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Відповідно до Закону Укра-
їни «Про статус депутатів 
місцевих рад» депутати 

міської ради зобов’язані зві-
тувати перед виборцями про 
свою роботу. Робити це мають 
не рідше одного разу на рік. 
Навіть якщо депутати працю-
ють відкрито та прозоро, як 
у випадку із Решетилівською 
міською радою, де за засідан-
нями постійних комісій та 
пленарними сесіями можна 
стежити у прямому ефірі на 
YouTube чи дивитися у повторі.

Нагадаємо, що у міській раді 
8-го скликання працюють 26 
депутатів, котрі представ-
ляють 7 політичних партій. 
Найбільша з них — фракція 
партії «Довіра», до складу 
котрої входять 8 депутатів. 
Звітувати за минулий 2021 
рік роботи решетилівські 
«довіровці» вирішили разом, 
командою. Бо, як зауважують 
у фракції, вони — команда, 
котра всі рішення приймає 
колегіально, так само разом 
подають ініціативи на розгляд 

депутатського корпусу. Тож 
відповідають за досягнення чи 
недопрацювання разом і ковдру 
один з одного не перетягають. 

На 8-ій сторінці нашого 
видання ми ближче познайо-
мимося з депутатами фрак-
ції «Довіра» у міській раді, 
почуємо їхні думки з приводу 
першого року роботи ради 
у рамках єдиної великої гро-
мади та у партійному фор-
маті й дізнаємося про головні 
проблеми, з якими виборці 
звертаються до своїх депутатів.
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КРИМІНАЛ ТА НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ

У Решетилівці відзначили 33 річницю 
виведення військ з Афганістану

15 лютого, в День 33-ї річниці 
виведення радянських військ 
з республіки Афганістан 
у Решетилівці відбулися 
пам’ятні заходи. 

Біля пам’ятника воїнам-ін-
тернаціоналістам традиційно 
відбувся мітинг-реквієм, під 
час якого вшанували учас-
ників бойових дій на тери-
торіях інших держав. На 
урочистостях були присутні 
представники місцевої влади 
та комунальних установ, учас-
ники бойових дій, громадські 
активісти та небайдужі люди. 
Воїни-афганці, вишикував-
шись у мовчазній шерензі, 
гордо тримали в руках квіти 
і прапор української спілки 
ветеранів Афганістану.

Під час заходу п’ятьом вете-
ранам війни в Афганістані 
вручили подяки та грамоти. 
Загиблих під час війни побра-
тимів та тих, хто відійшов 
у вічність вже в мирний час, 
вшанували хвилиною мовчання, 

а до підніжжя пам’ятника 
поклали квіти. По завершенню 
мітингу-реквієму в міському 
Будинку культури відбувся 
тематичний концерт.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Аграрний ліцей відвідав іноземний експерт 
з питань професійно-технічної освіти

Минулого тижня до ДНЗ 
«Решетилівський професійний 
аграрний ліцей імені І. Г. Боро-
венського» з робочим візи-
том завітав експерт з питань 
професійно-технічної освіти 
ради з питань освіти та молоді 
Естонської Республіки Рауль 
Аммер та генеральний дирек-
тор директорату професійної 
освіти Міносвіти України 
Ірина Шумік.

Візит мав на меті ознайо-
мити іноземного експерта 
у сфері професійно-техніч-
ної освіти з одним із кращих 
у Полтавській області закла-
дів, де здобувають робітничі 
професії.

Після ознайомлення 
з виробничими потужностями 

Решетилівського аграрного 
ліцею Рауль Аммер високо оці-
нив роботу з удосконалення 
матеріальної бази закладу 
профтехосвіти та підготовку 
кваліфікованих кадрів за 
реальними потребами регі-
ональних ринків праці. До 
того ж естонський експерт 
співпрацює з програмою 
EU4Skills, з якою у аграрному 
ліцеї імені І. Г. Боровенського 
вже підписали Меморандум 
про співпрацю та рамкову 
угоду, яка передбачає, що вже 
наприкінці березня до закладу 
профтехосвіти розпочнуться 
перші поставки обладнання. 
Директорка ліцею Ніла Спільна 
розповіла, що мова йде про 
с/г техніку  — комбайни, 

трактори, сівалки на суму 
800 тис. євро. Ці агрегати 
слугуватимуть для навчання 
студентів за професією «Май-
стер з експлуатації, ремонту 
та обслуговування сільсько-
господарської техніки». А повна 
реалізація проекту відбудеться 
вже у грудні 2022-го.

