власну 
ремонтну бригаду, яка про-
водитиме ямковий ремонт 
автошляхів, прийнято торік. 
Коли вона почне повноцінно 
працювати?

Ю. Н.: Цієї весни. Плануємо 
оголосити тендер і закупити 
обладнання, якого нам ще бра-
кує. Торік оголошували тен-
дер на закупівлю віброкатка, 
але пропозицій не отримали. 
Вирішили придбати його як 
додаткове навісне обладнання 
до навантажувача Bobcat. Також 
закупимо техніку для нанесення 
дорожньої розмітки, аби була 
своя. Вона не така дорога, та зав-
дяки їй можна буде не платити 
щоразу по 200 тисяч гривень ще 
й за розмітку. Тим більше, що 
матимемо змогу контролювати 
якість робіт своїх комунальників 
і якість матеріалів, які закупо-
вуємо й використовуємо. Щоб 
не було такого, що розмітку 
нанесли, а через місяць її вже 
немає. Так матимемо нагоду 
оновити розмітку чи переро-
бити все самостійно.

До речі, у березні цього року 
автопарк комунального тран-
спорту громади поповниться 
спецвантажівкою. Йдеться про 
комбіновану дорожню машину 
на базі самоскиду КрАЗ-5401С2 
з відвалом. Такі вантажівки, при-
дбані за умов співфінансування, 
отримають 5 громад області, 
й наша зокрема. Так що наступ-
ної зими зможемо зекономити 
і не витрачати кошти з міського 
бюджету на оплату послуг під-
рядних організацій, а чистити 
та посипати дороги самостійно.

— Людей до ремонтної бри-
гади вже набрали?

Ю. Н.: У нас вони є. При-
наймні, при потребі додамо 
одну-дві штатні одиниці. А так 
у групі «Благоустрій» працю-
вали фахівці, котрі спеціалі-
зуються на дорожніх роботах 
й далі продовжать роботу 
в комунальному підприємстві.

Настя ТОПОЛЯ

“Питання створення 
ОСББ, роботи 
управляючих 
компаній лишається 
актуальним. 
Але у нас цей процес 
йде дуже повільно — 
власники квартир не 
хочуть брати на себе 
відповідальність.

“Плануємо 
від автостанції 
до підвісного мосту 
зробити прохід — 
облагородити парк, 
облаштувати 
доріжки, аби був 
цивілізований доступ 
і прохід до річки, 
до підвісного мосту.
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Голокост: жахлива трагедія, 
що ніколи не повинна повторитися…
Ми н ул о г о  т и ж н я 

Україна і світ відзна-
чали Міжнародний 

день пам’яті жертв Голокосту. 
Цю пам’ятну дату Генеральна 
Асамблея ООН запровадила в 2005 
році, встановивши у календарі 
спеціальну дату  — 27 січня. 
Саме цього дня у 1945 році 
солдати Українського фронту 
звільнили в’язнів найбільшого 
і найстрашнішого концтабора — 
Освенціму (Аушвіцу), що став 
синонімом слова смерть… Слово 
«голокост» (його євреї називають 
Шоа) походить з англійської мови 
і означає винищення, всеспа-
лення. У світовій історіографії 
так прийнято називати геноцид 
євреїв під час Другої Світової 
війни 1939–1945 рр. та політику 
так званого «остаточного вирі-
шення єврейського питання».

Нижче наведемо невеличкий 
екскурс в історію решетилів-
ського єврейства. На середину 
ХIХ століття решетилівська 
єврейська громада була досить 
значною. Основними заняттями 
євреїв у ХIХ-му та на початку ХХ 
століття була торгівля та ремесла 
(обробка овечої вовни, пошиття 
взуття та одягу). Так, згідно 
перепису 1859 року в містечку 
діяв їхній молитовний буди-
нок-синагога по сучасній вулиці 
Ремесляна. Зі спогадів Софії 
Лазарівни Сахнін-Сахновської, 
у 1899 році в Решетилівці про-
живало «75 родин євреїв (за 
іншими даними 50 родин — прим. 
авт.) із жахливим хедером 
(початковою школою — прим. 

авт.) та безграмотним тем-
ним фанатиком-меламедом 
(вчителем  — прим. авт.)». 
Єврейські родини були досить 
багатодітні. Перепис решети-
лівських євреїв не зберігся, 
але можемо припустити, 
що на той час їх проживало 
в Решетилівці не менше ніж 
500 чоловік. У 1882–1903 роках 
Решетилівка опинилася під 
забороною вільного поселення 
євреїв. Далі відбувся певний 
відтік населення і у 1910 році тут 
лишилося тільки 40 єврейських 
сімей. Для навчання їхніх чад 
з 1910 року в Решетилівці діяло 
єврейське чоловіче училище. 
На 1914-й рік євреям належали 
2 бакалійні, 2 мануфактурні, 
також 3 лавки по продажу зерна. 
Були також у Шапірихи та Вах-
рист дві чайні, Гуревічу на паях 
разом з Сорокіним належала 
перукарня з годинниковою 
майстернею, а у єврея Левіна 
був шкірзавод. Аптеку, яка була 
у власності М. К. Веденської, 
орендували євреї Лев Герман, 

а потім Лев Зухер. Тобто євреї 
в нашому місті були як багаті, 
так і бідні. Під час революції 
1905–1907 років чорносотенні 
елементи намагалися вчи-
нити в Решетилівці єврей-
ський погром, але місцевій 
інтелігенції (Софія Сахніна та 
Юлія Совачова) за допомогою 
священників при особистому 
сприянні Володимира Галак-
тіоновича Короленка вдалося 
відвернути цю спробу. Влітку, 
коли Решетилівку захопили 
денікінські війська (особливо 
лютували чеченські частини 
Добровольчої армії), погрому 
вже не вдалося уникнути, тоді 
було убито щонайменше два 
євреї. В селі М’якеньківка —
було вбито трьох чоловік — 
сім’ю Подольських, також одного 
убили в селі Михнівка, а інші 
втекли до Полтави.

У 1920 році на кордоні Хороль-
ського та Кременчуцького повітів 
боротьбу проти більшовиків 
вів повстанський загін Авді-
єнка, чисельністю близько 

тисячі бійців. Вони воювали з 
«комуністами та жидами». Свою 
ненависть до комісарів-євреїв 
вони перекладали на всіх пред-
ставників цієї нації, в тому числі 
і на тих, які були непричетними 
до комуністичного режиму. 
В Остап’ї повстанці вбили 10, 
а в Сухорабівці — 5 євреїв, а їхнє 
майно поділили між собою. Після 
закінчення Громадянської війни 
(1917–1921) незначна частина їх 
повернулась додому.

Тож на 1923 рік в Решетилівці 
було лише дві єврейські родини. 
У 1930-х роках кількість євреїв 
збільшилася до 55 осіб за даними 
перепису 1939 року.

На Полтавщині напередодні 
війни єврейське населення зосе-
реджувалося головним чином 
у містах Полтаві, Кременчуці (тут 
історично склалася найбільша 
єврейська громада на території 
Полтавщини), Пирятині, Гадячі, 
Хоролі та Золотоноші (входила 
на той час до складу Полтавської 
області). Крім того, практично 
в кожному райцентрі мешкало 
по декілька, а то і більше родин 
із повним чи змішаним єврей-
ським складом. В основному 
це були рядові громадяни, які 
працювали у сфері обслугову-
вання. За професійною ознакою 
це були перукарі, годинникарі, 
фотографи, торгівельні праців-
ники та інші. З початком війни 
у 1941 році частину решетилів-
ських євреїв мобілізували і вони 
рушили на фронт. Коли фронт 
просувався до нашої місцевості, 
був засуджений військовим три-
буналом за панікерство єврей на 
прізвище Канцур — завідуючий 
Решетилівською аптекою.

Знищення цивільного насе-
лення єврейського походження 

почалося одразу після окупації 
області німцям. В першу чергу 
нова адміністрація зайнялася 
створення особливих умов ізо-
ляції євреїв від іншого цивіль-
ного населення, відбувалася 
жорстока дискримінація та 
сегрегація, тобто створення 
гетто на зразок східноєвропей-
ських. Всі євреї, які досягли 
14-ліття носили білу пов’язку із 
зображенням блакитної зірки 
Давида. Їм заборонялося після 
17.00 виходити на вулицю (для 
іншого населення комендантська 
година діяла з 19.00 — прим. 
авт.). Також євреям було забо-
ронено перебувати в публічних 
місцях, де перебували українці, 
росіяни та німці. Дійшло до 
того, що офіційно дозволялося 
брати з єврейських цвинтарів 
надгробки як будівельний мате-
ріал. На всіх підприємствах, 
крамницях, власниками яких 
були євреї, повинні були розмі-
щуватися вивіски на німецькій 
та українських мовах: «Жидів-
ське підприємство».

Знищення євреїв проводилося 
не тільки в населених пунктах, а і 
у створених концтаборах —Кре-
менчуцькому та Хорольському — 
де свою загибель знайшли не 
тільки місцеві жителі, а й ті 
нещасні, хто не зміг евакуюва-
тися чи потрапив у полон. Під 
час окупації Полтавщини було 
знищено близько 22 тисяч (за 
іншим даними 26 тисяч — прим. 
авт.) єврейського населення. 
Точні статистичні дані по Реше-
тилівському району взагалі від-
сутні, але ця жахлива трагедія 
Голокосту, на жаль, не оминула 
і наш край…

Юрій КІСІЛЬ

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на визначення виконавця 
послуг з вивезення побутових відходів на території 

Решетилівської міської територіальної громади
Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, з метою 

створення конкурентного середовища на ринку поводження 
з побутовими відходами та забезпеченню контролю за 
дотриманням належного санітарного стану території громади, 
на підставі рішення Решетилівської міської ради восьмого 
скликання від 26.01.2022 року № 992–18-VIIІ «Про оголошення 
конкурсу із визначення виконавця послуг з вивезення 
побутових відходів на території Решетилівської міської 
територіальної громади» (18 позачергова сесія) оголошує 
конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення 
побутових відходів від населення, підприємств, установ, 
організацій та інших суб’єктів господарювання на території 
Решетилівської міської територіальної громади (далі 
Конкурс):

1. Організатор Конкурсу: виконавчий комітет 
Решетилівської міської ради. Юридична адреса: 38400, 
вул. Покровська, 14, м. Решетилівка, Полтавська область.

2. Підстава для проведення Конкурсу: рішення 
Решетилівської міської ради восьмого скликання від 
26.01.2022 року № 992–18-VIIІ ,,Про оголошення конкурсу 
із визначення виконавця послуг з вивезення побутових 
відходів на території Решетилівської міської територіальної 
громади» (18 позачергова сесія).

3. Місце і час проведення Конкурсу, місце отримання 
конкурсної документації:

3.1. Місце і час проведення Конкурсу: 38400, вул. 
Покровська, 17, м. Решетилівка, Полтавська область, 10 
березня 2022 року о 10–00 год. тел. (066) 959 11 37.

3.2. Місце отримання конкурсної документації: 
Решетилівська міська рада, 38400, вул. Покровська, 17, 
м. Решетилівка, Полтавська область (відділ житлово-
комунального господарства, транспорту, зв’язку та з питань 
охорони праці).

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
4.1. Наявність матеріально-технічної бази.
4.2. Вартість надання послуг.
Примітка: у відповідності до вимог ст. 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» до відання 
виконавчих органів міських рад належать, в тому числі, 
встановлення в порядку і межах, визначених законом, 
тарифів на комунальні послуги.

За результатами проведення Конкурсу Переможець має 
звернутися до виконавчого комітету Решетилівської міської 
ради щодо встановлення тарифу.

4.3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових 
відходів 3 роки.

4.4. Наявність та кількість працівників відповідної 
кваліфікації.

4.5. Учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти 
господарювання:

— установчими документами яких передбачено 
провадження діяльності у сфері поводження з побутовими 
відходами;

— які можуть забезпечити виконання обов’язків, 
визначених у частині 2 статті 8 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги».

4.6. Кількість учасників конкурсу не обмежується.
5. Характеристика території, де повинні надаватися 

послуги з поводження з побутовими відходами:
5.1. Лот 1:
5.1.1. Площа громади — 65103,36 га.;
5.1.2.Багатоквартирні житлові будинки:
— загальна кількість будинків — 67 од.,
— кількість мешканців, які проживають у таких будинках — 

2311 осіб;
— місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно 

від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального 
опалення, водо — та газопостачання) — м. Решетилівка, с. 
Пащенки, с. Лиман Перший, с. Малий Бакай, с. Сухорабівка, с. 
М’якеньківка, с. Шевченкове, с. Остап’є; наявності каналізації, 
центрального опалення, водо — та газопостачання — так;

— наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм 
і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для 
зберігання та збирання різних побутових відходів: кількість 
контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання 
та збирання різних побутових відходів — 72 од., об’єм 
контейнерів — 1,1 м3, встановлені на прилеглих до будинків 
територіях.

5.1.3. Одноквартирні житлові будинки:
— загальна кількість будинків — 7881 од.;
— кількість мешканців, які проживають у таких будинках — 

16932 осіб;
— місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно 

від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального 
опалення, водо — та газопостачання) — м. Решетилівка, с. 
Колотії, с. Сені, с. Ганжі, с. Хоружі, с. Прокопівка, с. Білоконі, 

с. Шкурупіївка, с. Миколаївка, с. Нагірне, с. Пасічники, с. 
Потічок, с. Каленики, с. Хрещате, с. Говтва, с. Киселівка, с. 
Буняківка, с. Шилівка, с. Паненки, с. Онищенки, с. Остап’є, с. 
Нове Остапове, с. Запсілля, с. Підгір’я, с. Уханівка, с. Олефіри, 
с. Дружба, с. Шевченкове, с. Капустяни, с. Шамраївка, 
с. М’якеньківка, с. Михнівка, с. Шрамки, с. Каленики, с. 
Хрещате, с. Сухорабівка, с. Березняки, с. Підок, с. Говтва, 
с. Бакай, с. Малий Бакай, с. Мушти, с. Лиман Перший, с. 
Тури, с. Мирне, с. Бузинівщина, с. Пащенки, с. Яценки, с. 
Паськівка, с. Гольманівка; наявності каналізації, вигрібних 
ям, центрального опалення, водо — та газопостачання — так, 
частково;

— кількість будинків в яких рідкі відходи зберігаються 
у вигрібних ямах — 1727 од.;

5.2. Лот 2:
5.2.1. Площа громади — 28958,6 га.;
5.2.2.Багатоквартирні житлові будинки:
— загальна кількість будинків — 34 од.,
— кількість мешканців, які проживають у таких будинках — 

615 осіб;
— місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно 

від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального 
опалення, водо — та газопостачання) — с. Лиман Другий, с. 
Братешки, с. Демидівка, с. Пустовари, с. Федіївка, с. Піщане, 
с. Кукобівка, с. Покровське, с. Нова Михайлівка, с. Лобачі; 
наявності каналізації, центрального опалення, водо — та 
газопостачання — так;

— наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм 
і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для 
зберігання та збирання різних побутових відходів: кількість 
контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання 
та збирання різних побутових відходів — відсутні, об’єм 
контейнерів — відсутні, встановлені на прилеглих до будинків 
територіях.

