
РешетилівщинаUA
Газета твоєї громади

Передплачуйте  
улюблену газету 

«Решетилівщина.UA»!
Передплатний індекс —  

60841  
(24 грн на місяць)

від 10 лютого
2022 року

Найкраща районна газета країни 2021 року за версією Національної спілки журналістів України

#6(196) 

У вівторок, 1 лютого, в Україні 
розпочалася реєстрація на 
основну сесію зовнішнього 

незалежного оцінювання 2022 року. 
У Міністерстві освіти і науки Укра-
їни очікують, що цього року ЗНО 
складатимуть близько 400 тисяч 
учасників. Тим більше, що цьогоріч 
реєструватися на ЗНО доведеться 
усім випускникам шкіл — тобто 
і тим, хто має намір навчатися 

далі у вишах, і учням, які до вишів 
не вступатимуть. Останні скла-
датимуть державну підсумкову 
атестацію (ДПА) у формі ЗНО.

Зареєструвати на ДПА у формі ЗНО 
потрібно до 1 березня, на ЗНО — до 
9 березня 2022 року. На ДПА у формі 
ЗНО — до 1 березня 2022 року. Проте 
в Українському центрі оцінювання 
якості освіти радять не тягти кота 
за хвоста, тобто не відкладати на 

останній день реєстрацію, аби мати 
змогу внести зміни й виправити 
помилки у оформленні документів, 
через які учасникам ЗНО можуть 
відмовити у реєстрації.

Детальніше про терміни реєстра-
ції, необхідні документи, нововве-
дення цьогорічного ЗНО, й платні 
предмети зокрема, попредметний 
графік ЗНО-2022 читайте на 8-ій 
сторінці нашого видання.
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Понад 400 мешканців громади 
щепилися третьою дозою вакцини

Наприкінці року в Україні 
запровадили бустерну дозу 
вакцини від коронавірусу. 
Третю дозу вакцини вводять 
незалежно від того, якою 
вакциною люди щеплюва-
лися, якщо з часу закінчення 
курсу вакцинації вже минуло 
6 місяців.

Станом на 7 лютого 
у Решетилівській міській 
територіальній громаді тре-
тьою дозою вакцини щеплено 
466 осіб. Із них — 44 громадян 
щеплено за останні три дні. 
Для порівняння, за цей час пер-
шою дозою вакцини щеплено 
6 осіб, другою — 20. А загалом, 
з початку вакцинації першою 
дозою щеплено 9144 громадян, 

другу дозу вакцини отримали 
8707 земляків.

Станом на 7 лютого 
в територіальній громаді за 
весь період моніторингу захво-
рюваності виявлено — 2044 осіб 
з підтвердженим діагнозом 
COVID-19.

Нагадуємо, для того, щоб 
отримати щеплення від коро-
навірусної хвороби, необ-
хідно звернутися до свого 
сімейного лікаря чи у пункт 
вакцинації.

Михайло ЧУБ

Окремі торговельні заклади громади 
не дотримуються карантинних вимог

Минулого тижня фахівці 
Держпродспоживслужби 
спільно з працівниками поліції 
та Решетилівської міської ради 
склали два протоколи на влас-
ників закладів обслуговування 
у Решетилівській громаді. Як 
і раніше, в громаді комісійно 
інспектують на дотримання 
карантинних вимог заклади 

торгівлі харчовими та продо-
вольчими товарами, аптеки, 
спортивні зали, перукарні та 
інші заклади обслуговування.

За тиждень з 31 січня по 
6 лютого у Решетилівці пере-
вірили 3 перукарні, аптеку 
та 5 закладів, які здійснюють 
торгівлю товарами продо-
вольчої групи.

За результатами переві-
рок винесено 2 протоколи 
про порушення санітарних 
вимог під час дії карантину 
на 1 перукарню та 1 аптеку. 
Серед порушень  — робота 
без засобів індивідуального 
захисту, відсутність роз’ясню-
вальних матеріалів, графіків 
прибирання та температурного 
скринінгу, перевищення кіль-
кості відвідувачів на відведеній 
площі тощо.

Головний спеціаліст відділу 
безпеки середовища життє-
діяльності Полтавського 
райуправління ГУ Держпрод-
споживслужби в Полтавській 
області Тетяна Васюта поін-
формувала, що перевірки 
проводяться не лише в будні, 
а й вихідні дні. За останній рік 
було проведено 2 333 комісійні 
та 91 позапланову перевірки 
на дотримання «карантинної 
постанови». За їх підсумками 
складено 32 приписи та 22 
протоколи.

Юлія ГРІНЧЕНКО

При коронавірусній 
хворобі скоротили 
термін лікування

Міністерство охорони 
здоров’я внесло зміни до 722 
наказу «Організація надання 
медичної допомоги хворим на 
коронавірусну хворобу (COVID-
19)». Таким чином, в Україні 
скоротили тривалість як 
амбулаторно-поліклінічного, 
так і стаціонарного лікування. 
Раніше пацієнт мав перебу-
вати на лікуванні десять днів 
від дати появи симптомів або 
ж від дати взяття матеріалу 
на тестування. Повторне тес-
тування на COVID-19 також 
могли проводити не раніше 
десяти днів з часу появи симп-
томів чи першого позитивного 
тесту. Віднині тестування на 
наявність в організмі вірусу 
можна проводити через п’ять 
днів від дати появи симпто-
мів або отримання позитив-
ного результату тестування 

методом ПЛР. Також, згідно 
з повідомленням, самоізоляцію 
можна завершувати за умови 
відсутності симптомів захво-
рювання через п’ять днів від 
дати їх появи або від дати отри-
мання позитивного результату 
тестування.

Тим часом захворюваність 
на COVID-19 продовжує зро-
стати. Лише за минулий тиж-
день, з 31 січня по 6 лютого, 
серед жителів Решетилівської 
громади тестом ПЛР підтвер-
дили 146 ковід-позитивних 
результатів. А з початку моні-
торингу захворюваності на 
гостру коронавірусну інфекцію 
у громаді занедужали 2 225 
осіб. Померла 61 особа. За 
вихідні, 5–6 лютого, виявлено 
13 хворих.

Юлія ГРІНЧЕНКО

За повідомленням Нацпо-
ліції, протягом минулого 
тижня з 31 січня по 7 лютого 
у Решетилівській громаді заре-
єстрували 65 повідомлень про 
кримінальні правопорушення 
та інші події. Із них 6 внесено 
до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за ознаками кри-
мінальних правопорушень. 

Також поліцейські припи-
нили 34 порушення адміні-
стративного законодавства, 
з них 11 порушень Правил 
дорожнього руху. Як повідо-
мили в Решетилівській службі 
порятунку, протягом тижня 
в громаді не зареєстрували 
жодної надзвичайної ситуації 
чи події. 

У місті навчали основам 
медицини та правилам 
поводження зі зброєю

У суботу, 5 лютого, 
у Решетилівці вперше органі-
зували унікальний івент під 
назвою «Вишкіл. Горлісова 
чота». Протягом дня досвід-
чені інструктори навчали 
учасників правильно поводи-
тися зі зброєю, орієнтуватися 
на місцевості та надавати 
медичну допомогу. Захід від-
відали кілька десятків місцевих 
жителів, переважно — учнів-
ська молодь. Івент відбувся за 
підтримки Решетилівського 
центру туризму та обласного 
осередку Всеукраїнської гро-
мадської організації «Сокіл».

Вишкіл розпочали із загаль-
ної руханки, для того щоб заря-
дитися позитивом на весь день. 
Під час роботи, учасники про-
слухали кілька тематичних лек-
цій: «Зброєзнавство», «Війна на 
сході України», «Загальна меди-
цина», «Правила поводження 
з вогнепальною зброєю» тощо. 

Окрім теоретичних знань, 
усі охочі мали змогу відпра-
цювати і практичні нави-
чки. Зокрема, у неповній 
розбірці-збірці автомату 

Калашнікова, у стрільбі 
з пневматичної гвинтівки, 
орієнтуванні на місцевості 
та наданні медичної допомоги.

На заході панувала дружня 
атмосфера, учасники обміню-
валися враженнями, обгово-
рювали цікаві теми, а також 
смакували українською польо-
вою кашею.

Віктор БІЛОКІНЬ
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Коротко про головне
Підлітки  
можуть отримати  
«ковідну» 1000 грн

З 7 лютого отримати 
1000 грн в рамках програми 
«єПідтримка» зможуть 
українці від 14 років, які 
мають дві дози щеплення 
від COVID-19. Відповідну 
постанову ухвалив Кабінет 
Міністрів. Також Уряд роз-
ширив перелік бізнесів, які 
беруть участь у програмі. 
З понеділка, 7 лютого, 
1000 грн за «єПідтримку» 
можна буде витратити не 
лише на придбання книжок, 
послуг у сфері культури, 
спорту чи пасажирських 
перевезень, але й на освітні 
послуги, дитячі позаш-
кільні гуртки, перебування 
в літньому чи спортивному 
дитячому таборі, спортивні 
товари (ковзани, лижі, 
туристичне приладдя), канц-
товари, шкільне приладдя. 
Нагадуємо, що з 24 січня 
громадяни віком від 60 років 
також можуть придбати за 
ці кошти ліки.

Безробітних 
громадян 
інформували про 
послугу патронатного 
вихователя

У Решетилівській філії 
Полтавського ОЦЗ відбувся 
черговий вебінар для безро-
бітних осіб, на який запро-
сили начальника служби 
у справах дітей виконавчого 
комітету Решетилівської 
міської ради Юлію Гмирю. 
Під час заходу присутніх 
ознайомили з послугою 
патронату над дитиною, 
яка є корисною справою 
і за яку держава пропонує 
гідну оплату. Це хороший 
варіант працевлаштування 
для людей, які небайдужі до 
проблем дітей.

Безробітним розповіли 
про основні поняття патро-
нату над дитиною, ознайо-
мили із головними вимогами 
до кандидатів, соціальними 
гарантіями та грошовим 
забезпечення і розміром 
соціальної допомоги на утри-
мання та виховання дитини.

Поблизу 
Решетилівки 
завершили 
бетонування мосту

Поблизу м. Решетилівка 
повністю завершено бето-
нування мосту розв’язки на 
перехресті доріг М-03 Київ—
Харків і Н-31 Дніпро—Решети-
лівка. Підрядник використав 

понад 600 м³ бетону. Після 
цього розпочнуть з’єднання 
штучної споруди з новим 
автошляхом. На всіх з’їздах 
розв’язки вже повністю 
влаштовано дорожній одяг 
з асфальтобетону. Моно-
літна плита виготовлена 
з попередньо напруженого 
залізобетону. На кожному 
прогоні формується 17 
каналів, в які закладається 
арматура. Після цього від-
бувається бетонування та 
внутрішнє напруження 
арматури за допомогою 
спецобладнання.

В Україну доставили 
партію препарату 
для лікування 
COVID-19

6 лютого в Україну 
доставили 60 тис. курсів 
препарату «Молнупіравір», 
призначеного для лікування 
коронавірусу. Найближчим 
часом Міністерство охорони 
здоров’я розподілить ліки 
та відправить їх у регіони. 
Виробником препарату 
є американська фармацев-
тична компанія. До квітня 
2022 року в Україну має 
надійти ще 240 тис. курсів 
препарату. «Молнупіравір» — 
це противірусний препарат 
прямої дії, який блокує фер-
мент, потрібний вірусу для 
відтворення генетичного 
коду, чим запобігає розмно-
женню вірусу та знижує ризик 
важкого перебігу хвороби.

Представник 
Решетилівки 
візьме участь 
у всеукраїнському 
турнірі з більярду

13 лютого у Києві розпоч-
неться чемпіонат України 
серед студентів «Вільна піра-
міда» з більярдного спорту. За 
інформацією організаторів, 
Федерації більярду Укра-
їни, у чоловічих змаганнях 
свою участь вже підтвер-
дили 8 спортсменів. Серед 
них єдиний представник 
з Полтавщини — Олександр 
Писарев (Решетилівка).

Юлія ГРІНЧЕНКО

У Решетилівці з робочим візитом 
побувала заступниця голови ОДА

Минулого тижня заступник 
голови Полтавської ОДА Кате-
рина Рижеченко здійснила 
робочий візит до Решетилів-
ської та Пирятинської громад. 
Посадовиця мала на меті пере-
вірити роботу закладів соці-
альної сфери, якість надання 
та доступність послуг.

Під час перебування 
у Решетилівці Катерина Риже-
ченко проінспектувала роботу 
консультативної служби пер-
винного соціально-психологіч-
ного консультування осіб, які 
постраждали від домашнього 
насильства або насильства за 
ознакою статі, який діє в складі 
Центру надання соціальних 
послуг Решетилівської громади.

На облаштування консульта-
тивної служби у 2021 році Реше-
тилівська громада отримала 
субвенцію з держбюджету — 
понад 108 тис. грн. Нині 
заклад ефективно працює та 
надає свої послуги. Перебу-
ваючи в закладі заступниця 
голови ОДА наголосила, що 
в роботі з людьми, які постраж-
дали від будь-яких проявів 
насильства окрім підтримки 
держави одним з визначних 

чинників є і фаховість, людя-
ність і небайдужість людей, 
які тут працюють.

Наразі з людьми, які 
постраждали від домашнього 
насильства у консультативній 
службі первинного соціаль-
но-психологічного консуль-
тування осіб Решетилівського 
центру надання соціальних 
послуг працюють 5 осіб.

Як розповіла начальниця 
Решетилівського центру 
надання соціальних послуг 
Оксана Хиль у 2021 році до 
служби надійшло 11 повідом-
лень про домашнє насильство. 

Фахівці з соціальної роботи 
виявили 15 постраждалих, 
у тому числі й 5 дітей.

Менш ніж за два місяці 
2022 року у службі мають 
4 повідомлення, у яких гро-
мадяни повідомляють про 
завдання моральної шкоди 
або шкоди фізичному чи пси-
хічному здоров’ю. Постраж-
дало 9 людей, з яких 4 — діти. 
Тому фахівці і надалі ретельно 
моніторитимуть ситуацію та 
надаватимуть необхідну під-
тримку постраждалим.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Комунальники забезпечили вільний 
прохід пішоходів біля Центру ПМСД

Минулого тижня праців-
ники групи «Благоустрій» 
встановили бордюр поблизу 
Центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги 
у Решетилівці. До міської ради 
неодноразово надходили звер-
нення громадян із приводу 
того, що недобросовісні водії 
нехтують правилами дорож-
нього руху та паркують свої 
авто на пішохідній зоні по 
вулиці Грушевського. Для того, 
щоб убезпечити пішоходів, 
у міській раді прийняли 
рішення прокласти на цій 
ділянці захисний бордюр.

Також, вже традиційно 
комунальники працювали над 
очищенням від льоду узбіччя 
доріг, тротуарів та пішохідних 
доріжок, а також посипали їх 
протиожеледною сумішшю.

У свою чергу КП «Водо-
канал» проводив ремонтні 
роботи на міській каналізаці-
йній насосній станції номер 
два. Фахівці також здійснювали 
обслуговування каналізацій-
них мереж по вулиці Старо-
київська 7, 9, 11. Займалися 
підключенням насосного 
обладнання системи аерації 
очисних споруд міста та під-
ключили насосне обладнання 

каналізаційної насосної станції 
номер один.

Працівники КП «Покров-
ський комунгосп» здійснили 
видалення аварійних дерев 
вздовж автодороги Федіївка — 
Лучки. А також займалися 
ремонтом техніки та вивозом 
побутових відходів у населених 
пунктах громади.

Віта ШАФОРОСТ

У Решетилівській територіальній громаді тривають 
опитування щодо визначення з кандидатурами старост

Нині у громаді продовжують 
опитування мешканців для 
остаточного затвердження 
старост у відповідних округах. 
Опитування мають завершити 
до кінця лютого. Обговорення 
проведуть в усіх населених 
пунктах старостинських 
округів.

За розпорядженням міського 
голови, з 8 по 21 лютого гро-
мадське обговорення у форматі 
опитування проведуть на 

території Піщанського, 
Остап’євського, Лобачівського 
старостинських округів. 
Зокрема, на громадське обго-
ворення на посаду старости 
Піщанського старостинського 
округу внесли кандидатуру 
Валентини Пазущан, на посаду 
старости Остап’євського ста-
ростинського округу пропо-
нують затвердити Наталію 
Сенчук, на посаду старости 
Лобачівського старостинського 

о к ру г у   —  Ст а н і сл а в а 
Калініченка.

Опитування в усіх населених 
пунктах старостинських окру-
гів проводить робоча група, яка 
складається з представників 
міської ради, громадськості 
та жителів населених пунктів. 
В опитуванні беруть участь 
лише повнолітні жителі 
громади.

Михайло ЧУБ
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ВК «Решетилівка» демонструє 
характер у 10 турі Суперліги

М и н ул и х  в и х і д н и х 
5–6 лютого Збірна Полтавської 
області ВК «Решетилівка» у місті 
Вінниця відіграла ювілей ний, 
10-ий тур у елітному дивізіоні 
чемпіонату — Суперлізі.

Першим суперником реше-
тилівців у суботу був місцевий 
колектив ВК «МХП-Вінниця» 
(Тростянець). У кожній із партій 
боротьба точилася до остан-
нього, але десь на досвіді, а десь 
за рахунок вищої майстерності, 
ВК Решетилівка зуміла здобути 
перемогу над місцевими волей-
болістами 3:0 (25:23, 25:23, 25:23).