«Професії, для підготовки 
за якими буде оновлено облад-
нання, є затребуваними на 
українському ринку праці. Тож 
від реалізації проєкту очікуємо 
позитивний вплив не тільки 
на якість освітньої підготовки 
учнів, а й задоволення потреб 
аграрного сектору України», — 
зауважила Ніла Спільна.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Місцева спілка атовців 
оголосила набір на курси 
з військової медицини

ГО «Спілка учасників АТО 
Решетилівщини» анонсувала 
навчання з цивільної обо-
рони, військової медицини 
та надання першої медичної 
допомоги в бойових умовах.

Як повідомив голова міс-
цевої спілки атовців Олег 
Мотузко, громадська орга-
нізація хоче бути корисною 
і постійно проводить роботу 
зі збереження національної 
пам’яті, патріотичного вихо-
вання, а на тлі загроз повно-
масштабного вторгнення РФ 
вирішила оголосити набір на 
курси військової медицини. 
Заняття передбачатимуть як 
теоретичну так і практичну 
частини в роботі з коучами. 
Тривалість курсів — 5 занять по 
3 години, які проходитимуть 
раз на тиждень.

Підтягнути або й навчитися 
з нуля таким навичкам у спілці 
пропонують усім охочим, віком 
від 15 років.

Після того як у спілці оголо-
сили про свої наміри навчати 

громадян і оголосили відкри-
тим набір у групи — охочі не 
забарилися, і вже у п’ятницю, 
18 лютого, стартують перші 
заняття.

Запис на курси триває. 
Детальнішу інформацію 
можна знайти на сторінці 
«Спілки учасників АТО Реше-
тилівщини» у Фейсбук або 
ж зателефонувавши по номеру 
099-935-51-47.

Юлія ГРІНЧЕНКО

За повідомленням Нацпо-
ліції, протягом минулого 
тижня із 7 по 14 лютого 
у Решетилівській громаді заре-
єстрували 74 повідомлення про 
кримінальні правопорушення 
та інші події. Із них 7 внесено 
до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за ознаками кри-
мінальних правопорушень. 
Також поліцейські припинили 
37 порушень адміністратив-
ного законодавства, з них 

20 порушень Правил дорож-
нього руху. 

Як повідомляє Решетилів-
ська служба порятунку, протя-
гом минулого тижня у громаді 
зареєстрували 2 надзвичайні 
події. 7 лютого в селі Федіївка 
сталася пожежа в житловому 
будинку, яку оперативно 
локалізували і ліквідували 
вогнеборці. А 8 лютого у місті 
Решетилівка згорів легковий 
автомобіль. 

Ірина Платко змагається за перемогу 
в обласному конкурсі «Кращий 
менеджер громадських бюджетів»

Цьогоріч вперше Полтавська 
обласна рада проводить конкурс 
«Кращий менеджер громад-
ських бюджетів. Полтавщина». 
Конкурс започаткували у межах 
обласної програми «Громадські 
бюджети Полтавщини на 2021– 
2023 роки». Новий проект має 
популяризувати громадські про-
ектні ініціативи, започатковані 
обласною радою, та привернути 
увагу суспільства до важливості 
теми залучення додаткових 
ресурсів для розвитку громад, 
та ролі проектних менеджерів.

Загалом на конкурс Кращий 
менеджер громадських бюдже-
тів. Полтавщина» надійшло 
майже 30 заявок. Нашу гро-
маду представляє керівник 
Потічанської філії І-ІІ ступенів 
з дошкільним підрозділом 
Опорного закладу «Решетилів-
ський ліцей імені І. Л. Олійника 
Решетилівської міської ради» 
Ірина Платко.

У 2016 році Ірина Платко 
взяла участь у екомайстерні 
«Мій простір» Гете-інсти-
туту у місті Київ та отримала 
знання, як створювати про-
екти, що покращать екологічну 
ситуацію. Потім учні разом 
з дорослими вийшли на акцію 
«Моєму ставку — нове життя». 
У квітні 2016 року берлінський 
журнал «Vitamin de» надруку-
вав статтю про проекти всіх 
учасників. Відтоді Потічанська 

школа обрала екологічний 
напрямок своєї діяльності.