5.2.3. Одноквартирні житлові будинки:
— загальна кількість будинків — 3269 од.;
— кількість мешканців, які проживають у таких будинках — 

6503 осіб;
— місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно 

від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального 
опалення, водо — та газопостачання) —с. Лиман Другий, с. 
Братешки, с. Дем’янці, с. Федіївка, с. Лучки, с. Піщане, с. Славки, 
с. Кукобівка, с. Лютівка, с. Долина, с. Коломак, с. Дмитренки, с. 
Кузьменки, с. Покровське, с. Шкурупії, с. Кривки, с. Голуби, с. 
Писаренки, с. Бабичі, с. Тутаки, с. Демидівка, с. Литвинівка, с. 

Пустовари, с. Нова Диканька, с. Андріївка с. Нова Михайлівка, 
с. Молодиківщина, с. Потеряйки, с. Лобачі, с. Глибока Балка, 
с. Крохмальці, с. Коржі, с. Тривайли, с. Білоконі, с. Прокопівка; 
наявності каналізації, вигрібних ям, центрального опалення, 
водо — та газопостачання — так, частково;

— кількість будинків в яких рідкі відходи зберігаються 
у вигрібних ямах — 367 од.;

5.3. Лот 3:
5.3.1. Площа громади — 940062,15 га.;
5.3.2.Багатоквартирні житлові будинки:
— загальна кількість будинків — 101 од.,
— кількість мешканців, які проживають у таких будинках — 

2926 осіб;
— місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно 

від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального 
опалення, водо — та газопостачання) — м. Решетилівка, 
с. Остап’є, с. Лиман Другий, с. Братешки, с. Шевченкове, 
с. Федіївка, с. М’якеньківка, с. Піщане, с. Сухорабівка, с. 
Демидівка, с. Пустовари, с. Кукобівка, с. Покровське, с. Нова 
Михайлівка, с. Малий Бакай, с. Лиман Перший, с. Лобачі, с. 
Пащенки; наявності каналізації, центрального опалення, 
водо — та газопостачання — так;

— наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм 
і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для 
зберігання та збирання різних побутових відходів: кількість 
контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання 
та збирання різних побутових відходів — 72 од., об’єм 
контейнерів — 1,1 м3, встановлені на прилеглих до будинків 
територіях.

5.3.3. Одноквартирні житлові будинки:
— загальна кількість будинків — 11263 од.;
— кількість мешканців, які проживають у таких будинках — 

23410 осіб;
— місцезнаходження будинків, їх характеристика 

залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, 
центрального опалення, водо — та газопостачання) —
територія Решетилівської територіальної громади; наявності 
каналізації, вигрібних ям, центрального опалення, водо — та 
газопостачання — так, частково;

— кількість будинків в яких рідкі відходи зберігаються 
у вигрібних ямах — 2094 од.;

Термін подання конкурсних пропозицій до 09 березня 
2022 року.

Виконавчий комітет
Решетилівської міської ради
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ЗНАЙ НАШИХ

Олексій РІЙ: «Любов до тварин — 
обов’язкова умова того, 
аби відбутися в професії»

«Ти назавжди у відповіді за 
того, кого приручив», — цю фразу 
із казки Антуана де Сент- Екзюпері 
«Маленький принц», яку пись-
менник вклав у вуста мудрого 
Лиса, ви напевно чули, навіть 
якщо й не читали саму оповідку. 
Дослідники стверджують, що так 
автор окреслює глибоке філо-
софське кредо співіснування 
людей на планеті. Проте має ця 
думка й інше, буквальне й більш 
приземлене значення. Воно — про 
відповідальне ставлення до життя 
і здоров’я домашніх улюбленців. 
Бо хоч давня людина й приручила 
того ж вовчика згідно останніх 
досліджень понад 30 тисяч років 
тому, проте із відповідальністю 
не завжди складається навіть 
у наших сучасників, котрі 
нерідко сприймають живих 
істот ледь не за іграшку. А її 
можна викинути, коли досхочу 
набавишся. Відповідального 
ставлення до тих, кого привели 
у свій дім і назвали домашнім 
улюбленцем, навчає й Олексій 
Рій. Хоча насправді його місія 
і справа життя набагато важли-
віша й почесніша — він рятує 
життя і здоров’я чотирилапих 
пацієнтів.

Ветеринарна 
медицина — 
все, як у людей

Олексій Вадимович зізна-
ється, що не дуже любить, коли 
лікарів ветеринарної медицини 
називають ветеринарами. Бо 
термін відверто застарілий, та 
й технології лікування тварин 
так само упевнено крокують 
у ногу з часом, як і медицина, 
що опікується здоров’ям 
людини. Якщо свого часу, коли 
Олексій Рій закінчував Полтав-
ський сільськогосподарський 
інститут, ветеринарія і була 
переважно спрямована на ліку-
вання великої рогатої худоби 
у сільгосппідприємствах, то нині 
спектр послуг, що їх надають 
лікарі ветеринарної медицини, 
дуже широкий. Тут, як і в меди-
цині для людей, є вузькі спеціа-
лісти — ті ж терапевти, хірурги, 
онкологи, лікарі-діагности чи 
стоматологи. Тваринам так само 
роблять рентген чи аналіз крові, 
проводять УЗ-дослідження, їх 
оперують, за ними спостерігають 
під час відновлення, признача-
ють лікувальне харчування. Так 
що стерилізацією та щеплен-
нями піклування про домашніх 
улюбленців не обмежується, 
адже хворіють вони так само, 
як і їхні власники. З тією хіба 
різницею, що не можуть сказати, 
що і де в них болить, та як вони 
почуваються. Тому кваліфікація 
лікаря має велике значення, 
як і правильно поставлений 
діагноз — все, як у людей.

«Це така професія, що якщо 
тварин не любиш, то лікарем 
не будеш, — коментує Олексій 
Рій. — Вам можуть імпонувати 
більше коти чи собаки, але любов 
до тварин — обов’язкова умова 
того, аби відбутися в професії. 
З іншого боку, всі лікарі ветери-
нарної медицини отримують 
однакові дипломи й знання, та 
коли приходять на роботу, цих 
знань стає недостатньо. Лікарі, 
котрі лікують тварин, так само 
постійно навчаються, здобува-
ють глибшу спеціалізацію. Ти 
повинен прогресувати, адже світ 
технологій вдосконалюється 
щодня. Якщо цього не робити — 
то скоро закінчишся як лікар і не 
будеш конкурентним».

До Решетилівки 
чотирилапих пацієнтів 
везуть навіть з Києва

Після закінчення факуль-
тету ветеринарної медицини 
Олексій Вадимович працював 
дільничним лікарем, голов-
ним ветеринарним лікарем 
у агропідприємстві. Сім років він 
викладав у рідній альма-матер 
та оперував тварин у клініці при 
аграрній академії — тій самій, 
що бралася за найскладніші 
випадки. А у 2017 році вирішив 
започаткувати власну справу 
й відкрив ветеринарні клініки 
у Розсошенцях та Решетилівці.

«Поштовхом стало бажання 
надавати послуги зовсім 
у іншому сегменті, спробувати 
доступні сучасні методики ліку-
вання тварин і бути ближчими 
до людей, — зауважує Олексій 
Рій і пояснює: Коли працювали 

в Полтаві, до обласного центру 
приїздило дуже багато мешкан-
ців із районів — привозили на 
лікування своїх улюбленців. Ми 
їх оперували, а далі вже не могли 
побачити тваринку, простежити 
за її відновленням, бо влас-
нику було складно й фінансово 
накладно їздити постійно до 
Полтави. Тому й виникла ідея, 
щоб лікарі стали ближчими до 
потенційних пацієнтів, а послуги 
надавали у районних центрах».

Решетилівку обрали, бо 
місто видалося перспективним, 
сподобалася інфраструктура, 
діяльність місцевої влади, котра 
переймалася розвитком громади. 
При цьому Олексій зауважує, 
що рішення таки було певною 
мірою ризиковим, адже важко 
передбачити, чи піде справа 
і чи користуватимуться послуги 
попитом. Проте ризикнули — 
і виграли, причому і лікарі, 
і громада. Власники клініки 
отримали вдячних клієнтів, 
котрі їдуть на консультацію 
і везуть своїх улюбленців до 
«Ветлік» із віддалених сіл. 
Мешканці громади за ці 5 років 
діяльності ветеринарної клініки 
вже звикли до якісних послуг 
для своїх хвостатих та вуса-
тих чотирилапих улюбленців. 
Щоправда, спочатку з приємною 
здивованістю звикали до графіку 
роботи закладу, що працює… без 
вихідних. Олексій Рій пояснює, 
що тварини також потребують 
невідкладної медичної допо-
моги, а тому лікарі працюють 
і в суботу та неділю. Додає, 
що спочатку власники тварин 
перепитували, чи варто їхати 
до їхньої ж клініки до Полтави. 
«Хіба в тому випадку, якщо ви 
маєте справи у Полтаві. Адже 

я так само вас і там зустріну, 
і вашого улюбленця так само 
огляну чи прооперую. Адже 
ми у Решетилівці надаємо ті 
ж послуги, що і в Полтаві», — 
говорить Олексій Вадимович. 
Навпаки, до Решетилівки на 
стерилізацію везуть своїх котів та 
песиків кияни, котрі мають роди-
чів у нашому місті, аби потім 
лишити тваринку на період 
реабілітації. Бо послуги якісні, 
а ціни нижчі, ніж у столиці.

Що ж до громади, то вона 
в особі «Ветлік» отримала 
представника справді соці-
ально відповідального бізнесу. 
Нагадаємо, що саме праців-
ники ветеринарної клініки 
стали ініціаторами проекту 
з безкоштовної стерилізації 
домашніх тварин. Його подали 
на Громадський бюджет, виграли 
конкурс  — і решетилівські 
пенсіонери та жителі громади 
пільгових категорій змогли без-
коштовно стерилізувати котів 
та собак. Отак власники тварин 
подбали і про здоров’я своїх 
домашніх улюбленців, і про 
власну карму — тепер не дове-
деться позбуватися небажаного 
потомства киці чи собачки, 
яке не можуть прогодувати чи 
належним чином подбати про 
малечу. Ініціатива користува-
лася таким попитом, що проект 
продовжили й наступного року, 
аби в майбутньому зменшити 
кількість безпритульних тварин 
у громаді.

«Завів тварину — 
відповідай за неї»

До слова, ветеринарним ліка-
рям клініки доводиться тварин 
не лише лікувати, а й рятувати. 
Бо «добрі» люди інколи лиша-
ють «хрещеників» під дверима 
закладу. Зараз рідше — чи то 
совість спрацьовує, чи камера 
відеоспостереження, що стоїть 
на вході. Олексій Рій розпові-
дає, що виходили з колегами 
не одного такого знайду 
й прилаштували у добрі руки, 
віддавали в родини друзів та 
знайомих. У лікаря також вдома 
мешкають четверо врятованих 
тварин: троє собак — німецька 
вівчарка, алабай, чихуахуа та 
кіт-перс.

«Шкода, коли купують поро-
дистих тварин, награються, 
а потім без жалю викидають 
на двір, — зауважує Олексій 
Вадимович. — Найголовніша 
проблема, що людина, коли 
купує породисту собаку чи кота, 
не враховує особливостей тієї 
чи іншої породи, не консульту-
ються зі спеціалістами. Адже 
порода повинна підходити 
потенційному господарю по 
темпераменту. Якщо людина 
спокійна та врівноважена, 
навряд чи вона вживеться 
із таксою. Така собака стане 
подразником, бо вона активна, 
так само, як і непосидючий 
невгамовний Джек Рассел тер’єр, 
який обожнює активності, ігри. 
З великими собаками потрібно 
гуляти, мисливських — трену-
вати. Другий момент — тварин 
дарують на свята чи з іншої 

нагоди, потенційного власника 
просто ставлять перед фак-
том. Та домашнього улюбленця 
потрібно обирати на свій смак, 
важливо, щоб кошенятко чи 
цуценя сподобалися. Тварини — 
не іграшки, їх на полицю не 
посадиш і не вимкнеш, коли 
набридне. Не розуміють, що 
про тварину потрібно дбати, 
займатися нею, аби привчити 
до того ж туалету, потрібне 
терпіння. Слід усвідомлювати, 
навіщо ви заводите тварину 
і дбати про неї».

А ще — бути готовими до того, 
що кіт чи пес мають свій харак-
тер і можуть його проявити. 
Лікар Рій про це добре знає 
з практики. Бо, як сам говорить, 
не буває на світі ветеринарного 
лікаря, якого не вдряпнув би чи 
не покусав його пацієнт. Тим 
більше, що лікувати доводилося 
різних тварин — від хом’ячків до 
породистих свинок і навіть удаву 
шви накладати. Проте лікар знає 
методи й підходи, як заспоко-
їти знервовану хвору тварину, 
якій ще й стрес занепокоєного 
господаря передається. Поміж 
іншим, лікарям доводиться 
теж стрес долати, бо, на жаль, 
навіть озброєні сучасним облад-
нанням та технологіями, вони 
не всесильні й теж втрачають 
своїх чотирилапих пацієнтів. 
Особливо, коли йдеться про 
невиліковні хвороби за задавнені 
недуги, які «проґавили» самі 
господарі. Олексій Рій пояснює, 
що успішне лікування тваринки 
прямо пропорційно залежить 
від відповідальності та любові 
власника. Бо, на жаль, бувають 
і безтурботні власники, котрі 
запізно звертаються до лікарів 
за допомогою.

Олексій Вадимович не лише 
лікує, а й проводить просвіт-
ницьку роботу у соцмережах — 
веде сторінки «Ветлік» у Фейсбуці 
та Інстаграм. Доступно розпо-
відає про специфіку догляду за 
домашніми улюбленцями, чому 
і які потрібно робити щеплення, 
про харчування для чотирилапих 
членів родини та й про самих 
своїх пацієнтів.