Наступного дня ВК «Реше-
тилівка» змагалася із коман-
дою, яку нещодавно перемогла 
в Кубку України 2021/2022 — ВК 

«Житичі-Поліський універси-
тет» (Житомир). Наші земляки 
погано увійшли в гру, програвши 
перші дві партії. Потім таки 
увімкнулися і створили камбек 
2:2. Але от на вирішальну партію 
решетилівців все ж не виста-
чило, і вони поступилися 3:2 
(25:13, 25:23, 20:25, 22:25, 15:11).

Також днями відбулося 
жеребкування Четвертого 
етапу Кубка України 2021/2022. 
Тут наші земляки потрапили 
до квартету «С» де зіграють із: 
ВК «МХП-Вінниця», МСК «Дні-
про» (м. Черкаси) та Збірною 
Харківської області «Юридична 
академія».

Михайло ЧУБ

Учні громади взяли участь 
в обласному конкурсі дитячої казки

Відбувся перший відбірко-
вий етап обласного конкурсу 
дитячої казки, який прово-
диться з метою виявлення 
талановитої учнівської молоді, 
розвитку української мови 
через призму художньої казки 
та залучення до творчої само-
реалізації обдарованих дітей.

Участь у змаганнях взяли 
учні шкіл Решетилівської гро-
мади у трьох вікових категоріях.

Після оцінювання робіт 
за 20-бальною шкалою жюрі 
визначило переможців.

У молодшій віковій групі 
І місце присудили Поліні Несте-
рець, учениці Решетилівського 
опорного ліцею імені І. Л. Олій-
ника, ІІ — Анні Кузьменко, уче-
ниці Новомихайлівського ЗЗСО 
І-ІІ ст., та Валерії Арабовій, 
учениці Решетилівського опор-
ного ліцею імені І. Л. Олійника, 
ІІІ місце між собою розділили 
учні Решетилівського опорного 
ліцею імені І. Л. Олійника Анас-
тасія Бодня та Ілля Джуган.

У середній віковій групі 
найвищим балом оці-
нили казку Юлії Рошко 
з Глибокобалківського ЗЗСО І-ІІ 
ст. Другу сходинку посіли Ольга 
Вахтоміна з Піщанської школи 
та Марія Сиргі з Потічанської 
філії Решетилівського опорного 
закладу ім. І. Л. Олійника. Два 
третіх місця у середній віковій 
категорії журі віддали Ірині 
Воліковій з Решетилівського 
опорного ліцею імені І. Л. Олій-
ника та Руслані Вараві 
з Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Переможцями старшої 
вікової групи стали Богдан 
Блигадир (Калениківський 
ЗЗЗСО І-ІІІ ст) — І місце, Злата 
Гарець (Шевченківська ЗЗСО 
І-ІІІ ст.) — ІІ місце, Андріана 
Пендюра (Покровський ОЗЗСО 
І-ІІІ ст.) — ІІІ місце.

Далі роботи переможців 
змагатимуться в ІІ обласному 
етапі конкурсу.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Учні Решетилівського ліцею перемогли 
на всеукраїнському конкурсі

Наприкінці січня у Києві 
Український державний 
центр національно-патрі-
отичного виховання, краєз-
навства і туризму учнівської 
молоді МОН України провів 
ІІІ тур конкурсу краєзнавчо- 
дослідницьких робіт у рамках 
Всеукраїнської краєзнавчої 
експедиції учнівської молоді 
«Моя Батьківщина — Україна». 

Учасники були із різних 
регіонів країни. Зокрема, 
були представлені Одеська, 
Тернопільська, Кіровоградська, 
Херсонська, Полтавська та 
інші області. Загалом, участь 

взяли більше сотні навчальних 
закладів.

Цьогоріч Полтавська область 
продовжує «тримати марку», 
адже за призовими місцями 
Полтавщина закриває всі шість 
напрямків кращих краєзнавчих 
робіт. ІІ місце, у напрямку «Із 
батьківської криниці» виборола 
пошукова група туристсько-кра-
єзнавчого клубу «Краяни» (керів-
ник Ширшова Н. О.) Опорного 
закладу «Решетилівський ліцей 
імені І. Л. Олійника Решетилів-
ської міської ради».

Учасники ІІІ (всеукра-
їнського) туру конкурсу 

краєзнавчо-дослідницьких робіт 
Всеукраїнської краєзнавчої екс-
педиції учнівської молоді «Моя 
Батьківщина — Україна» змагалися 
у таких напрямах: «Духовна спад-
щина мого народу», «Козацькому 
роду нема переводу», «Із батьків-
ської криниці», «З попелу забуття», 
«Геологічними стежками України» 
та «Географія рідного краю». Усі 
призери нагороджені грамотами 
Українського державного центру 
національно-патріотичного вихо-
вання, краєзнавства і туризму 
учнівської молоді.

Віта ШАФОРОСТ

Заняття зі скелелазіння будуть 
проводити для дітей та дорослих

23 січня відбулося перше 
заняття секції «Скелелазіння». 
Тренування пройшло на базі 
ДНЗ «Решетилівський профе-
сійний аграрний ліцей імені 
І. Г. Боровенського». Перші 
тренування відбувалися таким 
чином, що діти меншого, стар-
шого віку та дорослі займалися 
разом. Але з часом охочих 
ставало дедалі більше, тому 
Решетилівський центр туризму 
вирішив розділити заняття на 
дві групи. Зокрема, тепер пра-
цює група, де займаються діти 
до 10 років разом із батьками, 

а також група для дітей віком 
від 10 років та дорослих.

«Ми кожного тренування 
ведемо журнал, де фіксуємо усіх, 
хто займається скелелазінням. 
Зокрема, цієї неділі тренува-
лося 33 людини. Люди просто 
приходять і займаються. Хтось 
раз прийшов-спробував, а хтось 
вже втретє. Є частина дорослих 
школярів, але дуже багато зовсім 
маленьких, які приходять із 
батьками. Тішить те, що деякі 
батьки беруться допомагати, 
вчаться працювати на страховці 
під моїм наглядом. Це полегшує 

роботу. Зараз є сенс розділяти на 
групи, щоб менші не перемішу-
вались зі старшими», — зазначає 
керівник Центру туризму Павло 
Мосієнко.

Наразі відбулося три заняття 
зі скелелазіння, де займалося 55 
дітей громади. Решетилівський 
центр туризму висловлює вдяч-
ність ДНЗ «Решетилівський 
професійний аграрний ліцей 
імені І. Г. Боровенського» за 
можливість проводити заняття 
на базі спорткомплексу.

Віта ШАФОРОСТ

У Решетилівському центрі туризму 
займається майже сотня дітей громади

У Решетилівському центрі 
туризму діє чотири напрями 
позашкільної діяльності. 
У Центрі діти займаються 
спортивним орієнтуванням, 
знайомляться із історією рід-
ного краю, відвідуючи гурток 
«Юні туристи-краєзнавці Реше-
тилівки», на базі Покровського 
навчального закладу діє гурток 
«Пішохідний туризм» , а також 
працює секція скелелазіння 
у форматі відкритих тренувань. 
Станом на 1 січня 2022 року 
в чотирьох секціях офіційно 
займається 89 дітей громади. 
Робота усіх гуртків та напрям-
ків абсолютно безкоштовна для 
дітей Решетилівщини.

«В планах на 2022 рік — це 
розширити кількість відкри-
тих заходів (походи, сплави, 

розважальні та екологічні 
івенти спільно з Молодіжною 
радою, що успішно діє при 
Решетилівській міській раді) 
та змагань (пішохідний туризм, 
скелелазіння і багатоетапні зма-
гання з орієнтування), а також 
плануємо збільшити кількість 
гуртків», — зазначає керівник 
Центру туризму Павло Мосієнко.

Загалом, починаючи із 2017 
року, 278 дітей нашої громади 
охоплено заняттями в гуртках 
та напрямах Решетилівського 
центру туризму. Завдання Цен-
тру — зацікавлювати учнівську 
молодь громади до спортив-
ного розвитку та сприяти все-
бічному розвитку молодого 
покоління.

Віктор БІЛОКІНЬ

Чемпіонат 
району: гонка-
переслідування триває

Минулих вихідних відбу-
лися ігри 12 туру зимового 
чемпіонату громади із міні-
футболу. «Марсель» виявився 
слабшим у гольовій пере-
стрілці із «Говтвою» — 5:7, 
«Лиман Другий» поступився 
2:7 іншому лідеру — «Колосу», 
а  ФК  « Ре ш е т ил і в ка » 
впевнено розібралася із 

«Енергією» — 6:1. «Прогрес» 
отримав технічну перемогу 
10:0 над «Олімпією», «Легіон» 
поступився 5:8 «Спортингу», 
«Ветерани АТО» програли 2:6 
«Лучу», а «Галактика» пере-
могла 4:3 «Ліцей».

Таким чином, як і раніше, 
лідирує ФК «Решетилівка», яка 
має 34 очок. На два бали менше 
у «Говтви», а «Колос», який йде 
третім у гонці-переслідуванні, 
набрав 31 заліковий пункт.

Руслан МАРТИНЕНКО
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Андрій РОМАНОВ: «Міська влада дає зелений коридор 
усім ініціативним авторам проектів»
Лю т и й  с т а в  д л я 

Решетилівської громади 
місяцем старту нових 

проектних ініціатив. Старт 
цей видався доволі активним 
та майже ексклюзивним, адже 
новий проектний рік було знаково 
розпочато з нового конкурсу — 
Шкільного громадського бюджету 
Решетилівської міської терито-
ріальної громади. Про новий 
конкурс та увесь проектний рік, 
тобто можливості для ініціатив-
них мешканців громади виграти 
кошти на реалізацію цікавих 
і корисних ідей наше видання 
дізнавалося у «відповідального» за 
проектні ініціативи — начальника 
відділу економічного розвитку, 
торгівлі та залучення інвестицій 
Андрія Романова.

Андрій Романов: Відразу скажу, 
що конкурсом «Шкільний гро-
мадський бюджет Решетилівської 
міської територіальної громади» 
опікується профільний відділ 
освіти. Зробили його, посилаючись 
на досвід обласного конкурсу 
«Шкільний громадський бюджет», 
але з певними специфікаціями, що 
враховують думку грантонадавача. 
Адже кошти для фінансування про-
ектів нашого «Шкільного бюджету» 
громада отримає від грантодавця за 
умов співфінансування з міського 
бюджету. Переможця конкурсу 
мають визначити у квітні. Голо-
сування за проекти — паперове 
та онлайн.

— Хто дає гроші на конкурс 
і як залучили грантодавця?

А. Р.: Реалізацію проектів профі-
нансує українсько-швейцарський 
проект DECIDE. Їм наша громада, її 
активність та ініціативність, при-
пала до душі, тому й звернулися 
з такою пропозицією. Нагадаю, що 
саме цей проект допомагає Реше-
тилівській територіальній громаді 
у якості партнера з формуванням 
як Стратегії розвитку для всієї 
громади, так і для освітньої галузі 
зокрема. Тому цей проект для 
нашої громади — як приємний 
бонус. Проте у DECIDE були певні 
дедлайни, свої вимоги. За нашою 
логікою конкурс мав би відбува-
тися не так швидко, але у проекту 
були свої обмеження, й часові 
зокрема, тож ми погодилися на 
запропоновані умови. З іншого 
боку, діти громади віком 14 років 
уже добре знають, як працювати 
й писати проекти у рамках облас-
ного «Шкільного громадського 
бюджету», інших конкурсів. От для 
того, щоб молодь могла генеру-
вати ідеї й реалізувати їх на благо 
громади, й було започатковано 
«Шкільний громадський бюджет 
Решетилівської міської громади».

— Як визначатимуть пере-
можців конкурсу?

А. Р.: Спочатку був задум, що, 
як і в решті конкурсів, мають бути 
проекти-переможці, а ті, хто не 
переможе, отримає шанс на реа-
лізацію своїх задумів наступного 

року. Та потім вирішили дати 
шанс усім закладам освіти, щоб 
не було зневіри, бо це той фактор, 
що гальмує розвиток. Тому відділ 
освіти ввів квоти, які залежать від 
кількості учнів у закладі освіти. 
Тобто чим більше учнів у закладі, 
тим більшу суму отримають на 
реалізацію проекту. У минулих 
номерах Алла Миколаївна роз-
повідала про це. Поки що цей 
конкурс розрахований на один 
рік. Та все залежить від того, на 
скільки сам конкурс сподобається 
грантонадавачу та дітям громади. 
Якщо буде здоровий ініціативний 
ажіотаж, то й на наступні роки 
його продовжимо.

— Скільки грошей заплано-
вано на реалізацію шкільних 
проектів?

А. Р.: Усього 785 тисяч гривень, 
з них менше третини — це кошти 
міського бюджету, а решта — фінан-
сування грантонадавача. DECIDE 
добре «вкорінився» у нашій громаді. 
Для Решетилівки така співпраця — 
не лише додаткові кошти на цікаві 
проекти. Головне — це реноме та 
репутація, що їх громаді додає 
співпраця з іменитим проектом, 
додаткові плюси і бонуси для участі 
в інших конкурсах.

— Якщо вже заговорили 
про конкурси, то коли стар-
тує «дорослий» Громадський 
бюджет? Маю на увазі конкурс 
громади, не обласний проект.

А.Р.:  Ми домовилися 
з відділом освіти і керівництвом 
міста, щоб внутрішній Громад-
ський бюджет не переходив 
дорогу, читай — не знизив актив-
ність проектантів та голосування 
за «Шкільний громадський 
бюджет». Відбудеться Шкільний 
бюджет міської громади, після 

цього стартує вже внутрішній 
Громадський бюджет. Краще, 
якщо це буде весна — ближче до 
літа, щоб ми могли правильно 
оцінити ситуацію, адже будуть 
квоти, бо практика показує, що 
вони потрібні, в центрі кон-
курсу мають бути перспективні 
галузі. Буде виключно онлайн 
голосування, без паперових 
«каруселей». До вересня знати-
мемо переможців і реалізація 
проектів відбуватиметься вже 
наступного року, щоб розпо-
рядники коштів ґрунтовно 
зайнялися закупівлями.

Зараз починається чудовий час 
для авторів проектів: після «Шкіль-
ного бюджету» громади стартує 
обласний конкурс «Екологічних 
ініціатив». Потім — обласний 
«Громадський бюджет», далі — 
наш «Громадський бюджет». 
І обласний «Шкільний громад-
ський бюджет». Проектний цикл 
поділений на п’ять етапів, з них 
три конкурси обласні, два — гро-
мади. Практика показує, що люди 
в захваті від того, що є можливості 
реалізувати круті задуми. Ці 
конкурси зрозумілі й прозорі, 
а наша громада максимально 
відкрита до авторів проектів. 
Якщо маєте цікаву ініціативу, будь 
ласка — подавайте проекти. Так, 
потрібно йти в люди, розповідати 
й агітувати за свій проект. Та 
міська влада дає зелений коридор 
усім ініціативним авторам проек-
тів. Маємо п’ять різних конкурсів, 
єдине, що потрібно, — генерувати 
ідеї, подавати проекти, агітувати, 
залучати активістів. Тим більше, 
що міський голова Оксана Анатолі-
ївна все це підтримує й стимулює 
небайдужість та ініціативність 
мешканців громади. В нас не було 
такого, щоб комусь сказали «ні». 
Хіба, коли не все було паперово 
оформлено у відведений час.

— Доречно зауважити, що 
міська влада не лише під-
тримує ініціативи, а й подає 
приклад мешканцям громади, 
як потрібно шукати додат-
кові кошти. Маємо перший 
проект, який було подано на 
конкурс у рамках Програми 
з відновлення України, 
чи не так?

А. Р.: У 2020–21 році ми подавали 
проект «Реконструкція та прове-
дення заходів з енергозбереження 
Опорного закладу «Решетилів-
ський ліцей імені І. Л. Олійника 
Решетилівської міської ради» 
для отримання фінансування 
у рамках державної субвенції 
«Спроможна школа для кращих 
результатів». До цієї програми ми 
не потрапили, бо профільний 
департамент ОДА відбирав акту-
альніші проекти за своєю квотою. 
Подавали його паралельно і на 
конкурс ДФРР. Але він теж не 
виграв. Надію не втрачаємо, тому 
подали проект у рамках Програми 
з відновлення України. Нагадаю, 
що до цього діяла Надзвичайна 
кредитна програма з відновлення 
України, коли держава брала 
запозичення, гарантовані Урядом, 
під низький відсоток, аби модер-
нізувати інфраструктуру. Кошти 
надавав Європейський інвести-
ційний банк. Фінансовий обсяг 
програми — 340 мільйонів євро. 
У рамках Надзвичайної кредитної  
програми зараз реконструюють 
спорткомплекс «Колос», який 
має статус проекту Програми 
Президента «Велике будівниц-
тво». Після того, як на сайті 
Мінрегіону було оприлюднено 
оголошення про старт Програми 
з відновлення України, відділом 

разом із Оксаною Анатоліївною 
та Інною Василівною вивчали 
проекти, на які можемо отримати 
фінансування.

— Тобто проекти мають 
відповідати певним вимогам 
і критеріям?