У 2018 році Ірина Володими-
рівна стала автором проекту 
під назвою «Село без сміття» 
та отримала грант Британської 
Ради за програмою «Активні гро-
мадяни». Отримавши близько 
15 тисяч гривень, направила 
кошти на ліквідацію стихійного 
сміттєзвалища та створення на 
його місці території відпочинку. 
Ірина Платко також є тренером 
швейцарсько-українського 
освітнього проекту «Розвиток 
громадянських компетентно-
стей в Україні — DOCCU».

Голосування за конкурсантів 
триває з 15 по 24 лютого. Прого-
лосувати можна в електронному 
вигляді на порталі SMART 
REGION Полтавської області», 
шляхом авторизації особи за 
допомогою системи «BankID», 
«MobileID», електронного циф-
рового підпису. Визначити пере-
можців мають до 28 лютого. 
Переможець конкурсу отримує 
одноразову грошову премію 
в розмірі 50 тисяч гривень.

Михайло ЧУБ
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Коротко про головне
З обласного 
бюджету 
Полтавщини 
додатково виділили 
20 мільйонів гривень 
на тероборону

Депутати внесли зміни 
до Комплексної програми 
оборонної роботи на 2021 — 
2027 роки. Це обумовлено 
зверненням до Полтавської 
обласної державної адміні-
страції командира військової 
частини А7044 Костянтина 
Калентьєва.

Одразу на програму 
тероборони на 2022 рік 
заклали 10 млн грн, але 15 
лютого на сесії обласної ради 
ухвалили рішення щодо виді-
лення додаткових 20 млн грн.

Верховна Рада 
підтримала 
Звернення до ООН, 
ОБСЄ і ПАРЄ через 
ескалацію Росії

15 лютого народні депу-
тати прийняли Постанову 
про Звернення Верховної 
Ради України до Організа-
ції Об’єднаних Націй, Євро-
пейського Парламенту, 
Парламентської Асамблеї 
Ради Європи, Парламент-
ської Асамблеї ОБСЄ, Пар-
ламентської Асамблеї НАТО, 
Парламентської Асамблеї 
ОЧЕС, урядів та парламентів 
іноземних держав у зв’язку 
з ескалацією Російською 
Федерацією безпекової 
ситуації навколо України. 
Головна причина прийняття 
документу — загроза втор-
гнення Росії.

Нацполіцію 
перевели 
в посилений режим

Особовий склад Наці-
ональної поліції України 
перейшов на посилений 
режим несення служби із 
14 по 19 лютого.

У цей період на вулицях 
міст буде збільшено число 
патрулів, розгорнуто додат-
кові ситуативні центри, 
під охороною знаходити-
муться об’єкти критичної 
інфраструктури, органи дер-
жавної влади та місцевого 
самоврядування. «Поси-
лений режим поліції — це 
не додатковий привід для 
паніки. Це про захист та 
повну готовність. Захища-
ємо, а не панікуємо», — пояс-
нив керівник Нацполіції 
Ігор Клименко.

Чергове 
розширення послуг 
«єПідтримки»

З 14 лютого розширився 
перелік послуг програми 
«єПідтримка». Українці 
старше 60 років можуть 
витратити тисячу гривень 
за повну вакцинацію проти 
ковід на оплату комуналь-
них послуг, а підлітки — на 
передплату газет і журналів 
через Укрпошту. Про це пові-
домили у телеграм-каналі 
Дія. Окрім цього, збільшився 
термін використання коштів. 
Тепер 1000 гривень єПід-
тримки можна витратити 
протягом 9 місяців замість 4.

Відзнакою 
від ГО «Країна» 
та Полтавської 
облради удостоїли 
директора 
решетилівської 
початківки

За сумлінну працю, зна-
чний внесок у розвиток наці-
ональної освіти, багаторічну 
плідну педагогічну діяль-
ність, високий професіона-
лізм, сприяння всебічному 
розвитку дітей та з нагоди 
ювілею директору Решетилів-
ської філії І ступеня Любові 
Москаленко оголошено 
Подяку Полтавської обласної 
ради та відзначено знаком 
народної пошани — відзна-
кою «За відданість справі» від 
Всеукраїнського об’єднання 
громадян «Країна».