«Завів тварину — відповідай 
за неї, — говорить лікар Рій 
майже словами мудрого Лиса. — 
Наші пацієнти мовчать, а за 
них відповідають власники. 
Великий відсоток успішного 
лікування залежить саме від 
спілкування із господарем, пра-
вильної інформації про хворобу, 
стан пацієнта. Інколи буває 
складно лікувати, коли важко 
довести власнику необхідність, 
наприклад, давати ті чи інші 
пігулки тварині, робити певні 
процедури. На щастя, фраза 
«все заживе, мов на песику» 
відходить у минуле, й навіть 
у фінансово складні часи наші 
земляки починають турбуватися 
про тварин, як про справжніх 
членів родин і відданих друзів, 
якими вони і є. Ми, у свою чергу, 
цінуємо тих, хто приходить 
до нашої клініки і докладаємо 
усіх зусиль, аби вберегти здо-
ров’я, а часто — і життя своїх 
пацієнтів».

Настя ТОПОЛЯ
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Кошти на дитсадки, 
інклюзію й пільгове 
харчування для 
дошкільнят влада 
знайде. Головне — 
аби малеча 
народжувалася

25 мільйонів 
на дошкілля

До об’єднання у велику 
громаду у 2020 році заклади 
дошкільної освіти утримува-
лися за принципом «як кому 
пощастило». Тобто частину 
фінансували з районного 
бюджету, частину утримували 
сільські ради. Коли останні 
відчували фінансовий тягар 
через необхідність давати 
гроші на садочок, віддавали 
його назад на утримання не 
такого вже й великого район-
ного бюджету.

У складі Решетилівської 
громади всі дитсадочки 
фінансуються із місцевого 
бюджету. Зокрема й ті, що 
є дошкільними підрозділами 
закладів загальної середньої 
освіти. Тому якщо вихователі 
позирають на вчителів — своїх 
колег по педагогічному цеху — 
й мають претензії до міської 
влади, що ті у школі, мов-
ляв, отримують надбавки, 
нагадаємо ще раз: зарплати 
вчителів виплачує держава. 
З Держбюджету надходить 
освітня субвенція, розрахо-
вана виключно на зарплату 
вчителям. Оплату праці решти 
педагогічного колективу 
закладів освіти й дитсадків 
зокрема, а також всі енерго-
носії, які цього року шалено 
здорожчали, закупи й ремонти 
фінансує місцевий бюджет.

До слова, торік на дошкілля 
міська влада направила понад 
25 мільйонів гривень. З них 
понад 11 мільйонів пішло на 
флагман дошкільної освіти — 
ясла-садочок «Ромашка». Про 
роботу цього закладу, який 
став кращим в області серед 
дитсадків із інклюзією, ми 
вже розповідали в одному 
з попередніх номерів. 
Поміж-іншим, інклюзивні 
групи для діток з особливими 
освітніми потребами діють 
ще у двох дошкільних 
закладах — у Покровському 
та Новій Михайлівці. Щодо 
коштів, які витрачаються на 
утримання одного малюка 
в дитсадку, то у Федіївці у 
«Волошці» на одного малюка 
потрібно 102 тисячі гривень 
на рік, у Шилівці — 42 тисячі 
гривень, у решетилівській 
«Ромашці» — 32 тисячі на 
рік. Найменше у дитсадку 
Піщаного — 24 тисячі гривень 
на рік (це пов’язано з тим, що 
садочок розміщений у будівлі 
школи).

Дитсадки у громаді 
не порожні

Проте й зараз дошкільні 
заклади у громаді не пустують. 
Серед них є й такі, де дітлахів 
навіть більше, ніж планувалося. 
До слова, переважна більшість 
дитсадків мають одну групу, 
яку відвідують дітки різного 
віку. По дві групи у яслах-садку 
«Веселка», що у Піщаному, 
Решетилівській філії І ступеня 
з дошкільним підрозділом 
та яслах-садку «Світлячок» 
у Шевченковому. П’ять груп 
функціонують у Покровському 
закладі дошкільної освіти «Бар-
вінок». Найбільше — 14 груп — 
у найбільшому закладі освіти 
громади Решетилівському ЗДО 
ясла-садок «Ромашка».

«На відміну від шкіл, дитсадки 
у громаді зараз не порожні, бо 
вони працюють не у великих 
приміщеннях, — пояснює Алла 
Миколаївна. — П’ять дошкільних 
підрозділів функціонують при 
школах. У Потічку, Кукобівці, Гли-
бокій Балці, М’якеньківці школи 
забрали дитсадки під свій дах 
і вони функціонують як єдине 
ціле. А два заклади — у Піщаному 
та Остап’є — теж розмістилися 
у школах, але існують як окремі 
юридичні підрозділи, є свій 
завідувач. Дитсадок у Демидівці 
стовідсотково використовує 
потужності закладу — тут вихо-
вуються стільки діток, скільки 
й планувалося проектом закладу. 

У Другому Лимані навпаки 
потужності використовуються не 
на повну. У Калениках дитсадок 
розмістився в будівлі початкової 
ланки школи й тут навпаки 
садочок перевантажений. Тому 
брати ще діток додатково заклад 
вже фізично не спроможний. 
Їх і так більше, ніж має бути. 
Малобакайський садочок облаш-
тований у колишньому ФАПові. 
Сам заклад невеличкий, тери-
торія теж, проте садочок охай-
ний, затишний і компактний, 
наповнюваність стовідсоткова. 
У Шилівці дуже гарна будівля. 
Цей заклад дошкільної освіти 
єдиний, котрий до останнього 
залишався на утриманні сіль-
ської ради. Будівля утеплена, 
встановлено два котли, тобто 
заклад може опалюватися 
і газом, і твердим паливом. 
Потужність садочка 17 місць, 
хоча за списком всього 11 діток. 
Але статистика на перспективу 
невтішна — кількість малечі буде 
зменшуватися щороку до 9 — 
7 — 5 діток. Аналогічна ситуація 
із Федіївкою. Свого часу „Бурат 
Агро“ виділило приміщення 
для облаштування садочка. Теж 
невелике приміщення, створені 
всі умови, але теж перспектива 
невтішна — зменшення кількості 
діток (10 — 7 — 6) у наступні 
роки».

Проблема із влаштуванням 
малечі у дитячий садок 
щороку додає клопотів 

не одній українській родині. Це 
питання періодично підіймають 
й місцеві та загальнодержавні 
ЗМІ, розповідаючи про те, 
як тим же столичним сім’ям 
доводиться ставати у черги за 
декілька років. Складно «втис-
нути» до садочка малечу навіть 
на Подолі — в історичній частині 
Києва, де не така щільна забу-
дова, як у районах новобудов 
із житловими «хмарочосами», 
а відтак — й мешканців нібито 
менше. Та де там. В інших містах 
батькам доводиться возити діт-
лахів у різні дитсадки на різних 
кінцях міста. Навіть у невеликих 
містах у деяких регіонах на одне 
місце у дитсадку претендує до 
7 малюків.

Та якщо в інших містах 
існує проблема із відсутністю 

місць у дитсадках, то 
в Решетилівській громаді 
у не такій вже й далекій пер-
спективі вимальовується інша 
картина. Дитсадки у громаді є, 
й доволі непогані, а от кількість 
діток з року в рік зменшується. 
Не скрізь, звісно, та у деяких 
селах за пару років в садочках 
взагалі не буде малюків.

«У Пустоварах із 7 дітей, які 
відвідують місцевий дитсадок 
„Джерельце“ зараз, у вересні 
2022 року до 1-го класу підуть 
п’ятеро, — розповідає началь-
ник міського відділу освіти 
Алла Костогриз. — Тобто восени 
в дитсадку лишиться двоє 
діток. А у 2023–24 навчальних 
роках не лишиться жодного 
малюка. Така ж ситуація 
і в Новій Михайлівці. Там до 
школи піде шестеро діток, 
двоє лишаться у дитсадку, на 
наступний рік — одна дитина. 

А далі знову дітей не буде. 
Отака перспектива».

Сумна вона через низьку 
народжуваність у сільській 
місцевості й через те, що 
молодь виїздить із сіл. Тому, 
як свідчить аналіз, що його 
робив міський відділ освіти 
на основі статистичних даних, 
на найближчі декілька років 
у більшості населених пунктів 
зберігатиметься тенденція до 
зменшення кількості малечі. 
Щоправда, не скрізь й не так 
вже разюче. А от прогнози щодо 
Решетилівки, Покровського, 
Шевченкового та Глибокої 
Балки цілком оптиміс тичні — 
тут у дитсадках прогнозують 
стабільну кількість вихованців 
у наступні роки.

Колотії

Малий Бакай

Лиман Другий

Демидівка
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ДОШКІЛЛЯ

Плани 
на 2022 рік

Торік громада більше коштів 
витрачала на заклади загальної 
середньої освіти. Міська влада 
прагнула закрити потреби Нової 
Української Школи в початкових 
класах і поліпшити матеріаль-
но-технічну базу трьох шкіл, 
куди перевели на навчання 
учнів оптимізованих закладів. 
У випадку з дитсадками кошти 
йшли не стільки на капітальні 
витрати — гроші виділяли на 
поточні потреби. Були плани 
на 2022-ий, проте їх довелося 
корегувати, зважаючи на кос-
мічні ціни на енергоносії. А ще 
ж приписи від контролюючих 
служб, які потрібно виконувати.

« Буд е м о  п р а ц ю в ат и 
в напрямку реформи харчу-
вання —закуповувати облад-
нання для дитячих садочків. 
Хотілося б, звичайно, придбати 
сучасні меблі  — ліжка для 
малечі, роздягальні, куточки. 

У тій самій «Ромашці» столи 
стоять ще з 90-х років. Хочеться, 
аби у закладах були сучасні 
меблі. А ще у мріях — сучасні 
дитячі майданчики для малечі 
на території закладів. Бо зараз 
на каруселі та ракети диви-
тися сумно. Потреб багато, як 
і мрій. А реально є ще вимоги, 
які маємо першочергово забез-
печити — встановлювати сигна-
лізації зокрема. Про інклюзивні 
групи ми вже згадували. Проте 
ресурсна кімната є лише в 
«Ромашці». Вона не була б зайва 
і в Покровському. Облаштування 
не дешеве, бо зараз є круте 
сучасне обладнання із сен-
сорними екранами для таких 
кімнат. Тому облаштування за 
останнім словом технологій 
може обійтися і в півмільйона. 
Та якщо й робити, то це вже має 
бути сучасна ресурсна кімната. 
Мрій багато, сподіваємося, що 
вдасться їх поетапно реалізу-
вати, хоч і не за один рік»,— 
резюмує Алла Миколаївна.

Настя ТОПОЛЯ

… і про те,  
хто за нього платить

Нині малеча у садочках 
громади харчується тричі на 
день. Вартість харчування — 34 
гривні для малюків від 1 до 
4 років, 40 гривень — для діток 
від 4 до 6 (7) років. Щоправда, 
батьки дошкільнят повну вар-
тість харчування не сплачують. 
Тут плече сім’ям із дітками 
підставляє міська влада. 

Як зауважує міський голова 
Оксана Дядюнова, на викон-
комі було прийняте рішення 
про те, що з міського бюджету 
компенсується 50% вартості 
харчування для дошкільнят, 
які виховуються у дитсадках 
міста та 70% — за харчування 
дошкільнят у сільських дит-
садках. Тобто батьки відпо-
відно сплачують лише 50 та 30 
відсотків вартості харчування 
у місті та в селі. 

При цьому для сільських 
багатодітних родин відсоток 

батьківської плати зменшу-
ється ще навпіл. Крім того, 
є пільгові категорії, які харчу-
ються безкоштовно. Йдеться, 
зокрема, про родини бійців 
АТО/ООС, діток з особливими 
освітніми потребами, мало-
забезпечені родини та 
сім’ї у складних життєвих 
обставинах.

Зважаючи на всі пільги,  
фінансову підтримку з боку 
міської влади, батьки у тому 
ж Лимані Другому за рік запла-
тили за харчування всього 
лише 5 тисяч гривень, тоді 
як утримання дитсадка обхо-
диться у 688 тисяч гривень на 
рік. Найбільше за харчування 
заплатили батьки вихованців 
«Ромашки» — 275 тисяч гри-
вень у 2021 році. Сума велика, 
оскільки це найбільший дит-
садок з найбільшою кількістю 
малечі.

Про нове харчування у дитсадках…
Оскільки заговорили про 

обладнання, то варто і про 
реформу харчування згадати. 
Про нове шкільне харчування 
ми розповідали в одному 
з попередніх номерів нашого 
видання. Така ж ситуація 
і в дитсадках. Алла Костогриз 
зауважує, що в «потребах» керів-
ники дитсадків теж виписали 
списки з обладнанням, якого 
бракує. Минулої п’ятниці відділ 
освіти збирав на нараду кухарів, 
аби розібратися із калькуляцією 
та іншими питаннями.

Окрім того Аллу Костогриз 
включено до складу робочої 
групи, що на рівні держави нині 
якраз намагається вирішити 
усі ті проблеми, які виникли 
після впровадження нового 
харчування. Минулого тижня 
у столиці якраз і збиралися пред-
ставники Мінрегіону, Міносвіти, 
Міністерства фінансів, представ-
ники Держпродспоживслужби, 
Антимонопольного комітету, 
аудитслужби, що контролюють 
публічні закупівлі, благодійний 
фонд «Жовто-блакитні крила», 
який у Донецькій та Луганській 
областях реалізував проект із 
модернізації харчоблоків за 
рахунок інвестиції. Алла Косто-
гриз у робочій групі представ-
ляла начальників відділів освіти 
громад країни. Аналізували 
перші кроки реформи, про-
блеми, що відразу ж випливли, 
і найхарактерніші претензії від 
батьків. Говорили про те, що 
потрібно тепер зробити, аби ця 
реформа пішла нормально. Був 
на зустрічі й шеф-кухар Євген 
Клопотенко.

«Представники центральної 
влади обіцяли, що буде розро-
блено онлайн-платформу, де 
можна буде розрахувати кальку-
ляційні картки для своїх кухонь. 
З часом звісно, обіцяють, що роз-
рахунки займатимуть буквально 
три кліки, — розповідає про 
результати засідання робочої 
групи Алла Миколаївна. — На 
рівні країни лише думають, як 
вирішити проблеми, а вони 
у всіх одні: харчоблоки не готові 
до приготування страв, облад-
нання немає. Потрібен ремонт 
самих харчоблоків. Говорили про 

те, що почали закуповувати нове 
обладнання, то в одній громаді, 
коли його підключили, лишили 
без світла пів села. Тобто мережі 
у школах не готові, аби таке 
обладнання вмикати. Планують 
навчати кухарів, можливо, влаш-
товуватимуть майстер-класи. 
Сам Євген Клопотенко під час 
зустрічі зауважував, що профе-
сійний рівень у кухарів такий, 
що чимало з них не розуміють, 
що таке шніцель, що таке 
котлета чи биточки. Вони вва-
жають, що всі страви готують 
із одного фаршу, а різняться 

лише формою: кругленька — 
котлета, витягнутий — биточок 
і приплюснутий шніцель. Це 
до розуміння рівня працівни-
ків. Так що всі ці проблеми не 
лише в нас — вони по всій кра-
їні. Шкода, що дорожню карту 
розробляють лише зараз, бо реа-
лізація розрахована не на один 
рік. На модернізацію потрібно 
хоча б років 5 — тобто зробити 
ремонт, купити обладнання, 
замінити мережі, навчити 
кухарів. Це реформа. А нам 
впроваджувати її доводиться 
вже зараз».