А. Р.: Так. Йдеться про комплек-
сні проекти, вартістю не менше 
15 мільйонів гривень. Це має 
бути ґрунтовний і масштабний 
проект. Розглядали, наприклад, 
проект будівництва нового ліцею 
на місці початкової школи. На 
жаль, він не може взяти участі 
в конкурсі, адже проекту вже 
три роки й за мірками кредит-
ної програми він давній, тобто 
потребує корегування. Попередня 
проектно-кошторисна вартість 
будівництва — понад 200 мільйо-
нів гривень. Аби відкоригувати 
проект, потрібно витратити півп-
роцента від вартості самого будів-
ництва — це мільйон гривень. 
Витрачати кошти, коли ніхто не 
гарантує перемоги і не знає, чи 

виграє проект цей конкурс — то 
марнотратство. Міський голова 
Оксана Дядюнова на таке не 
пішла б, адже ми — не Кувейт, 
рахуємо гроші, тому обрали 
більш реалістичний проект, на 
який з міського бюджету кошти 
виділятимуться лише за умови, 
якщо він переможе у конкурсі. 
Виконком схвалив відповідне 
рішення 31 січня, на конкурс 
проект разом із гарантійними 
листами та відповідним пакетом 
документів подали 4 лютого. 
Оперативно попрацювали разом 
із освітянами.

— Що передбачається про-
ектом і наскільки він на часі?

А. Р.: Міркуйте самі: рік 
будівництва ліцею — 1968-ий. 
За цей час було зроблено єдиний 
капітальний ремонт коштом 
Міносвіти на 2,7 мільйона гривень 
у 2018–19 роках (спортивний 
зал). Це був єдиний капітальний 
ремонт з моменту будівництва. 
По-перше, край як потрібно зро-
бити капітальний ремонт даху, 
бо на сьогодні це найпроблем-
ніше місце у будівлі навчального 
закладу. Навіть на фото добре 
видно, що почала протікати стеля 
у спортзалі, їдальні, актовій залі.

По-друге, по периметру спо-
руди необхідно утеплити стіни та 
цоколь, добудувати санвузли біля 
роздягальні. Також передбачено 
зробити реконструкцію вхідної 
групи з боку спортзалу — там 
мають бути пандуси відповідно 
до вимог доступності, а всередині 
будівлі —реконструкцію інже-
нерних комунікацій. Вартість 
проекту — 21,7 мільйона гри-
вень. З них співфінансування 
з міського бюджету — 22,5%, 
а це 4,9 мільйона гривень. Про 
результати конкурсу стане відомо 
наприкінці лютого — на початку 
березня.

— Які шанси у нашого 
проекту?

А. Р.: Шанси є, єдине, що може 
доведеться корегувати проект 
(ПКД). Маємо шанс, бо наш 
ліцей — найбільший заклад освіти 
у громаді й один з найбільших 
у Полтавському районі. Головні 
напрямки, на які даються кошти 
у рамках Програми кредиту-
вання — це Донецька та Луганська 
область. Ми потрапляємо у перелік 
територій, де мешкає найбільше 
внутрішньо переміщених осіб. 
Але все залежить від того, які 
проекти подадуть профільні депар-
таменти ОДА. Йдеться, зокрема, 
про другий етап реконструкції 
спорткомплексу «Колос». Тобто, 
географічно конкурент — проект, 
що реалізуватиметься на теренах 
нашої ж громади. Хоча конкурент 
умовний, бо хто б не виграв, гро-
мада точно не програє. Про себе 
(громаду) потрібно заявляти. Адже 
відкривають грантові двері тим, 
хто в них стукає.

Настя ТОПОЛЯ

“Практика 
показує, що люди 
в захваті від того, 
що є можливості 
реалізувати круті 
задуми. Ці конкурси 
зрозумілі й прозорі, 
а наша громада 
максимально 
відкрита до авторів 
проектів.

“Маємо п’ять різних 
конкурсів, єдине, 
що потрібно, — 
генерувати ідеї, 
подавати проекти, 
агітувати, залучати 
активістів. 
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РЕТРОСПЕКТИВА

15 лютого — День вшанування учасників  
бойових дій на території інших держав  
та 33-річниця виведення  
радянських військ  
з Афганістану
Щороку 15 лютого 

Україна вшановує 
учасників бойових 

дій на території інших дер-
жав. Слід розуміти, мова йде 
не тільки про «афганців».
За  радянських часів нашої 
історії вихідці з України брали 
участь у війнах і військово-по-
літичних операціях у 26 
країнах світу. А тому цього 
дня віддається належне, крім 
«афганців», ще й «ангольцям», 
«кубинцям», «сирійцям», 
«в’єтнамцям», «чехам»... 
такий, знаєте, Інтернаціонал 
з числа тих, хто свого часу 
чи то в офіцерському, чи 
в солдатському однострої 
виконував бойовий наказ 
Батьківщини, але за межами 
Батьківщини.

Багато хто — в цивільному, 
бо мова йде ще й про військові 
спецзавдання. А загалом це 
сотні тисяч громадян ниніш-
ньої України у статусі вете-
рана війни, які не цураються 
поняття «воїн-інтернаціона-
ліст». Бо з пісні, як кажуть, слів 
не викинеш. Життєвої пісні. 
Інша річ, що добра половина 
з них безпосередньо пройшла 
через майже десятирічне 
«афганське пекло». До цієї 
теми має прив’язку й день, про 
який ідеться. Всі без винятку 
ветерани-інтернаціоналісти 
шанобливо ставляться до 
15 лютого як дня виведення 

радянських військ із Афганіс-
тану. Ця дата багато в чому 
символічна. Минуле століття 
видалося надто щедрим на 
військові конфлікти, що спа-
лахували практично на всіх 
континентах планети. За 
неповними даними, в них 
брали участь не менше 220 
тисяч осіб, які зараз мешка-
ють в Україні. У 30–40-х роках 
минулого століття це були 
Монголія, Іспанія, Китай, Фін-
ляндія, а в 60–70-х — В’єтнам, 
Камбоджа, Ємен, Мозамбік, 
Єгипет, Сомалі, Ангола, Алжир, 
Лаос, Бангладеш, Сирія, Куба.  
У цих країнах гинули радянські 
військовики, серед яких були 
й українці. Цього, до речі, ніхто 
і не заперечував: тіла людей 
доправляли на Батьківщину, де 
їх і ховали. Але за часів Союзу 

конфіденційність щодо бойо-
вих втрат переходила межі 
розумного: навіть рідні не 
могли знати подробиць заги-
белі сина чи батька.

Афганська війна — одна із 
найтрагічніших сторінок нашої 
новітньої історії. Тисячі укра-
їнців загинули на ній, а доля 
багатьох з тих, хто там воював, 
досі невідома...

33 роки тому, 15 лютого 
1989-го року закінчилося 
виведення радянських військ 
з Афганістану. Більше 160 тисяч 
українців пройшли через гор-
нило тієї війни. 3360 —загинули, 
72 пропали безвісти, понад 
6 тисяч повернулось інвалі-
дами, з Решетилівського району 
дорогами Афганістану пройшли 
87 наших земляків, грузом «200» 
до рідної домівки повернулися 
Віталій Пустовар та Ігор Веклич. 
Уже в мирний час відійшли 
у вічність 25 наших побратимів.

ГО Решетилівська міська 
організація Української спілки 
ветеранів Афганістану (вої-
нів-інтернаціоналістів) налічує 
77 чоловік, з них учасників 
бойових дій — 62, вдів — 15.

Воїни-інтернаціоналісти — 
це люди, які гідно виконували 
завдання Батьківщини в різних 
куточках нашої планети, 
ризикуючи своїм життям та 
здоров’ям, а іноді втрачаючи їх.

Багато горя і страждань 
принесли нашому народу ці 
дев’ять років і п’ятдесят один 
день жорстоких боїв у чужому 
краю. Але й там, у далекому 
Афганістані, радянські воїни 
виявили найкращі людські 
якості: мужність, стійкість, 
шляхетність. У неймовірно 
важких умовах бойового життя, 
далеко від дому, щогодини 
наражаючись на небезпеку, 
часом смертельну, вони збе-
регли вірність військовій при-
сязі, військовому і людському 
обов’язку.

Бої закінчуються, а історія 
безкінечна. Пішла в історію 
й афганська війна, але ще довго 
турбуватимуть нас голоси заги-
блих та рани живих. Війни не 
проходять безслідно. І тому світ 
ніколи не забуває про трагедії, 
що приголомшували планету 
в різні епохи, про жорстокі 
війни, які забирали мільйони 
життів, відкидали назад 

цивілізації, руйнували цінно-
сті, створені людиною. Чимало 
води збігло з далекого вже 1989 
року. Загоюються рани, відхо-
дять у вічність батьки, змуж-
ніли і стали сивими солдати 
та офіцери. Але пам’ять про 
далеку Афганську війну жива 
і стерти згадки про ті події не 
зможуть ні роки, ні відстані.

Дякую вам  — учасники 
бойових дій — за мужність 
і героїзм, за високу громадян-
ську відповідальність.

Від імені Правління Реше-
тилівської міської спілки 
ветеранів війни в Афганістані 
щиро вітаю Вас з Днем вша-
нування учасників бойових 
дій на території інших держав 
і 33-ю річницею виведення 
військ з Афганістану.

Від усього серця бажаю вам 
і вашим родинам, родинам 
наших загиблих і померлих 
побратимів здоров’я, родин-
ного затишку та благополуччя, 
впевненості в завтрішньому 
дні, щастя, миру і добра.

Василь ШАПОШНИК,
Голова Правління 

Решетилівської міської 
організації Української 

спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів), 

учасник бойових дій 
в Афганістані 

Світ ніколи не забуває про трагедії,  
що приголомшували планету в різні епохи, 
про жорстокі війни, які забирали мільйони 
життів, відкидали назад цивілізації, 
руйнували цінності, створені людиною.
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ЗНАЙ НАШИХ

Володимир ХРАПАЧ:  
«Афганістан із пам’яті 
не зітреш — це частина життя»
У серпні минулого року 

погляди всього світу були 
прикуті до Афганістану. 

Мешканців країн пострадян-
ського простору, певно, не 
полишало відчуття дежавю: 
східну мусульманську країну 
знову полишали війська. Так 
само, як за 32 роки до того, 
у далекому 1989 році звідси 
виходив обмежений контингент 
радянських військ, у 2021-му 
з Афганістану виводили бійців 
Північно-атлантичного альянсу 
та військових США. Як і свого 
часу для Радянського союзу 
три десятиліття тому, так і для 
сучасних країн Заходу війна 
в Афганістані виявилася чужою 
і непотрібною. Бо ні першим, 
ні останнім не вдалися дале-
косяжні та амбітні політичні 
плани: радянська верхівка 
програла у протистоянні 
з американцями і моджахедами 
та не втримала силою лояль-
ний для себе уряд, а західні 
союзники так і не створили 
демократичну країну, здавши 
країну на поталу радикальному 
ісламістському «Талібану». За 
подіями в Афганістані сте-
жив і Володимир Храпач із 
Шевченкового. Тридцять років 
тому він потрапив до останнього 
призову, який радянський уряд 
відправив до цієї країни й став 
одним із останніх військових, які 
у лютому 1989 року перетнули 
міст через Амудар’ю, аби повер-
нутися додому з тієї війни, про 
яку не прийнято було говорити.

Про Афганістан не 
мріяв, проте й страху 
перед війною у тій 
країні не було

У той рік, коли Радянський 
Союз увів війська до Афганіс-
тану, Володі Храпачу випов-
нилося 11 років. Разом з татом 
і мамою та двома сестричками 
він мешкав у Зіньківському 
районі, ходив до місцевої школи 
у Комсомольському і мріяв, коли 
виросте, працювати на землі, як 
і його батьки. Про Афганістан 
точно не мріяв, проте й страху 
перед війною у тій країні не 
було. Бо поки хлопчина ріс 
і дорослішав, не пам’ятає, аби 
до Комсомольського когось із 
земляків привозили у цинковій 
труні з тієї далекої війни. Та 
й радянська пропаганда пода-
вала ту всю історію дуже вміло, 
тиснула на інтернаціональний 
обов’язок, розповідала про допо-
могу та підтримку дружнього 
афганського народу. Хоча вже 
дорослий Володимир Ілліч 
зауважує: «У якій обгортці не 
подавали б ту історію, та це 
завжди була лише політика — 
і тоді, й зараз».

Свої війська до Афганістану 
Радянський союз увів якраз 25 
грудня 1979 року, коли хрис-
тиянський Захід святкував 
Різдво. Ідейними натхненни-
ками збройного вторгнення 
до гірської країни були голова 
КДБ Юрій Андропов, Міністр 
закордонних справ Андрій 
Громико та Міністр оборони 
Дмитро Устинов. Ідею схвалив 
і «дорогий Леонід Ілліч», генсек 
Брєжнев. Офіційна риторика 
відвертого вторгнення дуже 
нагадувала аргументи сучасної 
Росії під час анексії Криму в 2014-
му та погрози Путіна Україні 
у 2022-му — усе заради того, аби 
запобігти «загрозі іноземного 
втручання». Ну й місцевий 
афганський уряд, майже як 
екс-президент Янукович, дуже 
«просив» допомогти і ввести 
війська. Отак в один день 
в аеропортах Кабулу, Кандагару 
та Баграму висадився «обмеже-
ний контингент радянських 
військ». Те, що починалося як 
спецоперація із фізичного усу-
нення невгодного президента 
Аміна із заміною на лояльного 
Кармаля, вилилося у затяжну 
й кровопролитну 9-річну війну.

Батько постарів 
за півроку синової 
служби в Афгані

Володимир Храпач тим часом 
закінчив вісім класів школи, 
отримав професію тракториста 
у Зінькові в СПТУ-41. Після його 
закінчення навіть встиг літо 
попрацювати на тракторі. Але 
відчуття того, що Афганістан 
не омине, хлопця не полишало. 
Восени 1987 року 18-річного 
хлопця призвали до війська — 
й відправили до учбової частини 
аж у Вірменії.

«Про те, що ми будемо слу-
жити у Афганістані, дізналися, 
коли вже майже доїжджали до 
Вірменії, — згадує чоловік. — Ми 
їхали з Донецька, вирушив 
цілий залізничний состав, 14 
вагонів. Більше тисячі призов-
ників, були й хлопці з Донбасу, 
проте переважна більшість — 
з Полтавської, Сумської областей 
та Києва. Навчання проходили 
у частині, звідки напрямок був 
один — на Афган».

Йшов 1987 рік. Війська вже сім 
років як тупцялися у Афганістані, 
розуміли, що відбувається. Проте 
страху не було, Володимир Ілліч 
додає: «Напевно тому, що молоді 
були». Де доведеться служити 
синові, знали і в родині. Хоча 
Володя татові з мамою нічого не 
говорив. Та все й так зрозуміли, 
коли приїхали до «учебки» на 
присягу. Варто було переступити 
поріг частини, аби зникли всі 
ілюзії щодо того, куди саме 

відправлять 18-річну дитину. 
Володимир Ілліч зауважує, що за 
час своєї служби у Афганістані 
писав листи батькам, та жод-
ного разу не говорив, де він 
і чим займається, що бачить. 
Єдиною людиною, якій щось 
розповідав, була старша сестра. 
Чинив так не через цензуру чи 
заборони — не хотів тата з мамою 
тривожити. Та батьківське серце 
й так все відчувало, бо за півроку 
афганської служби сина тато 
дуже «здав» і постарів…

Здавалося, 
ніби набираєш 
повні легені 
розпеченого піску

До Афганістану Володимир 
Храпач потрапив 3 червня 1988 
року й прослужив там 9 місяців. 
Як і більшість чоловіків, котрі 
пройшли через ту війну, 
розповідає про неї неохоче 
й небагатослівно. Зауважує, що 
йому пощастило, бо у тяжких 
боях участі не брав — служив 
водієм у полку зв’язку. Його 
військова частина мала специ-
фічне завдання — забезпечувала 
зв’язок зі штабом, з Москвою.

Перше враження після 
приземленням на військо-
вому аеродромі в Кабулі стало 
найяскравішим, врізалося 
у пам’ять на все життя. Як не 
дивно, та запам’яталося саме 
ясне небо неймовірної бла-
киті, без жодної хмаринки, 
над охопленим війною містом. 
А ще — спека і пісок, що й не 
продихнеш. Тоді здавалося, ніби 
дихаєш не повітрям, а набираєш 
повні легені розпеченого гаря-
чого піску. З аеропорту до місця 
дислокації їхали через Кабул 
«ПАЗиком», молоді хлопці при-
кипали обличчями до вікон, 
аби хоча б краєм ока побачити 
той, інший світ — закордон. 
Бо для звичайних людей, тим 
більше сільських хлопчаків у 
«країні соціалізму, що переміг», 
була чи не єдина можливість 
побачити, яке воно життя «там», 
коли хлопцям щастило потра-
пити до Західного військового 

округу — служити в НДР чи 
Угорщині. Або ж потрапити 
до Монголії. Чи Афганістану, 
якби це зараз дико й навіть 
страшно не прозвучало для 
сучасної молоді.

«Автобус проїздив вулицями 
міста повз дукани — маленькі 
крамнички,— згадує Володимир 
Храпач. — Проте навіть так всти-
гали помічати вітрини й крам, 
виставлений у них. У нас тоді 
такого не було — купа товарів. 
У вітринах виставлена тех-
ніка, ми такого не бачили й не 
знали. Купа побутової техніки 
й апаратури з Японії. Наші хлопці 
ті ж японські магнітофони при-
возили саме з Афганістану. По 
місту не гуляли — не можна було 
з міркувань безпеки. Але навіть 
тих нечастих поїздок вистачало, 
аби зрозуміти, що місто не бідне».