В Україні зросла 
вартість бензину 
та дизпалива

15 лютого Міністерство 
економіки України оприлюд-
нило середні ціни на дизпа-
ливо та бензин станом на 11 
лютого. Про це повідомили на 
офіційному сайті установи. 
Так, на підставі розрахунків 
акціонерного товариства 
«Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України» 
(лист від 11.02.2022 № 16/2–32-
22), визначили середню вар-
тість літра дизельного палива 
ULSD 10 ppm у розмірі 29,07 
грн. Літр бензинів автомо-
більних GASOLINE 10 ppm 
коштує 31,75 грн.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У місті стартує будівництво 
нової багатоповерхівки!

Н а й б л и ж ч и м  ч а с о м 
у Решетилівці має розпочатися 
спорудження нової восьмипо-
верхівки — минулого року за 
адресою вулиця Джерельна забу-
довник вже встановив баштовий 
кран для зведення житлового 
будинку. Згідно із проектом, 
передбачається будівництво 
будинку на 30 квартир, з них 
22 — однокімнатні, 8 — дво-
кімнатні. Також забудовник 

має забезпечити будинок усіма 
системами комунікацій  — 
опалення, вентиляція, водо-
постачання, водовідведення, 
електропостачання, блискав-
козахист, пожежний захист.

Проект є надзвичайно важ-
ливим для нашого міста: адже 
вперше за багато років реше-
тилівці матимуть можливість 
придбати новеньке житло, 
а по-друге, реалізація проекту 

сприятиме додатковому надхо-
дженню податків до місцевого 
бюджету. Забудовник планує 
облаштувати прибудинкову 
територію, а саме зробити 
автостоянку та встановити 
дитячий спортивно-ігровий 
майданчик.

Зазначимо, що понад 10 років 
у місті не велося будівництво 
житлових багатоквартирних 
будинків. Тому зведення 
сучасного багатоквартирного 
будинку стане поштовхом для 
розвитку нашого міста.

Михайло ЧУБ

Комунальники лагодять водопроводи 
та чистять вулиці від снігу і льоду

Комунальне підприєм-
ство «Водоканал» проводить 
ремонт водопровідної мережі 
в селі Лиман Другий. А також 
фахівці проводять ремонтні 
роботи на каналізаційній 
насосній станції номер два 
у місті та ремонтують кана-
лізаційну мережу за адресою 

Покровська, 28–32. Також 
у зв’язку із цим, минулого 
тижня було тимчасово припи-
нено водопостачання вулиць 
Шевченка, Лермонтова, Чер-
вонопартизанської, Олега 
Кошового, Вишневої, Горь-
кого, Козацької, Грушевського, 
Покровської та Шкільної.

Працівники групи «Бла-
гоустрій» здійснюють загальне 
прибирання територій гро-
мади, демонтують аварійні 
гілки та аварійні дерева 
у Решетилівці. Окрім цього, 
працівники розчищають 
дороги, тротуари та пішохідні 
доріжки від залишків снігу та 
льоду і посипають протиоже-
ледною сумішшю. Минулого 
тижня комунальники групи 
«Благоустрій» разом з ПП 
«Житлосервіс» відремонту-
вали пам’ятник загиблим 
в Афганістані.

Комунальне підприємство 
«Покровський Комунгосп» цен-
тралізовано вивозить побутові 
відходи від населення у селах 
громади.

Віта ШАФОРОСТ

Депутати міської ради виділили 
кошти на територіальну оборону

У віторок, 15 лютого, від-
булося засідання 19 позачер-
гової сесії Решетилівської 
міської ради. Його скликали 
в терміновому порядку після 
звернення т.в.о. голови Пол-
тавської ОДА Дмитра Луніна 
під час учорашньої апаратної 
наради, у якому він закликав 
обласну раду та місцеві ради 
в області виділити додаткові 
кошти на територіальну 
оборону. 

Тож депутати Решети-
лівської міської ради під 
час роботи внесли зміни до 
показників бюджету на 2022 
рік і підтримали рішення про 
виділення 500 тисяч гривень 
на територіальну оборону 

Решетилівської міської тери-
торіальної громади.

Серед іншого також ухва-
лили рішення про хід вико-
нання та внесення змін до 
Програми реалізації Концепції 
допризовної підготовки, забез-
печення приписки громадян 
до призовної дільниці, військо-
во-патріотичного виховання 

молоді, призову до лав ЗСУ 
на території Решетилівської 
міської територіальної громади 
на 2021–2023 роки. Ухвалення 
Програми дозволить зміцнити 
оборонний потенціал громади.