Кошти на ремонти, протипожежну сигналізацію та документацію
На с п р ав д і  п р о бл е м 

у дошкіллі теж не бракує. 
У 2021 році міська влада 
витратила 2,5 мільйона гри-
вень на капітальний ремонт 
опалювальної системи 
у яслах-садку «Ромашка». 
Терміновий ремонт робили 
у дитсадку в Остап’є — витра-
тили понад 100 тисяч гривень, 
аби довести до ладу стіни, 
що потріскалися у вбиральні. 
У Демидівці відремонтували 
теплогенераторну, замінили 
котли, що вже давно морально 
й фізично вичерпали свій тер-
мін експлуатації.

«У дитсадку в Малому Бакаї 
немає проблем із ремонтом 

приміщення, та є проблема 
з документами, — розповідає 
Алла Костогриз. — Там заклад 
дошкільної освіти свого часу 
відкрили у будівлі колишнього 
ФАПу, в тій частині, де була 
квартира для фельдшера. 
Тобто згідно з документами 
дитсадочок працює у квартирі. 
Документація не оформлена, 
пожежники пишуть приписи 
про порушення. Громаді дода-
лося мороки, адже потрібно 
вивести приміщення із жит-
лового фонду. Хоча ж дитсадок 
працює з 2020 року, і за цей час 
цілком можна було б правильно 
оформити всі документи. Проте 
цим ніхто не переймався, тож 

віддали таким, як віддали. Хоча 
в Малобакайської сільської ради 
й кошти були, тож можна було 
вирішити „паперові“ питання. 
Ще й адреса була неправильно 
вказана. Тепер міська рада 
виготовляє власним коштом 
техпаспорт та іншу докумен-
тацію. У дитсадку в Пустоварах  
(колишня Демидівська сільська 
рада) аварійний зовнішній 
туалет. Внутрішній є, але він 
лише для діток. За санітар-
ними нормами дорослі не 
можуть користуватися туалет-
ною кімнатою для дітей. Тож 
потрібен туалет на вулиці. Він 
нібито і є, але більше нагадує 
похилену стареньку хатку».

Алла Миколаївна зауважує, 
що нині чимало проблем 
виникає через нові санітарні 
регламенти та вимоги. Перша 
з них — це протипожежна сиг-
налізація. На сьогодні така 
встановлена лише у дитсадку 
в Малому Бакаї коштом сіль-
ської ради. Єдине  — її не 
встигли підключити. Та це не 
проблема, зважаючи на те, що 
в решті 19 закладів сигналізації 
немає. Зараз виготовили про-
ектно-кошторисну докумен-
тацію для «Ромашки», будуть 
оголошувати тендер.

Ще один момент  — це 
потреба в ізоляторах. Згідно 
з новими санітарними 

регламентами така ізольована 
кімната має бути в кожному 
дошкільному закладі. Туди 
мають поміщати дитину на 
той випадок, якщо вона захво-
ріла і її потрібно ізолювати, 
аби хвора дитина не контак-
тувала зі своїми однолітками. 
Проте у більшості дитсадків 
приміщення невеликі, тому 
влаштувати ізолятори не скрізь 
дозволяє площа. По-різному 
виходять із ситуації.

Чимало приписів від ДСНС 
та Держпродспоживслужби 
стосуються харчоблоків дит-
садків, де кухарям доводиться 
працювати на застарілому 
обладнанні.

Пустовари

Сухорабівка
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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

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

 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

Конкурс на заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста відділу надання 
адміністративних послуг виконавчого 
комітету Решетилівської міської ради

Виконавчий комітет Решетилівської міської 
ради оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади головного спеціаліста відділу надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету 
міської ради.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта 
не нижче ступеня бакалавра; вільне 
володіння державною мовою; вміння 
працювати на комп’ютері та з документами; 
мати навички діловодства. Без вимог до 
стажу роботи.

Згідно з чинним порядком проведення 
конкурсу на заміщення вакантної посади 
особи місцевого самоврядування, конкурсанти 
складають у письмовій формі іспит на знання: 
Конституції України, Законів України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
запобігання корупції», а також законодавства 
професійного спрямування.

Документи приймаються протягом 30 
днів з дня оголошення конкурсу (з 03 лютого 
по 04 березня 2022 року) за адресою: м. 
Решетилівка, вул. Покровська, буд. 14. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, 
подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій 
зазначається про ознайомлення заявника із 
встановленими законодавством обмеженнями 
щодо прийняття на службу в органах місцевого 
самоврядування та її проходження;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) 
з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
копії документів про освіту, підвищення 

кваліфікації, присвоєння вченого звання, 
присудження наукового ступеня;

копію документа, який посвідчує особу;
ко п і ю  в і й с ь ко в о го  к в и т ка 

(д ля в ійськовослужбовців  або 
військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці 
(у разі його наявності).

декларацію особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, у порядку, 
визначеному Законом України «Про 
запобігання корупції».

Додаткові відомості щодо основних 
функціональних обов’язків, розміру заробітної 
плати та умов проведення конкурсу можна 
одержати за тел. 2-10-62.

Конкурс на заміщення вакантної посади 
заступника начальника відділу освіти 
Решетилівської міської ради

Виконавчий комітет Решетилівської міської 
ради оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади заступника начальника відділу освіти 
міської ради.

Кваліфікаційні вимоги: Вища педагогічна 
або економічна освіта не нижче ступеня 
магістра, спеціаліста, вільне володіння 
державною мовою.

Стаж роботи на службі в органах місцевого 
самоврядування, на посадах державної служби 
або досвід роботи на керівних посадах 
підприємств, установ та організацій незалежно 
від форми власності не менше 2 років.

Згідно з чинним порядком проведення 
конкурсу на заміщення вакантної посади 
особи місцевого самоврядування, конкурсанти 
складають у письмовій формі іспит на знання: 
Конституції України, Законів України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
запобігання корупції», а також законодавства 
професійного спрямування.

Документи приймаються протягом 30 
днів з дня оголошення конкурсу (з 03 лютого 
по 04 березня 2022 року) за адресою: м. 

Решетилівка, вул. Покровська, буд. 14. 
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, 
подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій 
зазначається про ознайомлення заявника із 
встановленими законодавством обмеженнями 
щодо прийняття на службу в органах місцевого 
самоврядування та її проходження;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) 
з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
копії документів про освіту, підвищення 

кваліфікації, присвоєння вченого звання, 
присудження наукового ступеня;

копію документа, який посвідчує особу;
ко п і ю  в і й с ь ко в о го  к в и т ка 

(д ля в ійськовослужбовців  або 
військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці 
(у разі його наявності).

декларацію особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, у порядку, 
визначеному Законом України «Про 
запобігання корупції».

Додаткові відомості щодо основних 
функціональних обов’язків, розміру заробітної 
плати та умов проведення конкурсу можна 
одержати за тел. 2-10-62.

Конкурс на заміщення вакантної посади 
спеціаліста І категорії відділу земельних 
ресурсів та охорони навколишнього 
середовища виконавчого комітету 
Решетилівської міської ради

Виконавчий комітет Решетилівської 
міської ради оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади спеціаліста І категорії відділу 
земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища виконавчого комітету міської ради.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта 
юридичного, економічного або аграрного 
спрямування не нижче ступеня бакалавра; 
вільне володіння державною мовою. Без вимог 
до стажу роботи.

Згідно з чинним порядком проведення 
конкурсу на заміщення вакантної посади 
особи місцевого самоврядування, конкурсанти 
складають у письмовій формі іспит на знання: 
Конституції України, Законів України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
запобігання корупції», а також законодавства 
професійного спрямування.

Документи приймаються протягом 30 днів 
з дня оголошення конкурсу (з 03 лютого по 04 
березня 2022 року) за адресою: м. Решетилівка, 
вул. Покровська, буд. 14.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, 
подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій 
зазначається про ознайомлення заявника із 
встановленими законодавством обмеженнями 
щодо прийняття на службу в органах місцевого 
самоврядування та її проходження;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) 
з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
копії документів про освіту, підвищення 

кваліфікації, присвоєння вченого звання, 
присудження наукового ступеня;

копію документа, який посвідчує особу;
ко п і ю  в і й с ь ко в о го  к в и т ка 

(д ля в ійськовослужбовців  або 
військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці 
(у разі його наявності).

декларацію особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, у порядку, 
визначеному Законом України «Про 
запобігання корупції».

Додаткові відомості щодо основних 
функціональних обов’язків, розміру заробітної 
плати та умов проведення конкурсу можна 
одержати за тел. 2-10-62.

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

споживачів – повідомляє АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Дата
Орієн-
товний 

час
Населений пункт Перелік вулиць Причина

04.02.2022 08.30 - 
16.30 м. Решетилівка вул. Чкалова, Челюскіна виконання планових робіт 

на ПЛ

08.30 - 
16.30 м. Решетилівка вул. Полтавська (буд. 96, 98, 

100, 102)
виконання планових робіт 

на ПЛ

08.30 - 
16.30 с. Колотії вул. Варвянська виконання планових робіт 

на ПЛ

05.02.2022 08.30 - 
16.30 м. Решетилівка

вул. Новосанжарська, Вели-
котирнівська, Центральна, 

Новоселівська, Степова, Надії 
Курченко, Степова, Молодіж-

на, Вереміївська, 40-річчя 
Перемоги,

Виконання плпнових 
робіт на ПЛ

08.30 - 
16.30 с. Миколаївка вул. Шевченка, Софіївська, 

пров. Софіївський
Виконання планових 

робіт на ПЛ

08.30 - 
16.30 с. Сені вул. Козацька, Кременчуцька, 

пров. Профспілковий
Виконання планових 

робіт на ПЛ

08.30 - 
16.30 с. Хоружі повністю Виконання планових 

робіт на ПЛ

06.02.2022 08.30 - 
16.30

с. Нова Михай-
лівка вул. Центральна, Миру Виконання планових 

робіт на ПЛ

07.02.2022 08.30 - 
16.30 м. Решетилівка вул. Червонопартизанська, Огія, 

пров. Вишневий

Виконання робіт пов'я-
заних з розчищенням 

трас ПЛ

07.02.2022 08.30 - 
16.30 с. Піщане вул. Федорченка, Шкільна, 

Кірова, Молодіжна, Дудки

Виконання робіт з тех-
нічного обслуговування 

електромереж

08.02.2022 08.30 - 
16.30 с. Бакай вул. Гагаріна

Виконання робіт пов'я-
заних з розчищенням 

трас ПЛ

08.02.2022 08.30 - 
16.30 с. Піщане вул. Федорченка, Шкільна, 

Кірова, Молодіжна, Дудки

Виконання робіт з тех-
нічного обслуговування 

електромереж

09.02.2022 08.30 - 
16.30

с. Нова Михай-
лівка вул. Центральна

Виконання робіт з тех-
нічного обслуговування 

електромереж

09.02.2022 08.30 - 
16.30

с. Молодиків-
щина вул. Травнева, Новоселівська

Виконання робіт з тех-
нічного обслуговування 

електромереж

09.02.2022 08.30 - 
16.30

с. Молодиків-
щина вул. Травнева

Виконання робіт з тех-
нічного обслуговування 

електромереж

09.02.2022 08.30 - 
16.30

с. Нова Михай-
лівка вул. Молодіжна

Виконання робіт з тех-
нічного обслуговування 

електромереж

09.02.2022 08.30 - 
16.30

с. Молодиків-
щина вул. Травнева

Виконання робіт з тех-
нічного обслуговування 

електромереж

09.02.2022 08.30 - 
16.30 с. Колотії вул. Колотіївська

Виконання робіт пов'я-
заних з розчищенням 

трас ПЛ

10.02.2022 08.30 - 
16.30

с. Нова Михай-
лівка вул. Центральна

Виконання робіт з тех-
нічного обслуговування 

електромереж

10.02.2022 08.30 - 
16.30

с. Молодиків-
щина вул. Травнева, Новоселівська

Виконання робіт з тех-
нічного обслуговування 

електромереж

10.02.2022 08.30 - 
16.30

с. Молодиків-
щина вул. Травнева

Виконання робіт з тех-
нічного обслуговування 

електромереж

10.02.2022 08.30 - 
16.30

с. Нова Михай-
лівка вул. Молодіжна

Виконання робіт з тех-
нічного обслуговування 

електромереж

10.02.2022 08.30 - 
16.30

с. Молодиків-
щина вул. Травнева

Виконання робіт з тех-
нічного обслуговування 

електромереж

10.02.2022 08.30 - 
16.30 с. Бакай вул. Гагаріна

Виконання робіт пов'я-
заних з розчищенням 

трас ПЛ
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СТРАВА ТИЖНЯ

Оладки з гарбуза
Інгредієнти: 300 г гарбуза, 

200 мл молока, 200 г борошна, 
1 ч.л. розпушувача, дрібка 
солі, 3 яйця, цукор залежно 
від того, якими солодкими ви 
любите оладки (50–100 г), 
за смаком та бажанням — 
кориця, ваніль, мускатний 
горіх чи імбир.

Готуємо гарбуз. Його 
можна запекти у мультиварці, 
спекти в духовці чи зварити 
в невеликій кількості води до 
стану аль-денте. Головне, щоб 
гарбуз пом’якшився, і його 
можна було легко перетво-
рити в пюре блендером чи 
звичайною товкачкою для 
картоплі. Тож чистимо гарбуз 
від шкірки, ріжемо на неве-
ликі шматочки, в мультиварку 
чи форму для випічки даємо 
трохи олії, приправляємо 
гарбуз корицею, мускатним 

горіхом і сухим імбиром 
(якщо любите запашні млин-
чики) і ставимо запікатися. 
Хвилин за 15–20 наш гарбуз 
готовий. Даємо йому пару 
хвилин вихолонути та зби-
ваємо до стану пюре.