В листопаді частина Воло-
димира Храпача лишила Кабул 
й зупинилася за 60 кілометрів 
до радянського кордону. Доки 
інші війська залишали країну, ця 
частина розгорнула вузол зв’язку 
й до останнього забезпечувала 
той самий «обмежений контин-
гент» зв’язком із Батьківщиною. 
13 лютого 1989 року Володимир 
Храпач на своєму «ЗіЛові» пере-
їхав сумнозвісний міст через 
річку Амудар’ю. Тому поверненню 
радів, як дитина. Щоправда, ще 
вісім місяців мав дослужити 
у радянській армії, з них останні 
півроку — під Курськом. Жартує, 
що то вже було домашнє діло, 
бо ж Україна була поруч. Туди 
після дембеля й повернувся 
молодий водій. Та осів не на 
Зіньківщині — кохання привело 
у Шевченкове, де й знайшов 
свою другу половинку. Разом із 
дружиною Аллою виховали сина.

«Інколи сняться 
і пекуче сонце, 
й безхмарне 
афганське небо»

На запитання, чи згадує Афга-
ністан, чоловік відповідає щиро: 
«Так, а як інакше! Афганістан із 
пам’яті не зітреш — це частина 
життя. Тому інколи сняться 
і пекуче сонце, й безхмарне 
афганське небо, й пісок, що 
забиває легені». Володимир 
Храпач і досі підтримує зв’язок 
із бойовими побратимами. Зустрі-
чалися й через 20, 25 років після 
виведення військ. Ближчими 
стали завдяки Інтернету. Багато 
з бойових побратимів Володимира 
Ілліча у 2014 році, коли почалися 
бойові дії на Сході України, пішли 
захищати свою державу — є серед 
атовців колишні афганці і з Зінь-
кова, і з Решетилівки. Бо почуття 
справедливості у чоловіків, що 
свого часу пройшли через ту чужу 
війну, у них особливо загострене. 
Бо тут вони знають, за кого вою-
ють і на чиєму боці правда…

Про війну в далекій гірській 
країні Володимир Храпач не 
любить багато говорити. Проте 
щороку, 15 лютого, у день, коли 
вшановують учасників бойових 
дій на території інших держав, 
разом із живими побратимами 
вклоняється пам’яті загиблих. За 
понад дев’ять років в Афганській 
війні взяли участь від 620 тисяч 
до 1 мільйона радянських вій-
ськових та спецпризначенців. 
Із них понад 160 тисяч були 
українцями. За офіційними 
даними 2 378 наших земляків 
загинули, хоча в книзі «Чорні 
тюльпани. Афганський мар-
тиролог України» вказано іншу 
цифру — 3 087 загиблих українців. 
І найбільше втратила Донеч-
чина — 296 своїх синів. Понад 
8 тисяч українців дістали пора-
нення, більше половини з них 
(4 687) залишилися на все життя 
інвалідами… Вони повернулися 
з пекла, їм у спину кидали «Ми 
вас туди не посилали», а вони 
й досі знаходять у собі сили, аби 
допомагати новому поколінню 
українських бійців і ставати 
плечем до плеча вже у іншій 
війні — за свою країну.

Настя ТОПОЛЯ
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ЗНО

...та випускники інших років
Пакет документів для 

тих, хто отримав загальну 
середню освіту у попередні 
роки й прагне пройти ЗНО 
дещо відрізняється. У ньому так 
само мають бути фотокартки, 
реєстраційна картка, бланк якої 
формується з використанням 
спеціального сервісу на сайті 
УЦОЯО. Ще — засвідчені влас-
норуч копії паспорта грома-
дянина України та документа 
про повну загальну середню 
освіту. В разі потреби — копія 
документа про зміну імені/
прізвища, копія нотаріально 
завіреного перекладу доку-
ментів (для осіб, які подають 
документи, оформлені інозем-
ною мовою).

Цей пакет документів 
потрібно буде надіслати до 
9 березня самостійно на адресу 
Харківського регіонального цен-
тру оцінювання якості освіти. 
У випадку, якщо в учасників 
ЗНО виникнуть труднощі 
з формуванням пакету докумен-
тів, за допомогою можна звер-
нутися до працівника пункту 
реєстрації. Їх у Полтавській 
області три: у Кременчуці такий 
пункт діє при Національному 
університеті імені Михайла 
Остроградського, у Полтаві — 
у ВНЗ Укоопспілки «Полтав-
ський університет економіки 
й торгівлі» та в Національному 
університеті «Полтавська полі-
техніка імені Юрія Кондратюка».

Які документи подає 
випускник 2022 року…

У школах та закладах про-
фтехосвіти, й нашої громади 
зокрема, визначено відпо-
відальних осіб, які відпові-
дають за проведення ДПА 
та ЗНО. Вони допомагають 
учням із реєстрацією. Саме 
їм майбутні випускники 
мають подати сформовані 
пакети документів. У цьому 
пакеті мають бути фото для 
документів розміром 3х4, роз-
друковане на білому чи кольо-
ровому фотопапері. Учням 
також потрібно підготувати 
власноруч засвідчену копію 
паспорта (сторінки з фото, пріз-
вищем та ім’ям по-батькові). 
Щоб засвідчити копію, на ній 
потрібно написати «Згідно 
з оригіналом» (пишемо без 
лапок), поставити підпис, своє 
ім’я, прізвище і дату засвід-
чення. У пакеті документів 
також обов’язково має бути 
реєстраційна картка, яку 
можна сформувати самостійно, 
скориставшись спеціальним 
сервісом «Зареєструватися» 

на вебсайті Українського цен-
тру оцінювання якості освіти, 
або звернутися за допомогою 
до особи, відповідальної за 
реєстрацію в закладі освіти, 
де навчається випускник. За 
необхідності проходження 
ЗНО в особливих умовах необ-
хідно також надати медичний 
висновок.

Після отримання від учнів 
реєстраційних документів 
заклад освіти формує список 
осіб, які проходитимуть ДПА 
у формі ЗНО. Цей список та 
комплекти реєстраційних доку-
ментів мають бути надіслані 
до 1 березня до регіонального 
центру оцінювання якості 
освіти — у нашому випадку 
йдеться про Харківський регі-
ональний центр оцінювання 
якості освіти. Звідти до закладу 
освіти надійдуть сертифікати 
разом з реєстраційним пові-
домленням учасника ЗНО — 
в індивідуальному конверті, 
які й вручать у ліцеї чи школі 
кожному випускнику.

Обираємо предмети для ЗНО 
з урахуванням ДПА

Насамперед майбутнім абі-
турієнтам слід уважно вивчити 
умови вступу до того чи іншого 
вишу й перелік предметів, з яких 
доведеться подати результати 
ЗНО до обраного університету. 
Якщо якийсь з обов’язкових 
предметів, який ви маєте скла-
дати для ДПА, не знадобиться 

вам для вступу, ви можете не 
отримувати результат за шка-
лою 100–200 балів із цього пред-
мета. Нагадаємо, що першим 
обов’язковим предметом ДПА 
є українська мова. Другим — 
математика та математика 
(завдання рівня стандарту). Тре-
тій предмет на вибір — історія 

України або іноземна мова 
(англійська, німецька, фран-
цузька, іспанська). Четвертий 
предмет учні обирають само-
стійно. У переліку — історія 
України, біологія, географія, 
фізика, хімія та іноземна мова. 
Для зарахування оцінок за дер-
жавну підсумкову атестацію 
можна вибрати й іноземну мову 
(англійську, німецьку, фран-
цузьку, іспанську), й історію 
України та пройти зовнішнє 
оцінювання з цих предметів.

Два попередні роки Верховна 
Рада своїм рішенням скасовувала 
обов’язкове проходження ДПА 
для 4-х, 9-х та 11-х класів. При-
чина — пандемія коронавірусу, 
через неї з міркувань безпеки 
українська влада й відміняла 
державну атестацію знань. 
Цього року ситуація дещо інша: 
якщо з приводу атестації учнів 
4-х та 9-х класів урядовці ще не 

прийняли рішення, то випус-
кникам шкіл таки доведеться 
проходити іспити ДПА — у формі 
ЗНО. Власне, обов’язкове ДПА 
складатимуть не лише випус-
кники шкіл, а й учні та студенти 
професійно-технічних та вищих 
закладів освіти, які цьогоріч здо-
бувають загальну середню освіту. 
Тому представники Українського 
центру оцінювання якості освіти 

радять учням, що складатимуть 
ДПА і ЗНО, чітко виставити для 
себе пріоритети: з яких предме-
тів ви хочете отримати тільки 
оцінку ДПА (за шкалою від 
1 до 12 балів), тільки результат 
ЗНО (100–200 балів) чи обидва 
результати. Тим більше, що після 
завершення реєстрації не можна 
бути ні змінити предмети, ні 
додати інші.

ЗНО-2022: основні дати, алгоритм 
реєстрації, ДПА як ЗНО  
та платні предмети
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ЗНО

Про підвезення і підготовку 
решетилівських  
випускників

Лави учасників ЗНО-2022 
поповнять і 126 випускників, 
які нині навчаються у закладах 
загальної середньої освіти 
Решетилівської громади. 
У міському відділі освіти 
зауважують, що реєстрація 
учасників ЗНО якраз у розпалі. 
Станом на 11 лютого буде про-
ведено контроль — заклади 
освіти мають заповнити спе-
ціальну форму, де буде вказано 
кількість здобувачів освіти, які 
зареєструвалися на ЗНО. На час 
проведення самого ЗНО міська 
влада вже традиційно органі-
зовуватиме підвезення май-
бутніх абітурієнтів у пункти 
тестування — цей момент, як 
то кажуть, не обговорюється.

Що ж до підготовки 
й акцентів на той чи інший 
предмет, то тут кожен заклад 
освіти у громаді вирішує для 
себе це питання індивідуально.

«У закладах загальної серед-
ньої освіти І-ІІІ ступенів під час 
вибору варіативної складової 
в освітній частині навчального 
плану враховувався момент 
ЗНО: ми рекомендували брати 
додаткові курси для підсилення 
саме тих предметів, які учні 
складають під час ЗНО,— комен-
тує начальник міського відділу 
освіти Алла Костогриз. — Нага-
даю, що до приєднання до 
Решетилівської територіальної 

громади більшість шкіл якраз 
не могли запровадити варіа-
тивну частину навчання через 
брак фінансування освітньої 
галузі. Цьогоріч заклади І-ІІІ 
ступенів мали змогу використо-
вувати години варіативної 
складової, адже міська влада 
виділяє необхідні кошти. Відділ 
освіти не має права вирішувати 

за заклади освіти, які саме пред-
мети обрати. Курси за вибором 
залежать від бажання учнів, 
плюс обираються за згодою 
з батьками і закріплюються 
рішенням педагогічної 
ради того чи іншого закладу 
освіти. Заклади обрали курси 
за вибором чи то додаткові 
години на навчання саме тих 
предметів, з яких випускники 
складатимуть ЗНО. Можливо, 
здійснювали опитування учнів 
та батьків. Сподіваюся, бо так 
має бути. Знаю, що брали 
години української мови та 
математики — ці предмети 
були у пріоритеті».

Часу на підготовку до ЗНО 
ніби й не бракує, проте проле-
тить він, мов одна мить. Тож 
щиро бажаємо випускникам гро-
мади скористатися ним у повній 
мірі, аби надолужити втрачене 
чи забуте й підійти до сесії ЗНО 
у всеозброєнні знаннями!

Настя ТОПОЛЯ

Графік основної сесії ЗНО
Основна сесія ЗНО цього 

року відбудеться з 23 травня 
по 17 червня за затвердженим 
графіком:

23 травня — тестування 
з фізики;

26 травня — хімія;
31 травня  — українська 

мова, українська мова та 
література;

3 червня — математика та 
математика (стандарт);

6 червня  — іспанська 
мова, німецька мова, фран-
цузька мова;

7 червня — англійська мова;
10 червня — історія України;
14 червня — географія;
17 червня — біологія.
Додаткова сесія зовніш-

н ь о г о  н е з а л е ж н о г о 

оцінювання відбудеться 
з 23 червня до 13 липня за 
окремим графіком. Резуль-
тати ЗНО з усіх навчальних 
предметів з’являться на інфор-
маційній сторінці учасника 
ЗНО до 30 червня 2022 року 
включно. Ті ж, хто складатиме 
тестування під час додаткової 
сесії, отримають результати 
ЗНО до 20 липня.

Новела ЗНО-2022 —  
платні предмети

Цього року МОН вирішив обмежити кількість предметів, 
які зареєстровані учасники ЗНО можуть скласти безко-
штовно. Чиновники від освіти лишили п’ять безкоштовних 
предметів. Шостий, сьомий та кожен наступний доведеться 
здавати за власні кошти. Вартість проходження тестування 
з додаткових предметів складає 354 грн за кожен з них. 
Щоправда, тестування з іноземної мови вартуватиме 
дорожче. Скласти її як додатковий предмет коштуватиме 789 
гривень. Це пов’язане з тим, що у тестах з іноземних мов 
є завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. 
Такі завдання перевіряють екзаменатори, за чию працю 
потрібно буде заплатити.

Додаткова реєстрація
Для тих, хто з поважних 

причин не встигне зареєстру-
ватися на ЗНО, передбачена 
додаткова сесія з 5 до 17 травня. 
Проте причини мають бути 
дійсно поважні, а не «забув-не 
встиг». Тобто зареєструватися 
в додатковий період зможуть 
особи, які:

брали участь в анти- 
терористичній операції та / або 
у здійсненні заходів із забезпе-
чення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Феде-
рації у Донецькій та Луганській 
областях і не зареєструвалися 
для участі в зовнішньому неза-
лежному оцінюванні в основний 
період реєстрації;

належать до категорії осіб із 
неконтрольованих територій 
та не зареєструвалися для уча-
сті в зовнішньому незалежному 
оцінюванні в основний період 
реєстрації;

мають проходити державну 
підсумкову атестацію у формі 

зовнішнього незалежного оці-
нювання, але через поважні при-
чини не змогли зареєструватися 
в основний період реєстрації;

проживають (перебува-
ють) на території, на якій 
в основний період реєстрації 
було встановлено карантин, 
режим надзвичайної ситуації 
або надзвичайного стану, та 
внаслідок цього не змогли заре-
єструватися для проходження 
зовнішнього незалежного 
оцінювання;

за рішенням судів перебу-
вають в установах виконання 
покарань, слідчих ізоляторах.

Тому разом зі стандартним 
пакетом документів таким учас-
никам ЗНО доведеться подати 
у довільній формі заяву щодо 
надання можливості пройти 
тестування під час додаткової 
сесії та документ, що підтвер-
джує право особи на реєстра-
цію для участі в зовнішньому 
незалежному оцінюванні під 
час додаткового періоду.

Цьогоріч заклади 
І-ІІІ ступенів 
мали змогу 
використовувати 
години 
варіативної 
складової, адже 
міська влада 
виділяє необхідні 
кошти.

 
Алла  
Костогриз



10|10 лютого 2022 РоКУ #6(196) РешетилівщинаUA

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
 ■ Куплю електродвигун 

(можна неробочий), 
редуктор. Тел. 095-914-64-97

 ■ Продам газовий котел КС-3, 
б/в, задовільний стан.  
Тел. 050-989-05-02

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

 ■ Продам електрокорморізку. 
Тел. 068-887-59-38

 ■ Продам сукно, коричн. 
колір, шир. 1,40, довж. 2,80, 
350 грн. Тел. 050-989-05-02

 ■ Продам домашні яблука.  
Сорт Айдаред , Семеренко. 
Решетилівка. Тел. 095-18-93-
679 Зінаїда Семенівна 

 ■  Продам зернобурякосіно-
подрібнювач, електродвигун, 
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

Замовити привітання та розмістити 
оголошення у газеті можна  
електронною поштою  
resh_ua@ukr.net 
та за номером телефону  
050-675-07-36

Решети
лівщина

UA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Телефон для довідок — 063-801-01-33

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Інвестор (замовник), його поштова адреса
ТОВ «ПОЛТАВА СТРОЙ ГРУПП».
36002, м. Полтава, вул. Кагамлика,11, тел. 

(0532) 60–27-14.
Характеристика діяльності (об’єкта)
Проектом «Нове будівництво 

багатоквартирного житлового будинку 
з вбудовано-прибудованими приміщеннями 
громадського призначення по вул. 
Джерельній,9 в м. Решетилівка Полтавської 
області» передбачається будівництво 8-ми 
поверхового житлового будинку на 30 квартир, 
з них 22 — однокімнатні, 8 — двокімнатні. 
Передбачається забезпечення житлового 
будинку всіма системами комунікацій 
(опалення, вентиляція, водопостачання, 
водовідведення, електропостачання, 
блискавкозахист, пожежний захист). 
Система опалення і гарячого водопостачання 
забезпечується влаштуванням у кожній 
квартирі індивідуальних газових двоконтурних 
котлів Baxi ECO4s10F потужністю 10 кВ.

Транскордонний вплив відсутній.
Технічні і технологічні дані:
Площа земельної ділянки в межах 

землекористування — 0,2485 га, у т.ч. площа 
забудови — 329,48 м2;

Площа постійної стоянки автомобілів — 
331,5 м2;

Площа тимчасово ї  стоянки 
автомобілів — 121 м2;

Площа майданчиків соціального напрямку 
(ігрові, фізкультурні, відпочинку тощо) — 
280,6 м2;

Загальна теплова потужність будинку — 0,12 
Гкал/рік;

Загальна розрахункова електропотужність 
житлового будинку складає 86,4 тис.
кВт*год/рік.

Термін експлуатації об’єкту: згідно 

нормативних вимог будівельного законодавства 
України.

Соціально-економічна необхідність 
проектованої діяльності

Виконання плану перспективного розвитку 
міста. Проект є надзвичайно актуальним, 
головним його завданням є забезпечення 
житлом населення міста.

Сприяння додатковому надходженню 
податків до місцевого бюджету (реалізація 
житла на умовах продажу).