До гарбуза додаємо молоко 
і розмішуємо. Виходить одно-
рідна маса, яка стане осно-
вою нашого тіста. Додаємо 
до них всі інші інгредієнти: 
200 г борошна і 1 ч. ложку 
розпушувача, дрібку солі, 
цукор, 3 яйця. Гарно все пере-
мішуємо віничком. Залиши-
лося тільки обсмажити наші 
оладки з гарбуза на сковорідці 
й подати гарячими до столу 
зі сметаною, варенням чи 
медом.

Вирощуємо мікрозелень вдома
Нині все більшої популярності набуває корисна мікрозелень — паростки 

їстівних рослин на початковій стадії розвитку з двома справжніми 
листочками. Сьогодні її можна придбати майже у кожному магазині 
та супермаркеті, проте легко виростити мікрогрін і самому. Власна 
мікрозелень дозволить не витрачати на одну невеличку порцію паростків 
чималенькі кошти. Та головне — ви будете впевнені у якості насіння та 
безпечності його пророщення.

Чим корисна?
Мініатюрні рослини, у яких 

ще не почали розгортатися 
повноцінні листки, містять 
у собі весь «потенціал» і ті 
ж корисні речовини, зокрема, 
вітаміни, що й доросла рос-
лина. Але, наприклад, користь 
від мікрозелені редису у 40 
разів перевищує користь від 
власне редиски! А на додачу 
вони ще й постачають організм 
потужним запасом хлорофілу, 
антиоксидантів, особливої 
й дуже цінної клітковини та 
білку. Мікрогрін має омолоджу-
ючий, профілактичний, цілю-
щий вплив на обмін речовин, 
ендокринну, серцево-судинну, 
нервову, травну системи. До 
того ж це ще й смачно.

Для вирощування мікро-
зелені підходять всі рослини 
з їстівною зеленню чи бадил-
лям: базилік, коляндра, гір-
чиця, рукола, салати, броколі, 
капуста, редис та редька всіх 
різновидів, горох, соняшник, 
розторопша, чіа, амарант, 
цибуля, пшениця, гречка, овес, 
люпин, буряк, морква та ін. 
Обирати мікрозелень варто 
собі до смаку та відповідно 
до корисних властивостей 
і вітамінного набору кож-
ного виду.

Для покращення травлення 
більше підійде редис чи 
капуста, любителям гострого 
та цікавого смаку — рукола та 
крес-салат, тим, хто дбає про 
здоров’я серця та судин — бро-
колі та розторопша. Масляни-
сті ніжні паростки соняшника 
відрізняються за текстурою 
і смаком від солодкуватих паро-
стків гороху, а ті — від дуже 
ніжного і яскравого амаранту.

Обираємо насіння
У професійного насіння 

для вирощування мікрозелені 
гарантовано перевірені якість, 
схожість, терміни придат-
ності. Таке насіння сходить 
рівномірно й швидко, його 
спеціально відбирали для 

вирощування на мікрогрін. 
Проте спеціалізоване насіння 
для мікрозелені зазвичай 
і вартує дорожче, і продається 
з обмеженою вагою. Альтер-
натива — купити великі еко-
номні пакунки звичайного 
насіння для вирощування 
овочів чи сидератів їстівних 
видів (буряку, гірчиці, соняш-
ника і ін.) Його якість нижча, 
схожість — неоднорідна, але 
паростки все одно корисні.

Змішувати між собою можна 
лише насіння з однаковими 
термінами проростання. Якщо 
ви хочете вирощувати не один 
вид, а мікс, краще купувати 
готові суміші для мікрозелені 
у перевірених виробників. 
У насіння потрібно перевірити 
свіжість, терміни зберігання 
та рекомендації виробника.

На чому вирощувати…
Мікрозелень можна виро-

щувати як з субстратом, так 
і просто у воді. Та у якості 
субстрату дуже рідко вико-
ристовують землю. Сьогодні 
у багатьох магазинах для 
садівників можна зустріти 
спеціальні килимки (коврики) 
для вирощування мікрогріну — 
кокосові чи лляні. Їх зручно 
розрізати по розміру контей-
нера, потрібно лише вкласти 
на дно — і вони готові до вико-
ристання. Якщо коврика немає, 
можна використати кокосовий 
ґрунт будь-якої фракції, перліт, 
вермикуліт, керамзит та інші 
розпушувачі, подрібнений 
сфагнум.

У крайньому разі викори-
стати можна і пісок чи проде-
зінфіковану землю.

… і в що посіяти?
Найпростіше  — відразу 

купити спеціальний лоток чи 
бокс для мікрозелені, з кришкою 
та без: низькі пластикові кон-
тейнери з численними дренаж-
ними отворами, ідеальні для 
використання з ковриками. Аль-
тернативою стануть підручні 

лотки. Для мікрозелені підій-
дуть будь-які плоскі, не надто 
глибокі контейнери, наприклад, 
з-під їжі на виніс чи пластикові 
судочки. Найзручніше вирощу-
вати мікрозелень в спеціальних 
подвійних лотках-пророщу-
вачах чи гідропонних лотках. 
Вони значно дорожчі, зате 
ідеальні для вирощування 
в воді. Один контейнер — для 
води, а інший — для насіння, 
з сіткою однакових чи різних 
у окремих секціях отворів, крізь 
які можуть прорости корінці. 
У пророщувачах зручно про-
мивати рослини й тримати 
воду чистою.

Сіємо мікрозелень 
правильно

Якщо будете вирощувати 
зелень у звичайному контей-
нері, покладіть спеціальний 
килимок, марлю, тканину, 
підібрану по розміру, на дно 
або заповніть лоток обраним 
сипким субстратом на висоту 
2–5 см. Зволожте поверхню 
«основи» з розприскувача (так, 
як при посіві на розсаду).

Насіння замочіть у теплій 
воді (на декілька годин для 
дрібного та до 10 годин для 
великого). Ретельно промийте 
насіння. Рівномірно розкладіть 
його по поверхні щільним тон-
ким шаром. Зволожте насіння 
з розприскувача і накрийте 
контейнер зверху плівкою, 

прозорим пакетом, кришечкою 
з комплекту або склом.

Якщо ви використовуєте 
пророщувач, налийте в нижню 
місткість воду, залишаючи 1 см 
до верху, насіння рівномірно 
розподіліть по сітці і накрийте.

Для посівів мікрозелені 
потрібно забезпечити макси-
мально яскраве освітлення та 
стабільне кімнатне тепло від 
+18 до +23 °С. Найкраще три-
мати судочки з посівами на під-
віконні, ідеальний варіант — на 
західному та південному вікні. 
Взимку потрібно досвічувати 
посіяне хоча б до 10 годин, адже 
чим інтенсивніше освітлення, 
тим швидше з’являться сходи. 
Найшвидше проростає крес-са-
лат, що може дати паростки 
готові до вживання за 5 днів 
в ідеальних умовах. Решта 
культур проростає за 10–15 днів.

Доглядаємо 
за посівами 
та мікрогріном

Посіви не можна залишати 
без нагляду та провітрювання, 
адже вони дуже швидко «зади-
хаються». Щоденно слід при-
піднімати плівку чи кришку, 
а після появи перших сходів 
відразу зняти. Підростаючі 
сходи люблять вільну цирку-
ляцію та свіже повітря.

Головне завдання догляду — 
підтримка постійної вологи 
у основі для пророщування 
(килимка) або рівня води 
у ємності. Мікрозелень на суб-
страті чи його альтернативі 
поливають щоденно, вранці або 
ввечері. Норма поливу на стан-
дартний контейнер: по 30 мл 
для дрібнолисткових культур, 
салатів, пряних рослин; по 50 мг 
для великопаросткових видів, 
таких як соняшник та горох.

Я к щ о  з ел е н ь  р о с т е 
у пророщувачах чи на тканині, 
паростки потрібно промивати 
щодня. Починати слід, коли 
корінці закріпляться на сітці, 
повторюють двічі-тричі на 
день, під проточною водою. 
Мікрозелень всотує все, що 
потрапляє з водою. Варто 
подбати про якість води для 
поливу, намагаючись обмежи-
тися якісно відстояною, кип’я-
ченою, талою, відфільтрованою, 
дистильованою. Застосування 
добрив та стимуляторів росту 
категорично протипоказане.

Збираємо врожай
Рослинки можна зрізати, від-

коли в них розвинуться сім’я-
долі та буде рости перша пара 
справжніх листочків, зазвичай 
орієнтуються на висоту від 4 до 
7 см та пружність, силу пагонів. 
Переростати мікрозелень не 
повинна, уже на стадії третього 
листка вона втрачає ніжність 
та стає волокнистою.

Якщо мікрозелень немож-
ливо вжити відразу, її можна 
зберігати у контейнері, що 
«дихає», в холодильнику. 
Достатньо покласти на дно 
вологий паперовий рушник, 
обережно викласти зрізані 
паростки та прикрити їх зверху 
такою ж вологою серветкою. 
Паростки можна зберігати 
у відсіку для овочів або зелені 
протягом 3–4 днів.

Олександр СТЕПАНЕНКО
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UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 10:50, 18:20 XXIV 

зимові Олімпійські ігри 
2022 року (Пекін, Китай)

10:20, 17:00 Студія 
Олімпійські ігри

18:00, 21:00, 0:00, 5:30 
Новини

21:30 Доба Олімпійських 
ігор

21:45 Суспільно-політичне 
ток-шоу «Зворотний 
відлік»

23:30 Перша шпальта
0:25, 2:20, 5:30 Погода
0:30 Д/с «Тваринна зброя»
1:25 Д/с «Світ дикої 

природи»
1:55 Земля, наближена до 

неба
2:25 Д/ф «Гідра» 16+
3:40 UA:Фольк. Спогади
4:35 Енеїда

1+1
5:30, 10:20 «Життя відомих 

людей»
6:30, 7:10, 8:10, 9:10 

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

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

9:25 «Життя відомих людей 
2022»

11:15, 12:20, 14:15 «Твій 
день»

14:45 «Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Крила кохання» 

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

(16+)
22:50 «ТСН: 10 вражаючих 

подій дня»
23:00 «Твій вечір 2022»
0:00 «Голос країни 12»
2:30 «Вражаючі історії ТСН»

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 «Моє блискуче 
розлучення» 16+

14:10, 15:05 «Вещдок»
16:05 «Жди меня. Україна»
17:40 «Новини»
20:00, 2:40 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал» 16+
23:45 Х/ф «Підозри містера 

Вічера: за межами 
пристойності» 12+

1:35 Т/с «Той, хто не спить» 
16+

4:05 «Мультфільм»
4:55 «Телемагазин»

СТБ
5:50 Т/с «Комісар Рекс»
8:50, 11:50 «Битва 

екстрасенсів» 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+
1:40 «Хата на тата» 12+

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

Карибського моря: На 
дивних берегах» 16+

13:00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
Помста Салазара» 12+

15:40 Т/с «Будиночок на 
щастя»

20:00 «Хто зверху?» 12+
22:00 Х/ф «Пікселі» 16+
0:10 Х/ф «Пташка на дроті» 

16+
2:35 «Служба розшуку 

дітей»
2:40 «Зона ночі»

НТН
5:00, 4:45 «Top Shop»
5:55 «Вартість життя»
7:25 Х/ф «Проект «Альфа»
9:00 Х/ф «Очікування 

полковника Шалигіна»
10:40 Т/с «Коломбо» (16+)
12:30, 16:30, 19:00, 2:50 

«Свідок»
13:00, 18:00, 3:20 «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 «Віртуози» (16+)
1:10 Х/ф «Драконові оси» 

(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
10:30 Т/с «Від любові до 

ненависті» 12+
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 «Сонячний 

листопад» 12+
1:30 Телемагазин
2:45 Гучна справа
3:40 Реальна містика

ICTV
5:15, 3:45 Скарб нації
5:25, 3:55 Еврика!
5:30 Служба розшуку дітей
5:35, 10:05 Громадянська 

оборона
6:30 Факти тижня
8:45 Факти. Ранок
9:10, 19:20 Надзвичайні 

новини
10:45 Х/ф «Максимальний 

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

День
13:15, 16:25 Т/с «Коп з 

минулого» 16+
20:20, 1:45 Прихована 

небезпека
21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Пес» 16+
22:40 Свобода слова
0:00 Х/ф «Примарний 

шторм» 18+
2:45 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:45 М/ф «Кіт Грім та 

зачарований дім»

10:15 «Орел і Решка. Дива 
світу»

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

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

14:25 Х/ф «Пастка для 
привида»

16:10 Х/ф «Особливо 
небезпечна» (16+)

18:00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня 
подорож»

23:00 Т/с «Грань» (16+)
0:45 Х/ф «Бабій» (18+)
2:30 Т/с «Три сестри»
3:25 «Нічне життя»

Прямий
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, 11:10 «Новини 
країни» з Кароліною 
Ашіон і Павлом 
Рольником

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 «Про 

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

2+2
6:00 «Джедаі 2019»
6:25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2» (16+)
10:10 Х/ф «Старскі та Гатч»
12:10 Х/ф «П’ятий елемент» 

(16+)
14:50 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Гроші 2022»
20:20 Т/с «Булатов» (16+)
0:10 «Дубинізми»
0:30 Т/с «CSI: Місце 

злочину» (16+)
2:20 Т/с «Рекс-2»
3:15 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:15, 12:15 Містична 

Україна

7:05 Правила виживання
9:05 Страх у твоєму домі
10:00, 1:35 Речовий доказ
11:10 Дика Бразилія
13:10 Заборонена історія
14:05, 21:50 Герої будівель-

ного майданчика
14:55 Довідник дикої 

природи
15:55 Глобальна наука
16:55, 23:40 Як влаштова-

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

неприємностей
20:50 Синя безодня
0:35 Мисливці на нацистів
2:45 Академік Корольов
3:45 Земні катаклізми
4:40 Судіть самі
5:20 Ілюзії сучасності

Enter-фільм
6:10 Х/ф «Екіпаж машини 

бойової»
7:10, 9:00, 1:20 «Телемага-

зин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00, 9:50 «Моя правда»
9:30 «Зіркові долі»
10:40 Х/ф «Борсаліно» 16+
13:10 Х/с «Пригоди 

Електроніка»
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
4:15 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, 21:20 Шість соток
19:50 Один за 100 годин
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»
9:30 Х/ф «Оптом дешевше»
11:20 Х/ф «Оптом дешевше 

2»
13:15 Х/ф «А ось і Поллі» 16+
15:00, 5:00 Зірки, чутки та 

галлівуд
16:00, 2:30 Панянка-се-

лянка
17:00 СуперЖінка 2
18:00, 1:00 Богиня шопінгу. 

Батли за патли
19:00 Одного разу під 

Полтавою
22:00 Т/с «Бібліотекарі» 16+
23:00, 2:00 Країна У
0:00 СуперЖінка
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 Всі пси потрапляють 

до раю
0:00, 0:50 Могутній Майк
0:10 Свинячі історії
0:30 Сердиті пташки
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, 8 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 10:25, 18:20, 22:00 XXIV 

зимові Олімпійські ігри 
2022 року (Пекін, Китай)

9:50, 17:00 Студія Олімпій-
ські ігри

18:00, 21:00, 0:30, 5:25 Новини
21:40 Доба Олімпійських ігор
0:00 Бігус Інфо
1:05 Погода
1:10 Д/с «Тваринна зброя»
2:00 Д/с «Світ дикої 

природи»
2:25 Земля, наближена до 

неба
2:40 Д/ф «Війна на 

нульовому кілометрі» 
12+

3:35 UA:Фольк. Спогади
4:30 Енеїда

1+1
5:30, 10:20 «Життя відомих 

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

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

16:45, 19:30, 4:25 ТСН: 
«Телевізійна служба 
новин»

9:25 «Життя відомих людей 
2022»

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

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

(16+)
22:50 «ТСН: 10 вражаючих 

подій дня»
23:00 «Твій вечір 2022»
0:00 Х/ф «Сусіди: На стежці 

війни» (16+)
1:55 «Вражаючі історії ТСН»

Інтер
5:25, 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 «Французський 
жиголо» 12+

14:25, 15:25 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый 

случай»
17:40 «Новини»
18:00, 19:00, 3:10 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20:00, 2:40 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал» 16+
23:45 Х/ф «Код 8» 16+
1:30 Т/с «Той, хто не спить» 

16+
4:05 «Мультфільм»
4:50 «Телемагазин»

СТБ
5:20 Т/с «Коли ми вдома»
6:15 Т/с «Комісар Рекс»
9:30, 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+
1:40 «Хата на тата» 12+

Новий Канал
6:00, 7:35 «Kids time»
6:05 «Мультфільм»
6:10 М/с «Том і Джеррі»
7:40 «Орел і решка»
9:50 Т/с «Мерлін»
12:45 «Діти проти зірок»
14:05 Х/ф «Дракула» 16+
16:00, 20:00 «Хто зверху?» 12+
18:00 Т/с «Будиночок на 

щастя»
22:10 Х/ф «Однокласники» 

16+
0:25 Х/ф «Однокласники 2» 

16+
2:20 «Вар’яти» 12+
2:45 «Зона ночі»

НТН
6:20 «Вартість життя»
7:50, 13:00, 18:00, 3:30 

«Випадковий свідок»
8:30, 12:30, 16:30, 19:00, 3:00 

«Свідок»
9:00 Х/ф «Вірність»
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 «Віртуози» (16+)
1:15 «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 «Сонячний 

листопад» 12+
1:30 Телемагазин
2:45 Гучна справа
3:40 Реальна містика

ICTV
4:00 Факти
4:35, 20:20, 2:20 Громадян-

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

новини
10:10 Прихована небезпека
11:45, 13:25 Х/ф «Колонія» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:25, 22:40 Т/с «Нюхач» 

16+
16:45, 21:25 Т/с «Пес» 16+
17:50 Т/с «Коп з минулого» 

16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
0:45 Х/ф «Лейк Плесід: Озеро 

страху» 16+
3:05 Я зняв!
3:40 Скарб нації
3:50 Еврика!
3:55 Служба розшуку дітей

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

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

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

Морський сезон»
14:10 Х/ф «Особливо 

небезпечна» (16+)
16:00 Х/ф «2067: Петля часу» 

(12+)
0:45 Т/с «Я - зомбі» (16+)
1:30 Т/с «Три сестри»
3:25 «Нічне життя»

Прямий
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 

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

9:10, 10:10, 11:10 «Новини 
країни» з Кароліною 
Ашіон і Павлом 
Рольником

12:10, 13:15 «Новини країни» 
з Марією Клюк і 
Олександром Близню-
ком

13:00 «Репортер». Новост
14:10 «Великий день»
16:10 «Час пік»
17:10 Ток-шоу «Ситуація»
18:15 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу зі Світланою 

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

ність»

2+2
6:00, 0:10 Т/с «CSI: Місце 

злочину» (16+)
7:45 Х/ф «Ультиматум Борна» 

(16+)
9:55 Т/с «Звонар-2» (16+)
12:00 «Загублений світ»
17:55, 2:00 «Секретні 

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

Мега
6:20, 12:15 Містична Україна
7:15 Правила виживання
9:15 Страх у твоєму домі
10:10, 1:35 Речовий доказ
11:20, 20:50 Синя безодня
13:10 Заборонена історія
14:10, 21:50 Герої будівель-

ного майданчика
15:05 Довідник дикої 

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

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

неприємностей
0:35 Мисливці на нацистів
2:45 Зворотній бік Місяця
3:40 Земні катаклізми
4:40 Судіть самі
5:20 Ілюзії сучасності

Enter-фільм
5:45 Х/ф «Небезпечно для 

життя»
7:10, 9:00, 2:15 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00, 9:45 «Моя правда»
9:30 «Зіркові долі»
10:35 Х/ф «Ім’я троянди» 16+
13:05 Х/ф «Чотири нуль на 

користь Танечки»
14:40 Х/ф «Бережіть жінок»
17:10, 23:20 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:10, 1:20, 2:45 Х/с «Пуаро»
21:00 Х/с «Доктор Блейк» 16+
3:40 Кіноляпи
4:10 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
14:00 Люблю готувати
14:30 Правила виживання
18:00 Зіркові долі
19:00 Один за 100 годин
21:20 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 «Хочу бути тобою» 

16+
13:15 4 весілля
14:05, 16:00, 2:30 Панянка-се-

лянка
15:00, 5:00 Зірки, чутки та 

галлівуд
17:00 СуперЖінка 2
18:00, 1:00 Богиня шопінгу. 

Батли за патли
19:00 Одного разу під 

Полтавою
23:00, 2:00 Країна У
0:00 СуперЖінка
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



3 лютого 2022 РоКУ | 13#5(195)РешетилівщинаUA

ТЕЛЕПРОГРАМА

Середа, 9 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 10:50, 18:20, 22:00 XXIV 

зимові Олімпійські ігри 
2022 року (Пекін, Китай)

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

18:00, 21:00, 0:30, 5:25 Новини
21:40 Доба Олімпійських ігор
0:00 Перша шпальта
1:05 Погода
1:10 Д/с «Тваринна зброя»
2:00 Д/с «Світ дикої 

природи»
2:25 Земля, наближена до 

неба
2:40 Д/ф «Заміновані 

вірністю» 12+
3:35 UA:Фольк. Спогади
4:30 Енеїда

1+1
5:30, 10:20 «Життя відомих 

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

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

16:45, 19:30, 4:25 ТСН: 
«Телевізійна служба 
новин»

9:25 «Життя відомих людей 
2022»

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

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

(16+)
22:50 «ТСН: 10 вражаючих 

подій дня»
23:00 «Твій вечір 2022»
0:00 Х/ф «Сусіди 2» (16+)
1:50 «Вражаючі історії ТСН»

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 «Просто щоб 

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

случай»
17:40 «Новини»
18:00, 19:00, 3:10 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20:00, 2:40 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал» 16+
23:45 Х/ф «Хранитель» 16+
1:30 Т/с «Той, хто не спить» 

16+
4:05 «Мультфільм»
4:45 «Телемагазин»

СТБ
5:15 Т/с «Коли ми вдома»
5:45 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+
1:40 «Хата на тата» 12+

Новий Канал
6:00, 7:20 «Kids time»
6:05 «Мультфільм»
6:15 М/с «Том і Джеррі»
7:25 «Орел і решка»
9:30 Т/с «Мерлін»
12:20 «Діти проти зірок»
13:55 Х/ф «Однокласники» 

16+
15:55, 20:00 «Хто зверху?» 12+
18:00 Т/с «Будиночок на 

щастя»
22:00 Х/ф «Змішані» 16+
0:30 Х/ф «Війна наречених» 

16+
2:20 «Вар’яти» 12+
2:40 «Служба розшуку дітей»
2:45 «Зона ночі»

НТН
6:20 «Вартість життя»
7:50, 13:00, 18:00, 3:30 

«Випадковий свідок»
8:30, 12:30, 16:30, 19:00, 3:00 

«Свідок»
9:00 Х/ф «Вовча зграя»
10:45 Т/с «Коломбо» (16+)
14:10, 21:15 Т/с «Менталіст» 

(16+)
15:55, 17:00, 19:30 Т/с «CSI: 

Маямі» (16+)
23:00 Т/с «Віртуози» (16+)
1:10 «Легенди карного 

розшуку»
4:45 «Top Shop»

ТК Україна
6:30, 7:10, 8:15 Ранок з 

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

Сьогодні
9:00 Зірковий шлях
11:15 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 «Сонячний 

листопад» 12+
1:30 Телемагазин
2:45 Гучна справа
3:15 Реальна містика

ICTV
4:00 Факти
4:35, 10:10 Громадянська 

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

новини
11:10, 13:25 Х/ф «Втеча задля 

порятунку» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:20, 22:45 Т/с «Нюхач» 

16+
16:40, 21:25 Т/с «Пес» 16+
17:50 Т/с «Коп з минулого» 

16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20, 2:45 Секретний фронт
0:55 Х/ф «Біла імла» 16+
3:45 Скарб нації
3:55 Еврика!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:35, 23:00 Т/с «Грань» (16+)
10:25, 18:10 «Орел і Решка. 

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

Перезавантаження»
13:15, 21:00 «Орел і Решка. 

Морський сезон»
14:10 Х/ф «2067: Петля часу» 

(12+)
16:20 Х/ф «Орбіта 9» (12+)
0:40 Т/с «Я - зомбі» (16+)
1:30 Т/с «Три сестри»
3:25 «Нічне життя»

Прямий
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, 11:10 «Новини 
країни» з Кароліною 
Ашіон і Павлом 
Рольником

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»
6:15, 0:00 Т/с «CSI: Місце 

злочину» (16+)
8:00 Х/ф «Спадок Борна» (16+)
10:40 Т/с «Звонар-2» (16+)
12:50, 19:25 «Загублений 

світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:15 Т/с «Булатов» (16+)
1:50 Т/с «Рекс-2»
3:40 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:20, 12:15 Містична Україна
7:15 Правила виживання
9:15 Страх у твоєму домі
10:10, 1:35 Речовий доказ
11:20, 20:50 Синя безодня
13:10 Заборонена історія
14:10, 21:50 Герої будівель-

ного майданчика
15:00 Довідник дикої 

природи

16:00 Глобальна наука
17:00, 23:40 Як влаштований 

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

неприємностей
0:35 Мисливці на нацистів
2:45 Полювання на НЛО
3:35 Земні катаклізми
4:35 Судіть самі
5:20 Ілюзії сучасності

Enter-фільм
5:40 Х/ф «Лимерівна»
7:10, 9:00, 2:20 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00 Моя правда
9:30 «Зіркові долі»
10:30 «Моя правда»
11:20 Х/ф «За два кроки від 

«Раю»
12:50 Х/ф «Другий трагічний 

Фантоцці» 16+
14:50, 21:00 Х/с «Доктор 

Блейк» 16+
17:10, 23:20 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:10, 1:20, 2:50 Х/с «Пуаро»
3:40 Кіноляпи
4:30 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 Один за 100 годин
21:20 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 «Зоряні таляри»
9:45, 22:00 Т/с «Бібліотекарі» 

16+
10:45 Х/ф «Тисяча слів» 16+
12:45 4 весілля
14:00, 16:00, 2:30 Панянка-се-

лянка
15:00, 5:00 Зірки, чутки та 

галлівуд
17:00 СуперЖінка 2
18:00, 1:00 Богиня шопінгу. 

Батли за патли
19:00 Одного разу під 

Полтавою
23:00, 2:00 Країна У
0:00 СуперЖінка
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 Детектив Міретта
13:30, 15:00 Майстерня Бібі
15:30 Мія і я
16:00, 21:00 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
20:00 Морські пригоди 

Сантьяго
20:30 Кафе Баттербін
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, 10 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 11:10, 18:20, 22:00 XXIV 

зимові Олімпійські ігри 
2022 року (Пекін, Китай)

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

18:00, 21:00, 0:30, 5:25 Новини
21:40 Доба Олімпійських ігор
0:00 Схеми. Корупція в 

деталях
1:05 Погода
1:10 Д/с «Тваринна зброя»
2:00 Д/с «Світ дикої 

природи»
2:25 Земля, наближена до 

неба
2:40 Д/ф «Перехрестя Балу» 

12+
3:35 UA:Фольк. Спогади
4:30 Енеїда

1+1
5:30, 10:20 «Життя відомих 

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

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

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

9:25 «Життя відомих людей 
2022»

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

(12+)
20:23 «Чистоnews 2022»
20:30 Т/с «Папік» (16+)
21:45 «Право на владу 2022»
0:45 «ТСН: 10 вражаючих 

подій дня»
0:55 Х/ф «Білосніжка. Казка 

жахів» (18+)
2:45 «Вражаючі історії ТСН»

Інтер
5:15, 22:00 «Слідство вели... з 

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

ІНТЕРом»
10:00 «Корисна програма»

11:00 «Інше життя»
12:25 Х/ф «Без комплексів» 

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

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

«Стосується кожного»
20:00, 3:20 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал» 16+
23:45 Х/ф «Крізь сніг» 16+
2:10 Т/с «Той, хто не спить» 

16+
4:50 «Телемагазин»

СТБ
5:25 Т/с «Коли ми вдома»
6:20 Т/с «Комісар Рекс»
8:25, 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+
1:40 «Хата на тата» 12+

Новий Канал
6:00, 7:10 «Kids time»
6:05 М/с «Том і Джеррі»
7:15 «Орел і решка»
9:25 Т/с «Мерлін»
12:15 «Діти проти зірок»
13:55 Х/ф «Однокласники 2» 

16+
15:55, 20:00 «Хто зверху?» 12+
18:00 Т/с «Будиночок на 

щастя»
22:00 Х/ф «Великий Стен» 

16+
0:30 Х/ф «Подружки 

нареченої» 16+
2:50 «Служба розшуку дітей»
2:55 «Зона ночі»

НТН
6:20 «Вартість життя»
7:55, 13:00, 3:30 «Випадковий 

свідок»

8:30, 12:30, 16:30, 19:00, 3:00 
«Свідок»

9:00 Х/ф «Лише одна ніч»
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 «Віртуози» (16+)
1:10 «Легенди карного 

розшуку»
4:45 «Top Shop»

ТК Україна
6:30, 7:10, 8:15 Ранок з 

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

Сьогодні
9:00 Зірковий шлях
11:15 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 Президент-

ської медіаімперії. Дім - 2
23:50 Т/с «Сонячний 

листопад» 12+
1:25 Телемагазин
1:55 Реальна містика

ICTV
4:00 Факти
4:35 Громадянська оборона
6:30 Ранок у великому місті
8:45 Факти. Ранок
9:15, 19:20 Надзвичайні 

новини
10:20, 13:25 Х/ф «Особлива 

думка» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:20, 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
20:20, 2:55 Анти-зомбі
0:45 Х/ф «Денне світло» 16+
3:40 Скарб нації
3:50 Еврика!
3:55 Служба розшуку дітей

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:35, 23:00 Т/с «Грань» (16+)
10:10, 17:50 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
12:10, 20:00 «Орел і Решка. 