Екологічні та інші обмеження проектованої 
діяльності

Обмеження відсутні. Відповідність 
нормативним вимогам діючого законодавства 
України.

Можливі впливи запроектованої 
діяльності (при будівництві та експлуатації) 
на навколишнє середовище

Геологічне і водне середовища, заповідні 
об’єкти: вплив відсутній;

Навколишнє соціальне, навколишнє 
техногенне середовища, мікроклімат, 
рослинний і тваринний світ: при будівництві — 
короткочасний, незначний, при експлуатації — 
вплив відсутній;

Грунт: при будівництві на родючий шар — 
відсутній, при експлуатації — вплив відсутній;

Повітряне: при будівництві — короткочасний, 
джерела викидів ЗР будівельна техніка, при 
експлуатації — негативний вплив присутній 
у межах нормативних показників.

Участь громадськості
Детально можна ознайомитися 

з інформацією та звернутися протягом 30 
календарних днів з моменту опублікування 
даної Заяви з метою надання пропозицій 
та побажань стосовно недоліків чи переваг 
даного проекту до ТОВ «ПОЛТАВА СТРОЙ 
ГРУПП» за адресою: 36002, м. Полтава, вул. 
Кагамлика,11, тел. (0532) 60–27-14.

Передплата на 1000₴ від «ЄПідтримка»
Як отримати 1000₴ за вакцинацію та використати 

їх для передплати періодики?! Покрокова інструкція.
З 7 лютого 2022 року отриману 1000₴ державної 

допомоги вакциновані від COVID-19 українці тепер 
зможуть витратити на передплату періодичних 
видань. Це чудова новина, адже саме друковані 
ЗМІ є джерелом інформації та каналом комунікації, 
виступають як форум, що сприяє соціальній 
взаємодії та спілкуванню, своєрідним вікном у світ 
нового. Їх традиційна роль постійно зростає.

У нас широкий вибір цікавих видань — це 
понад 3500 індексів. Серед переліку різні популярні 
видання, місцева преса, періодика для дітей, 
тематичні видання, довідники, каталоги, тощо.

Скористатися 1000₴ за вакцинацію, щоб 
передплатити дуже просто.

Це можна зробити на сайті Укрпошти, через 
сервіс «онлайн передплата».

Для оформлення замовлення необхідно зробити 
4 простих кроки:

Крок 1. Зайдіть на https://peredplata.ukrposhta.
ua/ та оберіть необхідне видання. Знайти видання 
можна за назвою, передплатним індексом, 
тематикою.

Крок 2. Вкажіть період, упродовж якого хочете 
отримувати видання.

Крок 3. Оформте замовлення, вказавши поштову 
адресу доставки, ПІБ замовника, номер телефону, 
e-mail, а також зазначте спосіб оплати картки — 
«ЄПідтримка» чи Visa/Mastercard

Крок 4. Зазначте реквізити карти «ЄПідтримка» 
та проведіть оплату, натиснувши «Оплатити».

Якщо Ви ще не отримали картку «ЄПідтримка» 
це можна зробити наступним чином:

Відкрийте віртуальну або пластикову картку 
«ЄПідтримка»

На даний момент зробити це можна в таких 
банках: Monobank, Альфа-банк, Укргазбанк, А-банк, 
Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, Банк 
Восток, izibank.

Якщо у вас вже є рахунок в котромусь із 
вищезазначених банків, процес займе декілька 
хвилин. Просто зайдіть в банківський мобільний 
додаток (не забудьте перед цим його оновити) 
і знайдіть послугу відкриття картки «ЄПідтримка». 
Подайте заявку — і віртуальна картка з’явиться 
у додатку.

Якщо ж ви не є клієнтом цих банків, 
рекомендуємо сходити до відділення банку або 
ж відкрити рахунок дистанційно, якщо банк дає таку 
можливість. Щодо пластикової картки «ЄПідтримка», 
то зараз її можна відкрити в Monobank (замовити 
онлайн з доставкою до Нової пошти), А-банк 
(у будь-якому відділенні банку або дистанційно — 
у додатку ABank24) і Альфа-банк (з паспортом та 
ІПН звернутися до найближчого відділення банку 
або, якщо ви вже маєте віртуальну картку, замовити 
доставку через мобільний додаток).

2. Подайте заявку на отримання коштів у «Дії».
Встановіть додаток «Дія» і згенеруйте 

сертифікат вакцинації, якщо раніше цього не 
зробили. Перейдіть в додатку у розділ «Послуги» 
і виберіть пункт «єПідтримка». Вкажіть банк, 
підтвердіть, що вам є 18 років — і протягом двох 

днів гроші потраплять на ваш рахунок.
3. Виберіть видання на сервісі «онлайн 

передплата», оплатіть замовлення та 
насолоджуйтеся.

Оберіть видання на сайті Укрпошти згідно 
вищезазначеної інструкції. Вкажіть реквізити 
своєї картки єПідтримка та підтвердіть операцію. 
Готово! Самі бачите — нічого складного. Тож не 
бійтеся зв’язуватися з тисячею за вакцинацію — це 
все швидко і дуже просто. Замовляйте улюблені 
періодичні видання!

Більш детальна інформація на сайті https://e-
aid.diia.gov.ua/

Найпоширеніші запитання,  
що виникають у передплатників

Що можна передплатити на 1000₴?
Ми пропонуємо дуже широкий асортимент 

періодичної преси на різний смак — газети, 
журнали, довідники, енциклопедії тощо як 
загальнодержавні, так і місцеві видання. Також 
можна обрати видання по передплатному індексу, 
за назвою або тематикою. З нагоди Дня народження 
Укрпошти можна передплатити акційні видання 
за зниженими цінами до 20% на обрані видання.
Які видання та на який термін можна 
передплатити на 1000₴? 

Ви можете оформити передплату з поточних 
місяців 2022 року на будь-які видання на ваше 
уподобання, термін передплати від одного та 
більше місяців у рамках наявних коштів на картці 
«ЄПідтримка».
В який термін можна витратити кошти з картки 
«ЄПідтримка»?

На витрату 1000₴ є чотири місяці з моменту 
зарахування коштів на картку «ЄПідтримка». Якщо 
через 4 місяці від дня отримання коштів на картці 
залишаються невитрачені кошти, вони повернуться 
до державного бюджету. Тож не зволікайте і встигніть 
витратити всі виділені кошти на цікаві видання.
Чи можна витратити кошти у декілька платежів, 
а не всі одразу?

Так. Можна оформити декілька замовлень 
в рамках доступного залишку коштів на картці 
«ЄПідтримка», щоб вкластися у термін 4 місяці 
з моменту зарахування коштів на картку. Ліміт за 
оплатою періодичних видань карткою «ЄПідтримка» 
дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати 
будь-яке улюблене видання вартістю до 1000 грн.
Як діяти, якщо сума до сплати понад 1000₴?

Наразі доплатити з інших коштів за таке 
замовлення не можливо. Але ви можете розділити 
обрані періодичні видання на два замовлення, 
щоб одне з них відповідало сумі коштів на картці 
«ЄПідтримка».
Чи можна оплатити замовлення карткою 
«єПідтримка» при оформленні передплати 
у будь-якому поштовому відділенні?

Ні, поки що це не можливо. Оплату слід 
здійснити на нашому сайті, одразу при оформленні 
онлайн замовлення на передплату. Найближчим 
часом клієнти матимуть таку можливість.

Комунальне підприємство Решетилівське комунальне підприємство «Водоканал» 
повідомляє, що рішенням Виконавчого комітету Решетилівської міської ради від 
31 січня 2022 року № 15, з 01.02.2022 року встановлено тарифи в розмірі:

1. централізоване водопостачання для населення — 16 грн за 1 м3;
2. централізоване водовідведення для населення — 13 грн за 1 м3;
3. централізоване водовідведення для бюджетних установ — 18 грн за 1 м3;
4. централізоване водовідведення для інших споживачів — 20 грн за 1 м3.
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СТРАВА ТИЖНЯ

Бананові мафіни 
з шоколадом

Інгр е дієнти на 12 
штук: 2 великих спілих бана-
нів, пом’яти; 80 грамів вершко-
вого масла, розтопити; 80 
грамів цукру, ½ ч.л. меленої 
кориці, 1 яйце, 50 грамів нату-
рального йогурту чи сметани, 
200 грамів борошна, 2 ч.л. роз-
пушувача, 130 грамів шоко-
ладних крапель або просто 
посіченого чорного шоколаду.

Духовку розігріти до 180ᵒ С. 
В глибоку миску чи чашу пла-
нетарного міксера помістити 
банани, йогурт, яйце, корицю 
та цукор. Й збити усе міксе-
ром. Продовжуючи збивати, 
ввести розтоплене вершкове 
масло. В окремій мисці вимі-
шати решту інгредієнтів для 
бананових мафінів. Додати 

вимішані сухі інгредієнти до 
вологих й ще раз все ретельно 
вимішати.

Розподілити масу по 
заглибленнях підготовле-
ної форми з паперовими 
папільйотками для мафінів. 
Якщо немає форми, можна 
скористатися самими папі-
льотками. Мафіни випікати 
в духовці приблизно 20–25 
хвилин, доки зубочистка, 
встромлена всередину, буде 
виходити сухою. Дістати 
випічку з духовки. Залишити 
так на 5 хвилин, далі дістати 
з форми й викласти мафіни 
з бананами та шоколадом на 
решітку для вистигання. При 
бажанні можна присипати 
цукровою пудрою.

Топ-10 кращих сортів картоплі: 
обираємо свого фаворита

Хоч на календарі ще 
лютий, та справні 
г о р о д н и к и  в ж е 

в очікуванні весни та 
нового городнього сезону. 
Передсезоння — якраз той 
час, аби не лише розплану-
вати, що й де посадити на 
своїй ділянці, а й оновити 
посадковий матеріал. Які 
сорти овочів чи зелені вибрати 
для городу? Маємо нагоду 
з цим допомогти і почнемо 
з королеви городів — карто-
плі, яку українці вже давно 
називають «другим хлібом». 
Пропонуємо хіт-парад найкра-
щих сортів бульби, який склав 
сайт «Зелена садиба» за відгу-
ками своїх читачів-городників.

Варто сказати, що видів кар-
топлі є чимало: рання і пізня, 
картопля, яка підходить для 
смаження, запікання або, 
з якої виходить добре пюре. 
До того ж усі столові сорти 
картоплі за кулінарними харак-
теристиками поділяються на 
чотири групи:

А : салатна картопля, у якої 
щільний м’якуш. Вона не розва-
рюється та має низький вміст 
крохмалю. Її можна смажити 
та додавати у салати.

В : універсальна бульба, яка 
має помірно щільний м’якуш, 
слабку борошнистість та 
помірну водянистість. Трохи 
розварюється. Під час сма-
ження стає м’якою всередині, 
але має хрумку скоринку. 
З неї можна готувати різно-
манітні страви.

С :  картопля з м’яким 
м’якушем, котра має середню 
борошнистість та добре роз-
варюється. У сортів такої 
картоплі крохмаль присутній 
у більшій кількості, ніж у сортів 
груп А, В. Таку бульбу добре 
запікати, а також з неї виходить 
чудове пюре.

D :  бульба, котра розва-
рюється цілком. У неї м’яка 
консистенція, вона дуже 
борошниста та не водяниста.

Тож, обираючи свого улю-
бленця зі списку, що пропо-
нуємо далі, зважайте не лише 
на врожайність сорту, а й на 
групу, залежно від власних 
кулінарних смаків та тих страв, 
які найбільше полюбляє ваша 
родина — пюре, смажену карто-
плю чи, скажімо, картоплю-фрі.

1. Картопля 
«Беллароза»

Оригінатор: EUROPLANT 
Pflanzenzucht GmbH (Німеч-
чина). Швидко вариться, 
помірно розварюється, уро-
жайна. Суперранній сорт, 
що характеризується дуже 
великими бульбами. Тип 
відварювання В, практично 
не змінює колір після терміч-
ної обробки. Сорт картоплі 
«Беллароза» може похвали-
тися гарними врожаями на 
будь-яких грунтах і високою 
стійкістю до посухи. Для дуже 
раннього врожаю рекоменду-
ється бульби перед посадкою 
проростити.

2. Картопля «Пікассо»
Оригінатор: Agrico (Нідер-

ланди). Оптимальний сорт 
картоплі для зберігання, 
середньопізній (95–105 днів), 
високоврожайний. Бульби при-
ємного смаку, овальні, жовтого 
кольору. Цей сорт також від-
носять до кулінарного типу В.

Серед переваг — висока посу-
хостійкість і мала чутливість до 
фітофторозу і парші. Потребує, 
порівняно з іншими сортами, 
меншої кількості внесення 
азотних добрив.

3. Картопля «Рів’єра»
Оригінатор: Agrico (Нідер-

ланди). Надранній (можна під-
копувати перший врожай через 
35 днів після посадки!), висо-
коврожайний сорт картоплі, 

бульби якої відрізняються 
гарним смаком, чудовою стій-
кістю до посухи і спеки, малою 
чутливістю до вірусних захво-
рювань. Відноситься до кулі-
нарної групи АВ (в залежності 
від грунту). Сорт «Рів’єра» 
дозволяяє в південних регіо-
нах вирощувати два врожаї за 
сезон. Для кращого зберігання 
рекомендується контролювати 
використання азотних добрив.

4. Картопля 
«Слов’янка»

Оригінатор: Інститут кар-
топлярства НААН України. 
Середньопізній сорт (100–120 
днів). Шкірка частково червона, 
м’якоть — кремова. Бульби про-
довгуваті з дрібними вічками. 
Смакові якості задовільні, 
кулінарний тип АВ. Бульби 
не розварюються, зберігають 
форму і колір. Картопля гарно 
зберігається і має високу стій-
кість до багатьох хвороб.

Серед особливостей, можна 
відзначити те, що цей сорт 
вимагає, порівняно з іншими, 
більш родючого грунту. Але 
при цьому росте на різних 
грунтах з однаково хорошою 
врожайністю при своєчасному 
внесенні добрив.

5. Картопля 
«Гранада»

Оригінатор: Solana GmbH & 
Co. KG (Німеччина). Високовро-
жайний середньопізній сорт 
(95–110 днів), виведений в 2015 
році, та вже встиг завоювати 
велику популярність в Україні. 
Серед переваг — невибагливий 
у догляді, стійкий до посухи 
і більшості хвороб. Універсаль-
ний столовий сорт картоплі. 
Колір шкірки і м’якоті світ-
ло-жовтий. Росте на будь-яких 
грунтах, гарно реагує на вне-
сення добрив.

6. Картопля «Мелоді»
Оригінатор: C.MEIJER B.V. 

(Нідерланди). Середньопізній 
сорт картоплі (115–120 днів). 
Бульби підходять для при-
готування будь-яких страв, 
гарні на смак, добре розварю-
ються, м’якоть не темніє при 
відварюванні. Колір шкірки 
і м’якоті жовтий. Ця картопля 
краще буде рости з поливом 
і своєчасним внесенням добрив. 
Має високу стійкість до хвороб 
і тривалий термін зберігання.

7. Картопля «Солоха»
Оригінатор: Інститут кар-

топлярства НААН України. 
Фіолетові бульби  — це не 
тільки незвично, це ще й дуже 
корисно! Вміст антиоксидантів 
в бульбах українського сорту 
«Солоха» надзвичайно вели-
кий. Середньостиглий сорт, 
має легкий горіховий присмак 
і вважається делікатесом. Стій-
кий до більшості захворювань 
картоплі. Свій колір бульби 
зберігають і після термічної 
обробки. Цей сорт гарно підхо-
дить і для смаження, і для пюре.

8. Картопля «Тайфун»
Оригінатор: Поморсько-ма-

зовецьке виробництво картоплі 
(Польща). Середньоранній сорт 
(65–75 днів), який гарно збері-
гається і вважається ідеальним 
для виробництва чіпсів, бо 
зовсім не розварюється. Один 
з найкращих сортів картоплі 

за ознакою пристосування до 
несприятливих умов вирощу-
вання. Цьому сорту не страшні 
приморозки, перепади тем-
ператур і град. А отже його 
можна вважати ідеальним 
для гарантованого урожаю, 
незалежно від особливостей 
сезону. Колір шкірки жовтий, 
м’якоті — світло-жовтий. Колір 
не змінюється при відварю-
ванні — бульби не темніють.

9. Картопля «Санте»
Оригінатор: Agrico (Нідер-

ланди). Середньоранній сорт 
картоплі (65–75 днів). Підхо-
дить для тривалого зберігання. 
Особливо смачна у вигляді 
картоплі-фрі. Висока врожай-
ність, тривале зберігання без 
проростання. Особливість 
сорту — стійкість до нематоди, 
фітофторозу, вірусів. Середня 
стійкість до парші і чутливість 
до ризоктоніозу.

10. Картопля 
«Американка», 
або «Рання троянда»

Один з найстаріших амери-
канських сортів, виведений ще 
в 1861 році, але і до цього часу 
вважається еталоном смаку. 
Середньоранній (70–80 днів). 
В 20-тих роках минулого століття 
вирощувався на теренах Радян-
ського союзу в промислових 
масштабах. Сьогодні кори-
стується популярністю лише 
в дрібних господарствах. Колір 
шкірки рожевий, колір м’якоті 
білий (іноді з фіолетовими вкра-
пленнями). Особливо підходить 
для вирощування на супіщаних, 
суглинистих і торфяних грун-
тах. Великий недолік — як і всі 
старі сорти, цей сорт картоплі 
чутливий до більшості хвороб. 
Врожайність, як і тривалість 
зберігання — дуже добрі.

Олександр СТЕПАНЕНКО
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зимові Олімпійські ігри 
2022 року (Пекін, Китай)

11:00, 17:00 Студія 
Олімпійські ігри

18:00, 21:00, 0:00, 5:35 
Новини

21:30 Доба Олімпійських 
ігор

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

23:30 Перша шпальта
0:25, 5:30 Погода
0:30 Д/с «Світ дикої 

природи»
1:00 Д/с «Боротьба за 

виживання»
1:30 Х/ф «Богдан - Зиновій 

Хмельницький»
3:40 UA:Фольк. Спогади
4:35 Енеїда

1+1
5:30 «Життя відомих 

людей»
6:30, 7:10, 8:10, 9:10 

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

16:45, 19:30, 4:20 ТСН: 
«Телевізійна служба 
новин»

9:25, 10:20 «Життя відомих 
людей 2022»

11:15, 12:20, 14:15 «Твій 
день»

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

(12+)
20:45 «Проспорт»
20:50 Т/с «Папік - 2» (16+)
21:40 Т/с «Дім Бобринських» 

(16+)
22:40 «ТСН: 10 вражаючих 

подій дня»
22:50 «Твій вечір 2022»
23:50 «Голос країни 12»
2:20 «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»
10:05, 18:00, 19:00, 3:15 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

12:25 Х/ф «Не гальмуй» 12+
14:15 «Вещдок»
16:05 «Жди меня. Україна»
17:40 «Новини»
20:00, 2:45 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал» 16+
23:50 Х/ф «Підозри містера 

Вічера 12+
1:35 Т/с «Той, хто не спить» 

16+
4:10 «Мультфільм»
4:50 «Телемагазин»

СТБ
5:10 Т/с «Комісар Рекс»
8:00, 11:50 «Битва 

екстрасенсів» 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 «Знайду 

пару коханому» 12+
1:10 Х/ф «Кейт та Лео»

Новий Канал
6:00, 7:10 «Kids time»
6:05 «МС Том і Джеррі»
7:15 «Орел і Решка. Робота 

мрії»
9:15 Т/с «Мерлін»
11:55 Х/ф «Останній дракон: 

У пошуках магічної 
перлини»

13:50 Х/ф «Принц Персії: 
Піски часу» 16+

16:00 «Хто зверху?» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Будиночок 

на щастя»
20:00 «Ревізори на порозі»
22:00 Х/ф «Отже, війна» 16+
0:05 Х/ф «Що знайшов, те 

твоє» 16+
2:00 Х/ф «Нащадки»
3:40 «Вар’яти» 12+
4:05 «Служба розшуку дітей 

2022»
4:10 «Зона ночі»
4:45 «Абзац»

НТН
4:45 «Top Shop»
5:55 «Вартість життя»
7:25, 13:00, 18:00, 3:05 

«Випадковий свідок»
7:55 Х/ф «Ярослав Мудрий»
10:45 Т/с «Коломбо» (16+)

12:30, 16:30, 19:00, 3:05 
«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 «Незаперечний - 3» 

(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 «Веселка в небі» 

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 «Спадкоємці» 

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

ICTV
4:40 Телехіт
4:45, 2:50 Я зняв!
5:05, 3:55 Скарб нації
5:15 Еврика!
5:20 Служба розшуку дітей
5:25, 10:05 Громадянська 

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

новини
11:15, 13:15 Х/ф «Людина, 

яка біжить» 16+
12:45, 15:45, 18:45 Факти. 

День
13:55, 16:25 Т/с «Нюхач» 16+
16:44, 21:30 Т/с «Пес» 16+
17:50 Т/с «Коп з минулого» 

16+
20:20, 1:55 Прихована 

небезпека
21:05 Факти. Вечір
22:40 Свобода слова
23:55 Х/ф «Життя» 16+

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:30 Х/ф «Як вийти заміж за 

мiльярдера»
10:15 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
11:15, 20:10 «Орел і Решка. 

Морський сезон»
14:10 Х/ф «Мері Шеллі та 

монстр Франкен-
штейна» (16+)

16:20 Х/ф «Інша Боварі» (16+)
18:15 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож»

21:10 «Орел і Решка. 
Навколо світу»

23:10 Т/с «Грань» (16+)
1:00 Х/ф «Дівчина мого 

найкращого друга» (18+)
2:50 «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+)
10:05 Х/ф «Швидкість» (16+)
12:20 Х/ф «Швидкість-2» 

(16+)
14:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Гроші 2022»
20:20 Т/с «Ангели» (16+)
22:10 Т/с «Кістки» (16+)
0:00 «Дубинізми»
0:20 Т/с «CSI: Місце 

злочину» (16+)
1:15 Х/ф «Людина 

президента» (16+)
3:10 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00, 12:25 Містична 

Україна
7:00 Правила виживання
8:00, 1:35 Речовий доказ
9:10 Вартість життя
10:20 Таємниці світу
11:25 Синя безодня

13:25 Герої будівельного 
майданчика

14:25 Гарячі точки
15:25 Суперзаводи
16:25, 23:40 Як влаштова-

ний Всесвіт
17:25 Неймовірні винаходи
17:55 Стежина війни
18:55 Україна вражає
19:55, 22:40 Шукачі 

неприємностей
20:55 Дикі Кариби
21:50 Таємні космічні 

катастрофи
0:35 Mайстри війни
2:45 Історія українських 

земель
3:40 Земні катаклізми
4:35 Судіть самі
5:15 Код доступу

Enter-фільм
6:05 Х/ф «Людина в 

зеленому кімоно»
7:10, 9:00, 2:15 «Телемага-

зин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00 «Невідома версія»
9:30 «Зіркові долі»
10:05 «Моя правда»
10:55 Х/ф «Провінціальний 

роман»
13:25 Х/ф «Таємниця 

«Чорних дроздів»»
15:10 Х/ф «Скринька Марії 

Медічі»
17:00, 23:20 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:00, 1:20, 2:45 Х/с «Пуаро»
21:00 Х/с «Доктор Блейк» 

16+
3:40 Кіноляпи
4:15 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 Діетолог Dr. 

Skytalinska
14:00 Гордон Рамзі готує 

вдома
14:30 Правила виживання
18:00 Зіркові долі
19:00 Один за 100 годин
21:20 Шість соток
22:10 Готуємо разом
23:50 Про стосунки з Лесею 

Ковальчук
0:20 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 Х/ф «2+1» 12+
12:00 Х/ф «1+1»
14:10, 16:00, 2:50 Панян-

ка-селянка
15:00, 4:50 Зірки, чутки та 

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

Батли за патли
19:00 Розсміши коміка
20:00, 0:00 Одного разу під 

Полтавою
22:00 Т/с «Усі жінки - 

відьми»
23:00 Т/с «Бібліотекарі» 16+
1:00 Країна У
5:50 Корисні підказки

Піксель
6:00 Буль Буль Марін
6:20, 2:40 ТіВі Абетка
7:00, 2:20 Зірки-малюки
7:30 Орігамі
8:00 Хочу знати все
8:30, 11:30, 14:30 Гав гав гав
9:10, 14:00 Лис Микита
9:50 Пожежна безпека з 

Роєм
10:20, 13:00 Боб Будівник
10:30, 17:10 Робо Потяги
11:00 Кулінарні секрети 

Нюсі Поварьошкіної
12:00 Моя країна Україна
12:30 Детектив Міретта
13:30, 15:00 Майстерня Бібі
15:30, 18:30 Кафе Баттербін
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, 21:00 Морські 

пригоди Сантьяго
19:00 МегаМен: Повний 

заряд
19:30 Фіксики
22:00 Балакучий Том і друзі
22:30 Мавпи в космосі: Удар 

у відповідь
0:00, 0:50 Могутній Майк
0:10 Свинячі історії
0:30 Сердиті пташки
1:20, 3:30 Улюблені 

мультфільми
3:00 Казки на піску

Вівторок, 15 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 13:00, 18:20, 22:00 XXIV 

зимові Олімпійські ігри 
2022 року (Пекін, Китай)

12:30, 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, 3:15 Погода
1:10 Д/с «Боротьба за 

виживання»
2:00 Х/ф «Ярослав Мудрий»
3:20 Невідомі Карпати
3:35 UA:Фольк
4:30 Енеїда

1+1
5:35 «Життя відомих людей»
6:30, 7:10, 8:10, 9:10 «Сніданок 

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

16:45, 19:30, 4:20 ТСН: 
«Телевізійна служба 
новин»

9:25, 10:20 «Життя відомих 
людей 2022»

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

7»
17:10 Т/с «Крила кохання» 

(12+)
20:45 «Проспорт»
20:50 Т/с «Папік - 2» (16+)
21:40 Т/с «Дім Бобринських» 

(16+)
22:40 «ТСН: 10 вражаючих 

подій дня»
22:50 «Твій вечір 2022»
23:50 Х/ф «Банди 

Нью-Йорка» (16+)
3:00 «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 «Двоє - це занадто» 

16+

14:55 «Вещдок»
16:30 «Вещдок. Особый 

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

«Стосується кожного»
20:00, 2:45 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал» 16+
23:45 Х/ф «Звіряча лють» 16+
1:35 Т/с «Той, хто не спить» 

16+
4:10 «Мультфільм»
4:45 «Телемагазин»

СТБ
5:05 Т/с «Комісар Рекс»
8:00, 11:50 «Битва екстрасен-

сів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

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

кохання» 12+
1:25 «Детектор брехні» 16+

Новий Канал
6:00, 7:10 «Kids time»
6:05 «МС Том і Джеррі»
7:15 «Орел і решка»
9:15 Т/с «Мерлін»
12:05 «Діти проти зірок»
13:40 Х/ф «Реальна сталь» 

16+
16:00, 20:05 «Хто зверху?» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Будиночок на 

щастя»
22:05 Х/ф «Похмілля у 

Вегасі» 16+
0:25 Х/ф «Арахнофобія» 16+
2:35 «Зона ночі»
4:45 «Абзац»

НТН
4:45 «Top Shop»
6:15 «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 «Алегро з вогнем»
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»

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
11:20 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 «Спадкоємці» 

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

ICTV
4:15, 3:55 Еврика!
4:20 Факти
4:40, 20:20, 1:20 Громадян-

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

новини
10:10 Прихована небезпека
11:10, 13:30 Х/ф «Копи на 

підхваті» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:20 Т/с «Нюхач» 16+
16:35 Т/с «Пес» 16+
17:45 Т/с «Коп з минулого» 

16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Морська поліція. 

Чорноморськ» 16+
23:15 Х/ф «Оселя зла» 18+
2:20 Я зняв!
3:50 Скарб нації

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:30 «Орел і Решка. Шопінг»
9:30 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
10:30, 18:15 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
12:30, 20:15 «Орел і Решка. 

Морський сезон»
13:25, 21:10 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
14:25 Х/ф «Інша Боварі» (16+)
16:15 Х/ф «Один день» (16+)
23:10 Т/с «Грань» (16+)
0:50 Т/с «Три сестри»
2:50 «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 «Джедаі 2019»
6:15, 0:00 Т/с «CSI: Місце 

злочину» (16+)
8:55 Х/ф «Великий солдат» 

(16+)
10:50 Т/с «Звонар-2» (16+)
12:50, 16:55 «Загублений 

світ»
17:55, 1:50 «Секретні 

матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25, 19:55 «Джедаі 2021»
20:20 Т/с «Ангели» (16+)
22:10 Т/с «Кістки» (16+)
2:05 Х/ф «Людина прези-

дента-2» (16+)
3:55 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00, 12:30 Містична Україна
7:00 Правила виживання
8:00, 1:35 Речовий доказ
9:10 Вартість життя
10:20 Таємниці світу
11:25, 3:40 Дикий і живий
13:20, 21:50 Таємні космічні 

катастрофи

14:20 Гарячі точки
15:20 Суперзаводи
16:20, 23:40 Як влаштований 

Всесвіт
17:20 Неймовірні винаходи
17:50 Стежина війни
18:50 Україна вражає
19:50, 22:40 Шукачі 

неприємностей
20:50 Дикі Кариби
0:35 Mайстри війни
2:45 Історія українських 

земель
4:40 Судіть самі
5:20 Код доступу

Enter-фільм
5:50 Х/ф «Кохання - смер-

тельна гра...»
7:10, 9:00, 2:15 «Телемагазин»
7:40, 8:50, 9:30 «Мультфільм»
8:00 «Невідома версія»
10:05 «Зіркові долі»
10:55 «Моя правда»
11:45 Х/ф «Жіноча інтуїція»
14:00 Х/ф «Між високих 

хлібів»
15:30 Х/ф «Хід конем»
17:00, 23:20 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:00, 1:20, 2:45 Х/с «Пуаро»
21:00 Х/с «Доктор Блейк» 16+
3:40 Кіноляпи
4:10 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
13:30 Гордон Рамзі готує 

вдома
14:30 Правила виживання
18:00 Зіркові долі
19:00 Один за 100 годин
21:20 Шість соток
22:10 Готуємо разом
23:50 Про стосунки з Лесею 

Ковальчук
0:20 Реальний секс
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
8:45, 22:00 Т/с «Усі жінки - 

відьми»
9:45, 23:00 Т/с «Бібліотекарі» 

16+
10:45 Х/ф «Ігри з вогнем»
12:45 4 весілля
14:00, 16:00, 2:50 Панянка-се-

лянка
15:00, 4:50 Зірки, чутки та 

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

Батли за патли
19:00 Розсміши коміка
20:00, 0:00 Одного разу під 

Полтавою
1:00 Країна У
5:50 Корисні підказки

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

Поварьошкіної
12:00 Моя країна Україна
12:30 Детектив Міретта
13:30, 15:00 Майстерня Бібі
15:30, 18:30 Кафе Баттербін
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, 21:00 Морські пригоди 

Сантьяго
19:00 МегаМен: Повний 

заряд
19:30 Фіксики
22:00 Балакучий Том і друзі
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, 3:30 Улюблені 

мультфільми
3:00 Казки на піску
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6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 13:00, 18:20, 22:00 XXIV 

зимові Олімпійські ігри 
2022 року (Пекін, Китай)

12:00, 17:00 Студія 
Олімпійські 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 «Боротьба за 

виживання»
2:00 Х/ф «Ярослав Мудрий»
3:20 Невідомі Карпати
3:35 UA:Фольк
4:30 Енеїда

1+1
5:40 «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»

10:20 «ЖИТТЯ ВІДОМИХ 
ЛЮДЕЙ 2022

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

(12+)
20:45 «Проспорт»
20:50 Т/с «Папік - 2» (16+)
21:40 Т/с «Дім Бобринських» 

(16+)
22:40 «ТСН: 10 вражаючих 

подій дня»
22:50 «Твій вечір 2022»
23:50 Х/ф «Відступники» 

(16+)
2:40 «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 «Клуб холостяків» 

16+

14:35 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый 

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

«Стосується кожного»
20:00, 2:45 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал» 16+
23:45 Х/ф «Трикутник» 16+
1:35 Т/с «Той, хто не спить» 

16+
4:10 «Мультфільм»
4:45 «Телемагазин»

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

сів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
13:10, 14:50 Т/с «Сліпа» 12+
15:45, 18:05 Т/с «Слід» 16+
19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Мама» 12+
1:10 «Детектор брехні» 16+

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

16+
15:55, 20:00 «Хто зверху?» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Будиночок на 

щастя»
22:10 Х/ф «Похмілля 2: З 

Вегаса до Бангкока» 16+
0:30 Х/ф «Похмілля: Частина 

3» 16+
2:30 «Служба розшуку дітей 

2022»
2:35 «Зона ночі»
4:50 «Абзац»

НТН
4:45 «Top Shop»
6:20 «Вартість життя»
7:50, 13:00, 18:00, 3:35 

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

«Свідок»
9:00 Х/ф «П’ять хвилин 

страху»
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+)
1:15 «Легенди карного 

розшуку»

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
11:20 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 «Спадкоємці» 

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

ICTV
4:15 Служба розшуку дітей
4:20 Факти
4:40, 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 «Евакуація» 

16+
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:20 Т/с «Нюхач» 16+
16:40 Т/с «Пес» 16+
17:50 Т/с «Коп з минулого» 

16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20, 1:05 Секретний фронт
21:25 Т/с «Морська поліція. 