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

Морський сезон»
14:00 Х/ф «Орбіта 9» (12+)
15:50 Х/ф «Поза часом» (16+)
0:45 Т/с «Я - зомбі» (16+)
1:30 Т/с «Три сестри»
3:25 «Нічне життя»

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

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

9:10, 10:10, 11:10 «Новини 
країни» з Кароліною 
Ашіон і Павлом 
Рольником

12:10, 13:15 «Новини країни» 
з Марією Клюк і 
Олександром Близню-
ком

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

політику»
22:00 «Спецтема»

2+2
6:00, 0:00 Т/с «CSI: Місце 

злочину» (16+)
7:45 Х/ф «Бої в бронежиле-

тах» (16+)
9:40 Т/с «Звонар-2» (16+)
11:40 «Загублений світ»
17:55, 1:50 «Секретні 

матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Воїни доріг»
20:20 Т/с «Булатов» (16+)
2:05 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:20, 12:15 Містична Україна
7:15 Правила виживання
9:10 Страх у твоєму домі
10:10, 1:35 Речовий доказ

11:20, 20:50, 0:35 Синя 
безодня

13:15 Заборонена історія
14:10, 21:50 Герої будівель-

ного майданчика
15:05 Довідник дикої 

природи
16:05 Суперзаводи
17:05, 23:40 Як влаштований 

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

неприємностей
2:45 Бізнес на залякуванні
3:35 Земні катаклізми
4:35 Судіть самі
5:15 Ілюзії сучасності

Enter-фільм
5:35 Х/ф «Мартин Боруля»
7:10, 9:00, 1:20 «Телемагазин»
7:40, 8:40, 9:30 «Мультфільм»
7:50, 11:15 «Моя правда»
10:15 «Зіркові долі»
12:05 «Невідома версія»
12:55 Х/ф «Екіпаж машини 

бойової»
14:05 Х/ф «Фантоцці йде на 

пенсію»
16:00, 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
4:30 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 Шеф-повар
14:30 Правила виживання
18:00 Зіркові долі
19:00 Один за 100 годин
21:20 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 «Троє дітей короля»
9:45, 22:00 Т/с «Бібліотекарі» 

16+
10:45 Х/ф «Брехун, брехун»
12:45 4 весілля
14:00, 16:00, 2:30 Панянка-се-

лянка
15:00, 5:00 Зірки, чутки та 

галлівуд
17:00 СуперЖінка 2
18:00, 1:00 Богиня шопінгу. 

Батли за патли
19:00 Одного разу під 

Полтавою
23:00, 2:00 Країна У
0:00 СуперЖінка
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 Детектив Міретта
13:30, 15:00 Майстерня Бібі
15:30 Мія і я
16:00, 21:00 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, 20:00 Морські пригоди 

Сантьяго
19:00, 20:30 Кафе Баттербін
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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ТЕЛЕПРОГРАМА

П’ятниця, 11 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 10:50, 18:20, 22:00 XXIV 

зимові Олімпійські ігри 
2022 року (Пекін, Китай)

10:20, 17:00 Студія Олімпій-
ські ігри

18:00, 21:00, 0:00, 5:25 Новини
21:40 Доба Олімпійських ігор
0:35 Погода
0:40 Д/с «Тваринна зброя»
1:30 Д/с «Світ дикої 

природи»
2:00 Земля, наближена до 

неба
2:25 Д/ф «Вибір»
3:35 UA:Фольк. Спогади
4:30 Енеїда

1+1
6:05, 10:20 «Життя відомих 

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

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

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

9:25 «Життя відомих людей 
2022»

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

(12+)
20:15 «Чистоnews 2022»
20:20 Х/ф «Післязавтра» (16+)
22:55 Х/ф «Вулкан» (16+)
1:05 Х/ф «Серце дракона» 

(16+)
3:05 Т/с «Дім Бобринських» 

(16+)

Інтер
5:20, 23:10 «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 «Момо»
14:10, 0:55 «Вещдок»
16:30 «Вещдок. Особый 

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

кожного»
20:00, 3:30 «Подробиці»
21:00 Х/ф «Відчайдушний 

хід» 16+
4:00 «Орел і Решка. Шопінг»
4:50 «Телемагазин»

СТБ
5:00, 11:50 Т/с «Комісар Рекс»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
13:15, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа» 

12+
20:15, 22:50 Т/с «Відпустка у 

сосновому лісі» 12+
1:10 «Детектор брехні» 16+

Новий Канал
6:00, 7:10 «Kids time»
6:05 М/с «Том і Джеррі»
7:15 «Орел і решка»
9:20 «Аферисти в сітях» 16+
12:30 Т/с «Будиночок на 

щастя»
15:45 Х/ф «Як позбутися 

хлопця за 10 днів» 16+
18:00 Х/ф «Пікселі» 16+
20:00 Х/ф «Примарний 

патруль»
22:00 Х/ф «Хроніки Ріддіка» 

16+
0:30 Х/ф «Щасливий день 

смерті» 16+
2:20 «Служба розшуку дітей»
2:25 «Зона ночі»

НТН
6:20 «Вартість життя»
7:50, 13:00, 3:25 «Випадковий 

свідок»
8:30, 12:30, 16:30, 19:00, 2:55 

«Свідок»
9:00 Х/ф «Скринька Марії 

Медічі»
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 «Віртуози» (16+)
1:10 «Легенди карного 

розшуку»
4:45 «Top Shop»

ТК Україна
6:30, 7:10, 8:15 Ранок з 

Україною
7:00, 8:00, 15:00, 19:00 

Сьогодні
9:00 Т/с «Дерев’яний 

гребінець» 12+
13:00, 15:30 Т/с «З почуття 

боргу» 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 «Сонячний 

листопад» 12+
1:30 Телемагазин
4:20 Реальна містика

ICTV
4:00, 1:20 Факти
4:40 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+
11:45, 13:10, 23:55 Т/с 

«Вижити за будь-яку 
ціну»

12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 16:15 Т/с «Пес» 16+
17:30, 22:55, 1:45 Скетч-шоу 

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

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

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

Перезавантаження»
13:15, 21:15 «Орел і Решка. 

Морський сезон»
14:15 Х/ф «Поза часом» (16+)
16:15 Х/ф «Листи до 

Джульєтти» (16+)
18:15 Х/ф «Любий Джон» (16+)
0:10 Х/ф «В обіймах брехні» 

(16+)
2:00 Т/с «Три сестри»
3:00 «Нічне життя»

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

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

9:10, 10:10, 11:10 «Новини 
країни» з Кароліною 
Ашіон і Павлом 
Рольником

12:10, 13:15 «Новини країни» 
з Марією Клюк і 
Олександром Близню-
ком

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»
6:10 Т/с «CSI: Місце злочину» 

(16+)
7:55, 0:05 Х/ф «Незнайомець» 

(16+)
9:45 Т/с «Звонар-2» (16+)
11:50 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15, 1:55 «Спецкор»
18:50, 2:30 «Джедаі»
19:25 Х/ф «Швидкість» (16+)
21:45 Х/ф «Швидкість-2» (16+)
3:05 «Цілком таємно-2017»
3:40 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:15, 12:05 Містична Україна
7:10 Правила виживання
9:00 Страх у твоєму домі
10:00, 1:40 Речовий доказ
11:10, 20:50, 0:40 Синя 

безодня
13:05 Заборонена історія
14:05, 21:50 Герої будівель-

ного майданчика
15:05 Довідник дикої 

природи
16:05 Суперзаводи
17:05, 23:40 Як влаштований 

Всесвіт
18:00 Стежина війни

19:00 Прихована реальність
19:55, 22:40 Шукачі 

неприємностей
2:50 Ліліпути
3:40 Земні катаклізми
4:40 Судіть самі
5:25 Ілюзії сучасності

Enter-фільм
5:50 Х/ф «За два кроки від 

«Раю»
7:10, 9:00, 2:10 «Телемагазин»
7:40, 8:50, 9:30 «Мультфільм»
8:00, 11:10 «Моя правда»
10:20, 2:40 «Зіркові долі»
12:00 «Невідома версія»
12:50 Х/ф «Очікування 

полковника Шалигіна»
14:20 Х/ф «Фантоцці бере 

реванш»
16:00, 21:00 Х/с «Доктор 

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

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

зеленому кімоно»
0:35 Х/ф «Кохання - смер-

тельна гра...»
3:00 Кіноляпи
4:20 Кінотрейлери

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

Різдвяні страви
9:20 Майстри ремонту
10:20 Затишна дача
10:50 Дача бородача
11:20, 20:40 Удачний проект
13:00, 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 Один за 100 годин
21:20 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 «Принц-ведмідь»

9:45 Т/с «Бібліотекарі» 16+
10:45 Х/ф «Більше, ніж секс» 

16+
12:45 4 весілля
14:00, 16:00, 3:05 Панянка-се-

лянка
15:00, 4:55 Зірки, чутки та 

галлівуд
17:00 СуперЖінка 2
18:00 Богиня шопінгу
20:00 Х/ф «Дуплекс» 16+
21:45 Х/ф «Божевільна 

парочка» 16+
0:05 СуперЖінка
1:05 Одного разу під 

Полтавою
1:35 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 Детектив Міретта
13:30, 15:00 Майстерня Бібі
15:30 Мія і я
16:00, 21:00 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, 20:00 Морські пригоди 

Сантьяго
19:00, 20:30 Кафе Баттербін
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, 12 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 10:50, 22:20 XXIV зимові 

Олімпійські ігри 2022 
року (Пекін, Китай)

10:20, 17:00 Студія Олімпій-
ські ігри

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

Євробачення»
18:30 Національний відбір 

учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євроба-
чення-2022». Фінал 1 ч.

21:30 Національний відбір 
учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євроба-
чення-2022». Фінал 2 ч.

22:00 Доба Олімпійських ігор
0:25 Д/с «Світ дикої 

природи»
1:50 Д/ф «Северин 

Наливайко. Остання 
битва!» 12+

3:20 Геолокація: ВОЛИНЬ
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»
17:30, 18:30 «Світ навиворіт 

- 13. Еквадор»
20:15 «Чистоnews 2022»
20:20, 2:25 «Вечірній 

квартал»
22:15, 4:20 Т/с «Дикі» (16+)
23:20 «Світське життя. 2022»
0:25 Х/ф «Серце дракона» 

(16+)

Інтер
5:20 «Орел і Решка. Дива 

світу»
7:20 Х/ф «Скупий» 12+
9:00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00 Х/ф «Шалено 

закоханий»
13:00 Х/ф «Покровські 

ворота»
15:45 Х/ф «Діамантова рука»
17:45, 20:30 Т/с «Провінціал» 

16+
20:00 «Подробиці»
22:30 «Концерт Олени 

Ваєнги»
0:15 Т/с «Голос з минулого» 

12+
3:50 Х/ф «Самотня жінка 

бажає познайомитись...»

СТБ
5:30 Т/с «Коли ми вдома»
6:00, 10:55 Т/с «Папаньки» 

12+
7:55 «Неймовірна правда про 

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

сезонів» 12+
0:30 «Звана вечеря» 12+

Новий Канал
6:00 «Хто проти блондинок?» 

12+
8:10, 10:00 «Kids time»
8:15 Х/ф «Бетховен 2»
10:05 «Орел і Решка. Робота 

мрії»
12:00 «Орел і решка»
15:10 М/ф «Кіт у чоботях»
17:00 М/ф «Шрек Третій»
19:00 Х/ф «Джон Картер: Між 

двох світів» 16+
21:15 Х/ф «Воркрафт: 

Початок» 12+
23:55 Х/ф «З міркувань 

совісті» 16+
2:35 «Зона ночі»

НТН
6:10 Х/ф «Єдина дорога»
8:05 Х/ф «Викликаємо вогонь 

на себе» (12+)
14:20, 3:20 «Випадковий 

свідок»
15:30 Х/ф «Розплата» (16+)
17:10 Х/ф «Ласкаво просимо в 

джунглі» (16+)
19:00, 2:50 «Свідок»
19:30 Х/ф «Кримінальний 

талант»
22:40 Х/ф «Полонені сонця» 

(16+)
0:20 Х/ф «Заражена» (16+)
2:10 «Легенди карного 

розшуку»
4:45 «Top Shop»

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

12+
17:40, 21:00 Т/с «Можеш мені 

вірити» 12+
20:00 Головна тема
23:25, 2:00 Т/с «Від любові до 

ненависті» 12+
1:30 Телемагазин

ICTV
4:35 Скарб нації
4:45 Еврика!
4:50 Факти
5:15 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
6:55 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-2»
8:05 Т/с «Дільничний з ДВРЗ» 

16+
12:10, 13:00 Х/ф «Денне 

світло» 16+
12:45 Факти. День
14:50 Х/ф «Примарний 

вершник» 16+
16:55 Х/ф «Примарний 

вершник-2: Дух помсти» 
16+

18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «Нестримні» 16+

21:05 Х/ф «Нестримні-2» 16+
23:00 Х/ф «Нестримні-3» 16+
1:25 Х/ф «Колонія» 16+
3:05 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Кротик і Панда»
8:45 «Ух ти show»
8:50 «Орел і Решка. Шопінг»
9:50 Х/ф «Як вийти заміж за 

мiльярдера»
11:40 Х/ф «Любий Джон» 

(16+)
13:40 «Орел і Решка. Дива 

світу 2»
0:00 Х/ф «Дівчина мого 

найкращого друга» (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 «Зброя»
7:00 «Джедаі 2020»
9:00 «Загублений світ»
14:00 Х/ф «Інферно» (16+)
15:50 Х/ф «Раптова смерть» 

(16+)
18:00 Х/ф «Фортеця впаде» 

(16+)
19:50 Х/ф «Мистецтво війни» 

(16+)
22:05 Х/ф «Хижак»(2018) (18+)
0:10 Х/ф «Галактика 

Юрського періоду» (16+)
1:45 Т/с «Рекс-2»
2:40 «Відеобімба-2»
3:40 «Цілком таємно-2017»
5:45 Телемагазини