Чорноморськ» 16+
23:15 Х/ф «Оселя зла-2: 

Апокаліпсис» 18+
2:05 Я зняв!
3:50 Скарб нації

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:35 «Ух ти show»
8:55 «Орел і Решка. Шопінг»
9:50 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»

10:40, 18:10 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож»

12:40, 20:15 «Орел і Решка. 
Морський сезон»

13:35, 21:10 «Орел і Решка. 
Навколо світу»

14:35 Х/ф «Один день» (16+)
16:30 Х/ф «Теорія хаосу» (16+)
23:10 Т/с «Грань» (16+)
0:50 Т/с «Три сестри»
2:50 «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»
6:30 Т/с «CSI: Місце злочину» 

(16+)
8:20 Х/ф «Іноземець» (16+)
10:45 Т/с «Звонар-2» (16+)
12:50, 19:25 «Загублений 

світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:20 Т/с «Ангели» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «Кістки» (16+)
1:50 Т/с «Зустрічна смуга»
2:50 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00, 12:25 Містична Україна
7:00 Правила виживання
8:00, 1:40 Речовий доказ
9:10 Вартість життя
10:20 Таємниці світу
11:25, 3:45 Дикий і живий
13:20, 21:50 Таємні космічні 

катастрофи
14:20 Гарячі точки
15:20 Суперзаводи
16:20, 23:40 Як влаштований 

Всесвіт
17:20 Неймовірні винаходи
17:50 Стежина війни
18:50 Україна вражає
19:50, 22:40 Шукачі 

неприємностей
20:50 Дикі Кариби
0:40 Mайстри війни
2:50 Історія українських 

земель
4:40 Судіть самі
5:15 Код доступу

Enter-фільм
5:40 Х/ф «Заради сімейного 

вогнища»
7:10, 9:00, 2:15 «Телемагазин»
7:40, 8:50, 9:30 «Мультфільм»
8:00 Моя правда
10:10 «Зіркові долі»
11:10 «Моя правда»
12:00 Х/ф «Самотня жінка 

бажає познайомитись...»
13:35 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
14:50, 21:00 Х/с «Доктор 

Блейк» 16+
17:10, 23:20 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:10, 1:20, 2:45 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 Гордон Рамзі готує 

вдома
14:30 Правила виживання
18:00 Зіркові долі
19:00 Один за 100 годин
21:20 Шість соток
22:10 Готуємо разом
23:50 Про стосунки з Лесею 

Ковальчук
0:20 Реальний секс
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
8:45, 22:00 Т/с «Усі жінки - 

відьми»
9:45, 23:00 Т/с «Бібліотекарі» 

16+
10:45 Х/ф «Так, можливо» 16+
12:45 4 весілля
14:00, 16:00, 2:50 Панянка-се-

лянка
15:00, 4:50 Зірки, чутки та 

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

Батли за патли
19:00 Розсміши коміка
20:00, 0:00 Одного разу під 

Полтавою
1:00 Країна У
5:50 Корисні підказки

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

Поварьошкіної
12:00 Моя країна Україна
12:30 Детектив Міретта
13:30, 15:00 Майстерня Бібі
15:30, 18:30 Кафе Баттербін
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, 21:00 Морські пригоди 

Сантьяго
19:00 МегаМен: Повний 

заряд
19:30 Фіксики
22:00 Балакучий Том і друзі
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, 3:30 Улюблені 

мультфільми
3:00 Казки на піску

Четвер, 17 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 11:20, 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 «Боротьба за 

виживання»
2:00 Х/ф «Прелюдія долі»
3:35 UA:Фольк
4:30 Енеїда

1+1
5:35 «Життя відомих людей»
6:30, 7:10, 8:10, 9:10 «Сніданок 

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

16:45, 19:30, 4:20 ТСН: 
«Телевізійна служба 
новин»

9:25, 10:20 «Життя відомих 
людей 2022»

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

(12+)
20:45 «Проспорт»
20:50 «Чистоnews 2022»
20:55 Т/с «Папік - 2» (16+)
21:45 «Право на владу 2022»
0:45 «ТСН: 10 вражаючих 

подій дня»
0:55 Х/ф «Крути 1918»
3:05 «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 «Інструкції не 

додаються» 16+
14:55 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый 

случай»

17:40 «Новини»
18:00, 19:00, 3:35 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20:00, 2:55 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал» 16+
23:45 Х/ф «Він тебе не 

відпустить» 16+
1:50 Т/с «Той, хто не спить» 

16+
4:35 «Мультфільм»
4:45 «Телемагазин»

СТБ
5:00 Т/с «Комісар Рекс»
8:00, 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 «Мама. 

Продовження»
1:05 «Детектор брехні» 16+

Новий Канал
6:00, 7:10 «Kids time»
6:05 «МС Том і Джеррі»
7:15 «Орел і решка»
9:20 Т/с «Мерлін»
12:05 «Діти проти зірок»
13:40 Х/ф «Хроніки Ріддіка» 

16+
15:50, 20:00 «Хто зверху?» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Будиночок на 

щастя»
22:05 Х/ф «Шалений 

патруль» 16+
0:10 Х/ф «Шалений патруль 

2» 16+
2:30 «Служба розшуку дітей 

2022»
2:35 «Зона ночі»
4:45 «Абзац»

НТН
4:45 «Top Shop»
6:25 «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 «Страх висоти»
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»

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
11:20 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
23:50 Т/с «Спадкоємці» 12+
1:45 Телемагазин
2:15 Реальна містика

ICTV
4:10, 3:55 Еврика!
4:20 Факти
4:40 Громадянська оборона
6:30 Ранок у великому місті
8:45 Факти. Ранок
9:15, 19:20 Надзвичайні 

новини
10:10 Секретний фронт
11:20, 13:15 Х/ф «Дев’ять 

ярдів-2» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:15 Т/с «Нюхач» 16+
16:30 Т/с «Пес» 16+
17:40 Т/с «Коп з минулого» 

16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20, 1:05 Анти-зомбі
21:25 Т/с «Морська поліція. 

Чорноморськ» 16+
23:15 Х/ф «Оселя зла-3: 

Вимирання» 18+
2:00 Я зняв!
3:45 Скарб нації

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:05 М/с «Юху та його друзі»
8:30 «Орел і Решка. Шопінг»
9:30 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»

10:30, 18:10 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож»

12:30, 20:15 «Орел і Решка. 
Морський сезон»

13:20, 21:10 «Орел і Решка. 
Навколо світу»

14:15 Х/ф «Теорія хаосу» (16+)
16:00 Х/ф «Вцілілий» (16+)
23:10 Т/с «Грань» (16+)
0:50 Т/с «Три сестри»
2:50 «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 «Джедаі 2019»
6:25 Х/ф «Фортеця впаде» 

(16+)
8:15 Х/ф «Мистецтво війни» 

(16+)
10:45 Т/с «Звонар-2» (16+)
12:50, 16:55 «Загублений 

світ»
17:55, 1:50 «Секретні 

матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Воїни доріг»
20:20 Т/с «Ангели» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «Кістки» (16+)
2:05 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00, 12:25 Містична Україна
7:00 Правила виживання
8:00, 1:40 Речовий доказ
9:10 Вартість життя
10:20 Таємниці світу
11:25, 3:45 Дикий і живий

13:25, 21:50 Таємні космічні 
катастрофи

14:25 Гарячі точки
15:25 Глобальна наука
16:25, 23:40 Як влаштований 

Всесвіт
17:25 Неймовірні винаходи
17:55 Стежина війни
18:55 Україна вражає
19:55, 22:40 Шукачі 

неприємностей
20:55 Дикі Кариби
0:40 Mайстри війни
2:50 Історія українських 

земель
4:45 Судіть самі
5:30 Код доступу

Enter-фільм
5:55 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
7:10, 9:00, 2:15 «Телемагазин»
7:40, 8:40 «Мультфільм»
7:50, 10:10 «Моя правда»
9:30 «Зіркові долі»
11:00 Х/ф «Украдене щастя»
13:00 Х/ф «За вітриною 

універмагу»
14:50, 21:00 Х/с «Доктор 

Блейк» 16+
17:10, 23:20 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:10, 1:20, 2:45 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 Гордон Рамзі готує 

вдома
14:30 Правила виживання
18:00 Зіркові долі
19:00 Один за 100 годин
21:20 Шість соток
22:10 Готуємо разом
23:50 Про стосунки з Лесею 

Ковальчук
0:20 Реальний секс
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
8:45, 22:00 Т/с «Усі жінки - 

відьми»
9:45, 23:00 Т/с «Бібліотекарі» 

16+
10:45 Х/ф «Дуплекс» 16+
12:45 4 весілля
14:00, 16:00, 2:50 Панянка-се-

лянка
15:00, 4:50 Зірки, чутки та 

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

Батли за патли
19:00 Розсміши коміка
20:00, 0:00 Одного разу під 

Полтавою
1:00 Країна У
5:50 Корисні підказки

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

Поварьошкіної
12:00 Моя країна Україна
12:30 Детектив Міретта
13:30, 15:00 Майстерня Бібі
15:30, 18:30 Кафе Баттербін
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, 21:00 Морські пригоди 

Сантьяго
19:00 МегаМен: Повний 

заряд
19:30 Фіксики
22:00 Балакучий Том і друзі
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, 3:30 Улюблені 

мультфільми
3:00 Казки на піску
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П’ятниця, 18 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 10:50, 18:20, 22:55 XXIV 

зимові Олімпійські ігри 
2022 року (Пекін, Китай)

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

18:00, 21:00, 1:00, 5:25 Новини
21:40 Доба Олімпійських ігор
22:00 Спекотний лютий 2015
1:35 Д/с «Боротьба за 

виживання»
2:00 Х/ф «Страчені світанки»
3:35 UA:Фольк
4:30 Енеїда

1+1
6:30, 7:10, 8:10, 9:10 «Сніданок 

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

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

9:25, 10:20 «Життя відомих 
людей 2022»

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

(12+)
20:10 «Проспорт»
20:15 «Чистоnews 2022»
20:20 Х/ф «Бамблбі» (16+)
22:35 Х/ф «Трансформери: 

Помста полеглих» (16+)
1:35 Х/ф «Зроблено в 

Америці» (16+)
3:55 Т/с «Дім Бобринських» 

(16+)

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

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

ІНТЕРом»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Інше життя»
12:25 Х/ф «Якщо я залишусь» 

16+
14:35, 0:50 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый 

случай»

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

кожного»
20:00, 2:45 «Подробиці»
21:00 Х/ф «007: Квант 

Милосердя» 16+
3:15 «Орел і Решка. Шопінг»
4:45 «Телемагазин»

СТБ
5:00 Т/с «Коли ми вдома»
6:00 «Супербабуся» 12+
10:45, 11:50, 14:50, 18:05 Т/с 

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

«Вікна-Новини»
20:15, 22:50 Т/с «Мій коханий 

ворог» 12+
1:00 «Детектор брехні» 16+

Новий Канал
6:00, 7:10 «Kids time»
6:05 «МС Том і Джеррі»
7:15 «Орел і решка»
9:10 «Ревізори на порозі»
11:05 Т/с «Будиночок на 

щастя»
15:15 Х/ф «План гри»
17:35 Х/ф «Примарний 

патруль»
19:20 Х/ф «Ворог держави» 

16+
22:00 Х/ф «Орлиний зір» 16+
0:30 Х/ф «Арахісовий сокіл» 

12+
2:25 «Служба розшуку дітей 

2022»
2:30 «Зона ночі»

НТН
4:45 «Top Shop»
6:20 «Вартість життя»
7:50, 13:00, 3:00 «Випадковий 

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

«Свідок»
9:00 Х/ф «Корпус генерала 

Шубнікова»
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»

ТК Україна
6:30, 7:10, 8:15 Ранок з 

Україною
7:00, 8:00, 15:00, 19:00 

Сьогодні
9:00 Зірковий шлях
9:25 Т/с «Ляльковий 

будинок» 12+
13:25, 15:30 Т/с «Можеш мені 

вірити» 12+
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 «Спадкоємці» 

12+
1:30 Телемагазин
4:15 Реальна містика

ICTV
4:15 Служба розшуку дітей
4:20, 1:25 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+
11:40, 13:15, 23:55 Т/с 

«Вижити за будь-яку 
ціну»

12:45, 15:45 Факти. День
13:25, 17:35, 22:55, 1:50 

Скетч-шоу «На трьох» 
16+

14:40, 16:15 Т/с «Пес» 16+
18:45 Факти. Вечір
2:50 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:05 М/с «Юху та його друзі»
8:30 «Орел і Решка. Шопінг»
9:30 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
10:30 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
12:30, 20:15 «Орел і Решка. 

Морський сезон»
13:30, 21:15 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
14:30 Х/ф «Вцілілий» (16+)
16:50 Х/ф «Медальйон» (16+)
18:35 Х/ф «Викуп» (16+)
0:15 Х/ф «Револьвер» (16+)
2:25 Т/с «Три сестри»
3:20 «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 Х/ф «Швидкість» (16+)
8:15 Х/ф «Швидкість-2» (16+)
10:50 Т/с «Звонар-2» (16+)
12:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15, 2:05 «Спецкор»
18:50, 2:40 «Джедаі»
19:25 Х/ф «Люди Ікс» (16+)
21:15 Х/ф «Люди Ікс-2» (16+)
0:00 Х/ф «Хижак»(2018) (18+)
3:15 «Цілком таємно-2017»
3:50 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00, 12:30, 5:15 Містична 

Україна
7:00 Правила виживання
8:00, 1:40 Речовий доказ
9:10 Вартість життя
10:20 Таємниці світу
11:25 Дикі Кариби
13:30, 21:50 Таємні космічні 

катастрофи
14:30 Гарячі точки
15:30 Найекстремальніший
16:30, 23:40 Як влаштований 

Всесвіт

17:30 Неймовірні винаходи
18:00 Стежина війни
19:00 Україна вражає
19:55, 22:40 Шукачі 

неприємностей
20:55 Дика Індія
0:40 Mайстри війни
2:50 Історія українських 

земель
3:30 Дикий і живий
4:25 Судіть самі

Enter-фільм
5:50 Х/ф «Самотня жінка 

бажає познайомитись...»
7:10, 9:00, 2:20 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00, 10:10 «Моя правда»
9:30, 2:50 «Зіркові долі»
11:00 Х/ф «Сватання на 

Гончарівці»
12:30 Х/ф «Весілля з 

приданим»
14:50, 21:00 Х/с «Доктор 

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

вбивства»
19:10 Х/с «Пуаро»
23:20 Х/ф «Добре сидимо!»
0:40 Х/ф «Ніагара»
3:40 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 Гордон Рамзі готує 

вдома
14:30 Правила виживання
18:00 Зіркові долі
19:00 Один за 100 годин
21:20 Шість соток
22:10 Готуємо разом
23:50 Про стосунки з Лесею 

Ковальчук
0:20 Реальний секс
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
8:45 Т/с «Усі жінки - відьми»
9:45 Т/с «Бібліотекарі» 16+
10:45 Х/ф «Їжак Сонік»
12:45 4 весілля
14:00, 16:00, 3:10 Панянка-се-

лянка
15:00, 5:00 Зірки, чутки та 

галлівуд
17:00 СуперЖінка 2
18:00 Богиня шопінгу. Батли 

за патли
19:00 Розсміши коміка
20:00 Х/ф «Подвійна гра» 16+
22:20 Х/ф «Ноттінг Хілл» 16+
0:40 Одного разу під 

Полтавою
2:40 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, 18:30 Кафе Баттербін
16:00, 20:30 Тру і королівство 

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

без обмежень
18:00, 21:00 Морські пригоди 

Сантьяго
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, 3:30 Улюблені 

мультфільми
3:00 Казки на піску

Субота, 19 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 12:30, 18:45, 21:45 XXIV 

зимові Олімпійські ігри 
2022 року (Пекін, Китай)

11:55, 17:00 Студія Олімпій-
ські ігри

18:00, 21:00, 0:00, 3:15, 5:35 
Новини

18:15 Дайджест «Гримерка 
Євробачення»

21:25 Доба Олімпійських ігор
0:25, 3:10, 5:30 Погода
0:30 Д/п «Революція гідності. 

Маи?дан»
1:15 Д/п «Небо падає»
2:10 Спецпроєкт «Майдан 

Гідності»
3:40 Д/ф «Війна на 

нульовому кілометрі» 
12+

4:35 Д/ф «Перехрестя Балу» 
12+

1+1
5:25 «Вражаючі історії ТСН»
6:20, 19:30 ТСН: «Телевізійна 

служба новин»
7:00 «Життя відомих людей»
8:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
17:30, 18:30 «Світ навиворіт 

- 13. Еквадор»
20:13 «Проспорт»
20:15 «Чистоnews 2022»
20:20 «Вечірній квартал»
22:15 Т/с «Дикі» (16+)
23:20 Х/ф «Погані дороги» 

(16+)
2:05 Х/ф «Банди Нью-Йорка» 

(16+)

Інтер
5:15 «Орел і Решка. Дива 

світу»
7:20 Х/ф «Амазонія»

9:00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня»

10:00 «Корисна програма»
11:05 Х/ф «Укол парасоль-

кою»
13:00 Х/ф «Кохана жінка 

механіка Гаврилова»
14:30 Х/ф «Будьте моїм 

чоловіком»
16:10 Х/ф «Суєта суєт»
18:00, 20:30 Т/с «Провінціал» 

16+
20:00 «Подробиці»
22:35 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса та доктора 
Ватсона. Знайомство»

1:25 Д/п «Шалімов. Сто років 
як один день»

2:25 Х/ф «Ігри дорослих 
дівчат»

4:55 Х/ф «Все можливо»

СТБ
5:15 Х/ф «Гордiсть та 

упередження» 16+
7:45 «Неймовірна правда про 

зірок»
10:40 «Щасливі за сім днів» 

12+
12:55 Т/с «Знайду пару 

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

сезонів» 12+
22:50 Т/с «Двоє над прірвою» 

12+

Новий Канал
6:00 «Хто проти блондинок?» 

12+
8:00, 10:00 «Kids time»
8:05 Х/ф «Бетховен 3»
10:05 «Орел і решка. 

Земляни»
12:10 «Орел і решка»
14:10 Х/ф «Отже, війна» 16+
16:25 Х/ф «Джуманджі»

18:40 Х/ф «Джуманджі: 
Поклик Джунглів» 12+

21:00 Х/ф «Джуманджі: 
Наступний рівень» 12+

23:35 Х/ф «Викрадена» 16+
1:40 «Зона ночі»

НТН
4:45 «Top Shop»
5:55, 13:05, 3:40 «Випадковий 

свідок»
6:15 Х/ф «Інспектор карного 

розшуку»
7:55 Х/ф «Будні карного 

розшуку»
9:35 Х/ф «Застава в горах»
11:30 Х/ф «Каблучка з 

Амстердама»
14:20 Х/ф «Час відплати» 

(16+)
16:45 Х/ф «Шість куль» (16+)
19:00, 2:55 «Свідок. Субота»
20:00 Х/ф «Інтердівчинка» 

(16+)
22:55 Х/ф «Пограбування: 

код 211» (16+)
0:50 Х/ф «Заручники страху»
2:20 «Легенди карного 

розшуку»

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

минулого» 12+
17:20, 21:00 Т/с «Олена і 

капітан» 12+
20:00 Головна тема
23:35, 2:00 Т/с «Веселка в 

небі» 12+
1:30 Телемагазин

ICTV
4:45 Скарб нації
4:55 Еврика!
5:00 Факти
5:25 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
6:30 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-2»
8:30 Т/с «Дільничний з ДВРЗ» 

16+
12:20, 13:00 Х/ф «Нестримні» 

16+
12:45 Факти. День
14:30 Х/ф «Нестримні-2» 16+
16:15 Х/ф «Нестримні-3» 16+
18:45 Факти. Вечір
19:10 Т/с «Пес» 16+
21:30 Х/ф «Ґладіатор» 16+
0:30 Х/ф «Робін Гуд» 16+
3:00 Х/ф «Оселя зла» 18+

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Кротик і Панда»
8:35 «Ух ти show»
9:20 «Орел і Решка. Шопінг»
11:15 Х/ф «Медальйон» (16+)
13:00 Х/ф «Викуп» (16+)
14:45, 1:45 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
0:00 Х/ф «Остання любов на 

Землі» (16+)
2:40 «Нічне життя»

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

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

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

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

2+2
6:00 «Зброя-2»
7:30 «Джедаі 2021»
8:40 «Загублений світ»
12:55 Х/ф «В-язень» (16+)

14:45 Х/ф «Колектор» (16+)
16:40 Х/ф «Ронін»
19:00 Х/ф «Королі вулиць» 

(16+)
21:05 Х/ф «Лицар дня» (16+)
23:15 Х/ф «Толкін»
1:35 «Помста природи»
3:35 «Цілком таємно-2017»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00 Орел и решка
6:50 Випадковий свідок
9:10 Таємниці світу
10:15 Вартість життя
11:20, 17:05 Україна вражає
12:20 Заборонена історія
14:20, 21:00 Злочини в тилу 

війни
18:00 Дикий і живий
19:00 Дикі Кариби
23:45 Гарячі точки
1:45 Містична Україна
2:35 Бандитська Одеса

Enter-фільм
5:50 Х/ф «Сватання на 

Гончарівці»
7:10, 9:00, 0:50 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00 «Зіркове життя»
9:30, 1:20 «Зіркові долі»
9:40 «Невідома версія»
10:30 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
12:25 Х/ф «Ділові люди»
13:55 Х/ф «Золоте теля»
17:10 Х/с «Пуаро»
19:00 Х/с «Доктор Блейк» 16+
21:20 Х/с «Персона» 16+
3:00 Кіноляпи
3:40 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, 3:40 Корисні поради
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
8:40 Х/ф «Лоракс»
10:20 Розсміши коміка
15:20 М/ф «Фердинанд»
17:20 Х/ф «Ніч у музеї»
19:30 Х/ф «Ніч у музеї 2»
21:30 Х/ф «Ніч у музеї 3: 

Секрет гробниці» 16+
23:30 Х/ф «Проти природи: 

Велика подорож слонів»
1:15 Панянка-селянка
5:50 Корисні підказки

Піксель
6:00 Буль Буль Марін
6:20, 2:20 ТіВі Абетка
7:00 Зірки-малюки
7:30 Орігамі
8:00 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, 18:30 Кафе Баттербін
16:00, 20:30 Тру і королівство 

веселки
17:00, 21:00 Морські пригоди 

Сантьяго
19:00 МегаМен: Повний 

заряд
19:30 Фіксики
21:30 Вартові джунглів
23:00 Могутній Майк
23:20 Свинячі історії
23:50 Люк- мандрівник у часі
1:20, 3:30 Улюблені 

мультфільми
3:00 Казки на піску
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10 лютого День народження 
святкує Таїсія КРУГОВА!

В радісний і світлий День народження хочемо 
побажати щасливого сьогодні і радісного завтра, 
красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день 
повниться веселим і милим відчуттям, гарним 
настроєм, задушевними зустрічами і плідною 
працею! Щастя і радощів у домівку, здоров’я і 
благополуччя родині, натхнення і творчості для 
душі! Хай сонце заглядає у вікна, а щастя — в серце!

Колеги та друзі

4 лютого День народження 
відзначила Тетяна ГРЕЧКА!

Нехай кожен день приносить радість, усмішки 
і подарунки, нехай всі мрії здійснюються, а плани 
реалізуються, нехай вас оточують тільки щирі 
люди, віддані друзі, і нехай не буде місця для 
зневіри і печалей!

Колеги та друзі

5 лютого День народження 
відсвяткувала Людмила ПОПОК!
З днем народження вітаєм! 
Всіх гараздів побажаєм, 
Щоби кожен день був святом, 
Щоби Ви жили багато. 
Хай всі збудуться бажання, 
Мрії, плани, віншування. 
Хай навколо радість ллється, 
Хай життя навкруг сміється, 
Майте вдосталь нових вражень, 
Знімків, селфі та зображень.

Колеги та друзі

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

Колеги та друзі

10 лютого День народження 
святкує Наталія КОРІНЧЕВСЬКА!
Хай дім Ваш повниться від сміху, 
І діти бігають по ньому на утіху, 
На серці радість лиш була, 
І Ангел Божий Вам допомога! 
Стабільності, поваги на роботі, 
І в дома, щоб не мали Ви турботи, 
Щоб у швидкоплинний час, 
Відпочинок був для Вас! 
І все, що мали Ви за мрію, 
Хай здійсниться у цю ж днину!

Колеги та друзі

Неділя, 20 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 12:01 XXIV зимові 

Олімпійські ігри 2022 
року (Пекін, Китай)

12:00 Хвилина мовчання: 
День Героїв Небесної 
Сотні

13:00 Студія Олімпійські ігри
14:00 XXIV зимові Олімпій-

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

16:00 Спекотний лютий 2015
17:00 Спецефір до Дня Героїв 

Небесної Сотні
19:00 Д/п «Чорні тіні 

Маи?дану»
20:00 Д/ф «Вогнехреща»
21:00, 0:10, 5:05 Тиждень на 

Суспільному
21:55 Доба Олімпійських ігор
22:15 Д/п «Братство 

Червоного хреста»
23:10 Д/п «Новоросія. Ціна 

проекту»
0:05, 2:15, 3:15 Погода
1:00 Д/ф «Вона та війна» 16+
2:20 Д/с «Боротьба за 

виживання»
3:20 Енеїда
4:10 UA:Фольк. Спогади

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

Інтер
6:55 Х/ф «007: Квант 

Милосердя» 16+

9:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 11:50, 12:45 «Інше 

життя»
13:40 «Вещдок. Опережая 

время»
18:10 Х/ф «Візит інспектора» 

12+
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса та доктора 
Ватсона. Скарби Агри»

1:05 Х/ф «Розмах крил»

СТБ
5:10 Т/с «Коли ми вдома»
6:45 «МастерШеф. Битва 

сезонів» 12+
10:35 Т/с «Мама» 12+
14:40 Т/с «Мама. Продов-

ження»
18:40 «Щасливі за сім днів» 

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

Новий Канал
5:05 Х/ф «Що знайшов, те 

твоє» 16+
6:55 Х/ф «Останній дракон: У 

пошуках магічної 
перлини»

8:50 М/ф «Хранителі снів»
10:45 Х/ф «Заборонене 

царство»
12:50 Х/ф «Злам часу»
15:00 Х/ф «Бібліотекар: У 

пошуках Списа Долі»
17:00 Х/ф «Бібліотекар: 

Прокляття Юдиного 
потиру» 16+

19:00 Х/ф «Книга джунглів»
21:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 

12+
23:10 Х/ф «Ґрейсток: Легенда 

про Тарзана, повелителя 
мавп»

2:00 «Improv Live Show» 12+
2:40 «Зона ночі»
4:45 «Абзац»

НТН
4:50 «Top Shop»
5:30 Х/ф «Дорога на Січ»
7:05 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»
9:00 Т/с «Смерть у раю» (16+)
13:35 Х/ф «Пограбування: код 

211» (16+)
15:25 Х/ф «За два кроки від 

«Раю»
17:10 Х/ф «Засуджений»
19:00 Х/ф «Загін особливого 

призначення»
20:30 Х/ф «Балада про 

солдата»
22:10 Х/ф «Поза законом» 

(16+)
0:10 Х/ф «Шість куль» (16+)
2:25 «Легенди карного 

розшуку»

ТК Україна
5:50 Сьогодні
6:50, 4:25 Реальна містика
9:10 Т/с «У полоні минулого» 

12+
17:10, 21:00 Т/с «Принцеса з 

Горошино» 12+
19:00 Сьогодні. Підсумки з 

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

дихання» 12+
1:30 Телемагазин
3:30 Гучна справа

ICTV
4:50 Факти
5:15 Д/ф «Острів Небайду-

жих»
6:05 Д/ф «Чорні тіні 

Майдану»
7:20 Секретний фронт
8:20 Громадянська оборона
10:20 Д/ф «Революція під 

прицілом»
11:35, 13:00 Х/ф «Морський 

бій» 16+
12:45 Факти. День
14:15 Т/с «Пес» 16+
18:45 Факти тижня
20:55 Х/ф «Втеча з 

Шоушенка» 16+
23:45 Х/ф «Оселя зла-2: 

Апокаліпсис» 18+
1:35 Х/ф «Оселя зла-3: 

Вимирання» 18+
3:00 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Кротик і Панда»
8:40, 14:15 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
9:40 Х/ф «Джейн Ейр» (16+)
12:00 Х/ф «Агора» (16+)
23:40 Х/ф «Револьвер» (16+)
2:00 Т/с «Три сестри»
3:00 «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 Ток-шоу «Моя країна»
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 «Ехо України»
22:30 «Щасливий день з 

політиком»

2+2
6:00 «Зброя-2»
7:00 «Помста природи»
8:40, 1:05 «Загублений світ»
12:50 Х/ф «Війни дронів» 

(16+)
14:20 Х/ф «Люди Ікс» (16+)

16:20 Х/ф «Люди Ікс-2» (16+)
19:00 Х/ф «Люди Ікс-3: 

Остання битва» (16+)
21:05 Х/ф «Люди Ікс: 

Початок. Росомаха» (16+)
23:10 Х/ф «Анон» (16+)
2:05 «Відеобімба-2»
5:40 «Найкраще»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00, 1:45 Містична Україна
6:50 Випадковий свідок
9:10 Таємниці світу
10:15 Вартість життя
11:20, 17:05 Україна вражає
12:20 Заборонена історія
14:20, 21:00 Злочини в тилу 

війни
18:00 Дикий і живий
19:00 Дика Індія
23:45 Гарячі точки
2:35 Правда життя

Enter-фільм
5:00 Х/ф «Украдене щастя»
7:10, 9:00, 0:55 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00 «Зіркове життя»
9:30 Х/ф «Пан Володієв-

ський»
12:30 Х/ф «Кримінальний 

талант»
15:25 Х/ф «П’ять хвилин 

страху»
17:05 Х/с «Пуаро»
19:05 Х/с «Доктор Блейк» 16+
21:25 Х/с «Персона» 16+
1:25 «Зіркові долі»
3:00 Кіноляпи
3:40 Кінотрейлери

К2
6:30 Телемагазин
7:30 Квадратний метр
10:20 Майстри ремонту
12:00 Правила життя
13:40 Шість соток
18:00 Удачний проект
20:30 Дача бородача

22:10 Будьте здоровi
0:10, 3:40 Корисні поради
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:00 М/ф «Динозавр»
11:30 Х/ф «Творець ігор»
13:30 Х/ф «Проти природи: 

Велика подорож слонів»
15:15 Х/ф «Проти природи 2: 

Вижити в Серенгет»
17:00 Х/ф «Проти природи: 

Подорож додому»
18:45 Х/ф «Персі Джексон та 

викрадач блискавок» 16+
21:15 Х/ф «Персі Джексон: 

Море чудовиськ»
23:15, 3:15 Панянка-селянка
0:15, 2:15 Одного разу під 

Полтавою
1:45, 2:45 Країна У
5:50 Корисні підказки

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

Бібі
9:50 Пожежна безпека з Роєм
10:20, 13:00 Октонавти
12:30 Пригоди в Дакпорті
15:30, 18:30 Кафе Баттербін
17:00 Шарлотта-суничка: 

ягідні пригоди
18:00, 21:00 Морські пригоди 

Сантьяго
19:00 Фіксики
21:30 Хроніки Зорро
0:30 Сердиті пташки
0:50 Місія Блейк
1:20 Моя країна Україна
2:20 Зірки-малюки
3:30 Улюблені мультфільми
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a
Овен. Прекрасний час для початку 
сміливих проектів. Незаплано-
вані зустрічі можуть привести до 

укладання вигідних ділових угод. При 
оформленні документів будьте гра-
нично уважні.

b
Телець. Час активної роботи 
й спілкування. Навряд чи вам 
вдасться побути на самоті, навіть 

якщо ви цього дуже захочете. Початок 
тижня може бути сприятливий для 
подорожі.

c
Близнюки. Можливе підвищення по 
службі й збільшення зарплати, якого 
ви так довго чекали. Бажано не прояв-

ляти почуття, що переповняють вас занадто 
бурхливо. Будьте спокійні й зосереджені.

d
Рак. Вам необхідно діяти разом 
з колегами й надійними парт-
нерами. Поодинці вам навряд 

чи вдасться втриматися на плаву. Можна 
сміливо планувати важливі переговори.

e
Лев. Постарайтеся виділити з усіх 
справ головну й з усією властивою 
вам впертістю сконцентруватися 

на ній. Навіть саме непросте питання не 
встоїть під вашим напором.

f
Діва. Не опускайте руки, навіть якщо 
виникли труднощі. Не зневажайте 
дрібницями, рішення незначних 

питань може дати несподіваний пози-
тивний результат. Бажано перестати 
розчинятися в потоках емоцій.

g
Терези. Раціональність і вміння зба-
лансувати свої емоції дозволять вам 
розкрити свій потенціал. Наступає 

час змін, надійде багато цікавих пропози-
цій по роботі, тільки не варто поспішати 
з прийняттям рішень.

h
Скорпіон. Наступає сприятливий 
час для вашої кар’єри. Ваш авторитет 
росте, від вигідних пропозицій не 

буде відбою. Якщо вам знадобиться допо-
мога, не соромтеся її прийняти.

i
Стрілець. Особливо щасливі будуть 
ті, хто виявить завзятість у пошуку 
нових сфер для застосування своїх 

талантів. Усе обов’язково вийде, ви на 
вірному шляху. Тільки у вас буде багато 
зайвої роботи.

j
Козеріг. Вам будуть особливо вдава-
тися такі протилежні по духу речі, 
як зовсім нові проекти й, навпаки, 

повернення до старих, незакінчених і давно 
забутих справ. Багато часу прийдеться 
обговорювати свої плани і відстоювати ідеї.

k
Водолій. Тиждень досить спокій-
ний і розмірений. Розширте коло 
спілкування, ймовірні важливі ділові 

зустрічі, що відкривають цікаві перспек-
тиви для вашої кар’єри.

l
Риби. Дійте безкорисливо. Вам 
практично нічого не вдасться зро-
бити для себе, однак ваші дії будуть 

мати приголомшуючий успіх. Намагайтеся 
якнайменше попадатися на очі керів-
ництву, оскільки це може перешкодити 
здійсненню планів.
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Відповіді

з №5

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
— Може, весілля обійш-

лося б і без бійки, але 
молоді почали розкривати 
конверти.

***
Вийшли з сином погу-

ляти, він і каже:
— Яке небо сьогодні бла-

китне, як заставка Windows!

***
— Ну як? Ти вже поринув 

у роботу?
— Ага, вже вмокнули...

***
— Що таке середній клас?
— Середній клас — це 

коли загалом класно, але 
якось середньо.

***
— О, чим можна торк-

нутися вашого кам’я-
ного серця?!

— Спробуйте гранованим 
алмазом!

***
— Що це у вас у молочному 

відділі лежить сало, нама-
зане полуничним варенням?

— Це ж новинка! Йогурт 
стовідсоткової жирності!

***
Син підліткового віку 

повертається додому 
з похилою головою.

— Батько, розповісти 
тобі, як я вперше само-
стійно їздив на твоєму 
BMW, чи ти хочеш завтра 
сам усе в газеті прочитати?

***
— У вас у продажу кро-

кодилячі чоботи є?
— Звичайно, який розмір 

вашого крокодила.
***

—  Ц і к а в о ,  ч о м у 
в телефонній книзі стільки 
Іванових та Сидорових?

— Мабуть, у них 
є телефони.

***
— Любий, дай мені 

грошей на кишенькові 
витрати.

— Скільки?
— Тисяч п’ятсот...
— Ого в тебе кишені!

***
— Рабіновичу, навіщо 

ви перев’язали середній 
палець шнурком?

— Це мені перев’язала 
його дружина, щоб я не 
забув опустити листа.

— Ну і як, вже опустили?
— Ні, вона забула мені 

його дати.
***

— А ви можете наз-
вати місто, яке змінило 
ваше життя?

— Можу. Ухань.
***

—  Х в о р и й ,  я к а 
температура?

— Плюс 39, лікарю, 
це добре?

— Добре, що не мінус.

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

RELIFE.MEDIA

— Приходь завтра —
знову все по 20 буде…