Мега
6:25, 2:00, 5:30 Містична 

Україна
7:20 Випадковий свідок
8:50 Речовий доказ
10:00, 17:05 Правда життя
12:05 Заборонена історія
14:05, 21:00 Суперзаводи
19:10 Синя безодня
0:00 ТОП 10: Таємниці та 

загадки
2:55 Таємниці криміналь-

ного світу

Enter-фільм
5:45 Х/ф «Чотири нуль на 

користь Танечки»
7:10, 9:00, 2:00 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00 «Моя правда»
9:30, 2:30 «Зіркові долі»
10:20 «Невідома версія»
11:10 Х/ф «Благородний вене-

ціанець»
13:20 Х/ф «Таємниця 

«Чорних дроздів»
15:00 Х/ф «Скринька Марії 

Медічі»
16:50 Х/с «Пуаро»
18:40 Х/с «Доктор Блейк» 16+
21:00 Х/с «Джекілл та Хайд» 

16+
3:00 Кіноляпи
4:20 Кінотрейлери

К2
6:30 Телемагазин
7:30 Інстагламур
10:20 Правила життя
12:00 Затишна дача
12:50 Дача бородача
13:50, 18:50 Удачний проект
15:30 Майстри ремонту
17:10 Один за 100 годин
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
10:30 М/ф «Геркулес»
12:15, 22:50 Одного разу під 

Полтавою
17:15 М/ф «Лоракс»
18:50 Х/ф «Ігри з вогнем»
20:40 Х/ф «Так, можливо» 16+
23:50, 0:20, 1:20, 1:50 Країна У
2:20 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 Космічний старт: 

Назад на Больтрон
16:30 Тру і королівство 

веселки
18:00 Тру і королівство 

веселки: Дружба 
навсегда

18:30, 20:00 Морські пригоди 
Сантьяго

19:00, 20:30 Кафе Баттербін
19:30 Фіксики
21:00 Принцеса Еммі
22:30, 23:50 Сердиті пташки
22:50 Могутній Майк
23:20 Свинячі історії
0:50 Місія Блейк
3:00 Казки на піску
3:30 Улюблені мультфільми
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27 січня  
День народження 
відзначив Олександр 
КОЗУБСЬКИЙ!
Дозвольте Вас привітати, 
Бо день такий буває раз на рік, 
Здоров’я й щастя щиро побажати, 
На все життя, на довгий-довгий 
вік! 
До сотні літ — без горя і журби, 
Від гір, від сонця, від калини 
Всіх благ земних — з роси й води 
Бажаємо Вам всі нині!

Колеги та друзі

29 січня  
День народження 
відзначила  
Ольга НЕХВОРОСНА!
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!

Колеги та друзі

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

Колеги та друзі

2 лютого  
День народження 
відзначив  
Андрій РОМАНОВ!
Бажаємо подорожувати країнами 
щастя, зустрічати світанки 
натхнення, радіти кожному дню, 
летіти до успіху, кохати усім 
серцем, долати будь-які труднощі, 
завжди знаходити своє місце під 
сонцем у цьому житті!

Колеги та друзі

Неділя, 13 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 10:50, 18:15, 22:15 XXIV 

зимові Олімпійські ігри 
2022 року (Пекін, Китай)

10:20, 14:15 Студія Олімпій-
ські ігри

15:25 Національний відбір 
учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євроба-
чення-2022». Фінал

18:00 Новини
21:00, 0:25, 5:05 Тиждень на 

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

Майклом Щуром 16+
1:20 Д/с «Світ дикої природи»
2:10 Д/ф «Якого любили всі»
3:20 UA:Фольк. Спогади
4:15 Енеїда

1+1
7:00 «Життя відомих людей»
8:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 1:45 «Світ навиворіт»
18:30 «Світське життя. 2022»
19:30, 4:50 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 12»
23:25 Х/ф «Післязавтра» (16+)

Інтер
5:25 Х/ф «Шалено закоха-

ний»
7:20 Х/ф «Момо»
9:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 11:55, 12:50 «Інше 

життя»
13:45 «Вещдок. Опережая 

время»
18:05 Х/ф «Підозри містера 

Вічера» 12+
20:00 «Подробиці тижня»

22:00 Х/ф «Діамантова рука»
0:00 Х/ф «Дежа вю»
2:10 «Вещдок»

СТБ
5:50, 18:40 «Щасливі за сім 

днів» 12+
8:15 «МастерШеф. Битва 

сезонів» 12+
13:50 «Супербабуся» 12+
20:55 «Один за всіх» 16+
22:05 «Таємниці ДНК» 16+

Новий Канал
6:00 «Вар’яти» 12+
7:00, 9:00 «Kids time»
7:05 М/ф «Кіт у чоботях»
9:05 Т/с «Будиночок на 

щастя»
12:05 М/ф «Шрек Третій»
13:55 Х/ф «Джон Картер: Між 

двох світів» 16+
16:35 Х/ф «Воркрафт: 

Початок» 12+
19:00 Х/ф «Принц Персії: 

Піски часу» 16+
21:15 Х/ф «Реальна сталь» 16+
23:50 «Improv Live Show» 12+
2:45 «Зона ночі»

НТН
5:20 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
6:35 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»
8:30 Т/с «Смерть у раю» (16+)
12:40 Х/ф «Полонені сонця» 

(16+)
14:20 Х/ф «Кримінальний 

талант»
17:25 Х/ф «Одиночне 

плавання»
19:15 Х/ф «Особливо важливе 

завдання»
22:00 Х/ф «Незаперечний - 3» 

(18+)

23:55 Х/ф «Ласкаво просимо 
в джунглі» (16+)

1:45 «Легенди карного 
розшуку»

ТК Україна
5:50 Сьогодні
6:50, 4:15 Реальна містика
9:15 Т/с «Спадкоємці» 12+
17:00, 21:00 Т/с «Ляльковий 

будинок» 12+
19:00 Сьогодні. Підсумки з 

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

серце»
1:30 Телемагазин
3:15 Гучна справа

ICTV
4:55 Скарб нації
5:05 Еврика!
5:10 Факти
5:35 Секретний фронт
6:40 Анти-зомбі
7:40 Прихована небезпека
8:35 Громадянська оборона
9:35 Х/ф «Викрадена-2» 16+
11:15, 13:00 Х/ф «Від колиски 

до могили» 16+
12:45 Факти. День
13:35 Т/с «Нюхач» 16+
16:45 Т/с «Пес» 16+
18:45 Факти тижня
20:55 Х/ф «Морський бій» 16+
23:30 Х/ф «Життя» 16+
1:25 Х/ф «Лейк Плесід: Озеро 

страху» 16+
2:50 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Кротик і Панда»
8:40 «Орел і Решка. Шопінг»
9:50 Х/ф «Мері Шеллі та 

монстр Франкенштейна» 
(16+)

12:00 Х/ф «Листи до 
Джульєтти» (16+)

14:00 «Орел і Решка. Дива 

світу 2»
17:10 «Орел і Решка. Дива 

світу»
0:30 Х/ф «В обіймах брехні» 

(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»
7:00 «Джедаі 2020»
9:15, 0:45 «Загублений світ»
14:10 Х/ф «Людина 

президента» (16+)
16:05 Х/ф «Людина 

президента-2» (16+)
17:55 Х/ф «Великий солдат» 

(16+)
19:50 Х/ф «Іноземець» (16+)
22:00 Х/ф «Четвертий» (16+)
2:55 «Відеобімба-2»
5:40 «Найкраще»
5:45 Телемагазини

Мега
6:25 Випадковий свідок
8:50, 2:55 Речовий доказ

10:00, 17:20 Правда життя
12:20 Заборонена історія
14:20, 21:00 Суперзаводи
19:10 Синя безодня
20:05 Дикі Кариби
0:00 ТОП 10: Таємниці та 

загадки
2:00 Містична Україна

Enter-фільм
5:50 Х/ф «Очікування полков-

ника Шалигіна»
7:10, 9:00, 2:00 «Телемагазин»
7:40, 8:50, 9:30 «Мультфільм»
8:00 «Моя правда»
10:05, 2:30 «Зіркові долі»
11:00 «Невідома версія»
11:50 Х/ф «Перегони 

«Гарматне ядро»
13:40 Х/ф «Між високих 

хлібів»
15:10 Х/ф «Хід конем»
16:50 Х/с «Пуаро»
18:40 Х/с «Доктор Блейк» 16+
21:00 Х/с «Джекілл та Хайд» 

16+
3:00 Кіноляпи
4:20 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 Х/ф «Дора і загублене 

місто»
12:00, 1:30 Одного разу під 

Полтавою
17:00 Х/ф «Їжак Сонік»
18:50 Х/ф «2+1»
21:00 Х/ф «1+1»
23:10 Х/ф «Божевільна 

парочка» 16+
2:00 Країна У
3:00 Панянка-селянка
5:50 Корисні підказки

Піксель
6:00 Буль Буль Марін
6:20, 2:40 ТіВі Абетка
7:00, 2:20 Зірки-малюки
7:30 Орігамі
8:00 Веселі саморобки
8:30, 11:30, 14:30 Гав гав гав
9:10, 14:00 Лис Микита
9:50 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: Святковий 
випуск

16:30 Тру і королівство 
веселки: День святого 
Валентина

17:00 Принцеса Еммі
18:30, 20:00 Морські пригоди 

Сантьяго
19:00, 20:30 Кафе Баттербін
19:30 Фіксики
21:00 Мавпи в космосі: Удар у 

відповідь
22:30, 23:50 Сердиті пташки
22:40 Могутній Майк
23:20 Свинячі історії
0:50 Місія Блейк
3:00 Казки на піску
3:30 Улюблені мультфільми
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КАЛЕЙДОСКОП
РешетилівщинаUA

Гороскоп
на тиждень

(7.02 — 13.02)

a
Овен. У вас з’явиться можливість 
швидко розібратися зі складними 
ситуаціями. Постарайтеся плавно 

ввійти в робочий ритм, не варто хапатися 
за все одразу.

b
Телець. Зараз у вас може виник-
нути потреба будувати своє 
життя заново, зруйнувавши те, 

що набридло й заважає. Однак ідеї не слід 
негайно втілювати, ви повинні спочатку 
все добре продумати.

c
Близнюки. Тиждень буде 
сповнений приємних подій, 
активності, несподіваних зустрі-

чей і сприятливих обставин. Зросте ваш 
авторитет і зарплата. Ви зможете зараз 
просто гори згорнути.

d
Рак. Не зупиняйтеся на досягну-
тому, сміливо скоряйте чергову 
вершину. Хтось поруч із вами 

здатний легко вийти з рівноваги, не 
давайте йому цього приводу.

e
Лев. Добре б налаштуватися на 
активне спілкування, це принесе 
вам успіх і підвищить ваш престиж. 

На вас наваляться сніжною грудою дрібні 
незначні справи.

f
Діва. Робота багато уваги, на щастя, 
не зажадає. Там усе йде по торова-
ному. Вас можуть відвідати особливо 

цікаві ідеї. Ідеальний період для того, щоб 
зайнятися особистим життям.

g
Терези. Смуга везіння та удач 
триває, вам вистачить сил і енергії 
для реалізації планів і ідей. Вам 

доведеться переконувати скептично 
настроєних опонентів. Ваші пропозиції 
будуть почуті та схвалені начальством.

h
Скорпіон. У вас з’явиться можли-
вість одержати роботу мрії. Або ж вам 
піднімуть зарплату. При бажанні 

й зосередженості на головних питаннях, 
ви можете досягти високих результатів 
і реалізувати все намічене.

i
Стрілець. Дійте не кваплячись, 
наполегливо просуваючись до 
поставленої мети. Вам не варто 

особливо переживати за інших, не зва-
люйте на плечі чужі турботи, у кожного 
свої проблеми й способи їх рішення.

j
Козеріг. Зосередьтеся на роботі, 
це вам просто необхідно, щоб 
уникнути критичних зауважень 

і неприємностей. Можливо, у деяких 
питаннях ви допустите помилки, даремно 
це заперечувати, треба виправити.

k
Водолій. Настав час зайнятися 
відновленням іміджу, ви повинні 
виглядати на усі сто. Вам доведеться 

приймати важливі рішення та пожинати 
їхні плоди. Співробітництво з партнерами 
поступово налагоджується.

l
Риби. Постарайтеся уникати кон-
фліктів з колегами й друзями. Не 
потрібно наполягати на своєму на 

шкоду іншим. Вам можуть запропонувати 
цікаву роботу. Присвятіть час облашту-
ванню свого будинку.
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Відповіді

з №3

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
Повертається українець 

із зоопарку, куди ходив 
дивитись на яка. Кум 
запитує:

— Як як?
— Ну, як як? Як, як як…

***
— Кажуть, синок наших 

сусідів ледве закінчив 
медичний інститут.

— Неправда! Він гарно 
вчився. Бо чого б тоді його 
брали до аспірантури?

— Того й брали. Щоб 
людей не калічив!

***
— Розо Марківно, чому 

ви пишете в анкеті, шо ви 
українка? Що таки є у вас 
українського?

— Як шо? А сорок п’ять 
кілограмів сала?

***
П ит а н н я  В і р м е н -

ському радіо:
— Що таке шлюб?

— Уявіть, що у Вас безко-
штовний безлімітний висо-
кошвидкісний Інтернет, 
але відкривається тільки 
один сайт.

***
— А в мене скоро бра-

тик буде!
— Звідки ти знаєш?
— Минулого разу 

мама в лікарні лежала — 
сестричка з’явилась, а тепер 
тато в лікарні лежить!

***
Чоловік до жінки:
— Ти мене обманула! 

Ти обіцяла, що кохатимеш 
мене вічно!

— Ну, обіцяла.
— Але ж учора я бачив 

тебе з сусідом!
— Ну то й що. Я обіцяла 

кохати тебе вічно, але не 
безперервно.

***
— Сань, ми не сядемо 

на дієту
— Чому?
— У нас два коти. Я у них 

їжу красти почну.

***
— Мамо, а я була в тебе 

в животі?
— Була.
— А там мої іграшки не 

залишилися?
***

— Мама, а кропива 
кусається?

— Так.
— А як вона гавкає?

***
Чоловік — дружині:
— Мені лікар спирт 

виписав.
— А може, спорт?
— Може, й спорт... Спро-

буй розбери його почерк!
***

Директор диктує листа 
секретарці:

— Пиши: «Вельмиша-
новний директоре банку! 
З великим сумом пові-
домляємо, що не зможемо 
повернути вам позику, 
взяту в минулому році. 
Крапка. Дай подивлюся... 
Я сказав — крапка, а не 
двокрапка і три дужки!

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