Також на сесії було розгля-
нуто блок земельних питань.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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Нові перемоги 
решетилівських борців

11 лютого у Полтаві відбу-
лася четверта Гімназіада із 
греко-римської боротьби серед 
кадетів. У ній взяли участь 
і вихованці Решетилівської 
ДЮСШ. Бронзові нагороди здо-
були Сергій Педенко та Данило 
Рященко. Срібні медалі вибо-
роли Олександр Голуб, Антон 
Козарь та Богдан Кравченко. 
А також на рахунку наших 

борців дві нагороди найвищого 
гатунку — їх здобули Денис 
Трудненко та Владислав Божко. 
Таким чином, Денис та Владис-
лав кваліфікувалися на Всеукра-
їнську четверту Гімназіаду, яка 
відбудеться у Києві. До змагань 
решетилівців готував тренер 
Валерій Васильович Славко.

Михайло ЧУБ

ВК «Решетилівка» 
двічі перемагає 
«Буревісник»

Минулих вихідних у Чернігові 
відбувся 11 тур Суперліги Укра-
їни із волейболу, в якому ВК 
«Решетилівка» двічі зіграла 
проти місцевого «Буревіс-
ника». Початок був не надто 
вдалим для наших земляків — 
господарі взяли першу пар-
тію. Але три наступні були за 

решетилівцями — тож в підсумку 
перемога 3:1. Наступного дня 
наші земляки були ще більш 
переконливими, вигравши усі 
три сети. Таким чином, наша 
команда набрала 27 очок і наразі 
йде шостою у турнірній таблиці.

Віктор БІЛОКІНЬ

«Колос» починає із перемог 
друге коло відкритого 
чемпіонату Полтави

В обласному центрі триває 
відкрита першість ПЗМС із 
міні-футболу, в якій беруть 
участь наші земляки із демидів-
ського «Колоса». І виступають 
досить непогано — друге коло 
наші футболісти розпочали 
із двох перемог. У суботу 
вони переграли 4:1 команду 

«Підприємці Полтавщини», 
а наступного дня розтрощили 
полтавський «Молот». Таким 
чином, «Колос» має 26 очок. 
Другим із випередженням на 
два бали йде «Чутове», а лідирує 
із 35 балами «Андріївка».

Віктор БІЛОКІНЬ

Чемпіонат району: із гонки- 
переслідування випадає 
один претендент?

У суботу-неділю відбулися 
ігри 13 туру зимового чемпі-
онату громади із мініфутболу. 
Найбільшою сенсацією став 
результат матчу «Колоса» 
проти «Енергії» — остання 
перемогла 6:3. Яскравою пере-
могою нарешті порадували 
вболівальників «Ветерани 
АТО», які переграли 13:3 
«Галактику». «Говтва» розі-
бралася із «Лиманом Другим» 

5:2, «Ліцей» поступився «Спор-
тингу» 2:7, «Луч» здолав «Мар-
сель» 5:3, а ФК «Решетилівка» 
отримала технічну перемогу 
10:0 над «Олімпією». Саме 
ФК «Решетилівка» очолює 
таблицю, маючи 37 очок. У 
«Говтви» на два менше, а ось 
«Колос» відстає від лідера вже 
на 6 пунктів.

Віктор БІЛОКІНЬ

У громаді креативно відзначили 
День Святого Валентина

З нагоди свята усіх зако-
ханих, яке щорічно в усьому 
світі відзначають 14 лютого, 
у Решетилівській громаді від-
булися тематичні заходи. Напе-
редодні свята усіх закоханих 
у нашій громаді організували 
цікаві конкурси, тематичні 
виставки та створили зво-
рушливі фотозони, щоб кож-
ному жителю Решетилівщини 
цей день запам’ятався чимось 
хорошим і позитивним. Долу-
чилися до свята і бібліотеки 
громади.

З нагоди Дня святого Вален-
тина у центральній міській 
бібліотеці імені О. М. Дми-
тренка підготували святкову 
фотозону та виставку-настрій 
на тему «Всьому початком 
є любов».

12 лютого у Хрещатівському 
сільському будинку культури 
разом із бібліотекою провели 

розважальне дійство ГраВіКон 
«Подаруй валентинку».

14 лютого у Шамраївській 
сільській бібліотеці спільно із 
сільським будинком культури 
організували конкурсно-роз-
важальну програму «Стріли 
Амура». Окрім Дня закоха-
них, 14 лютого у бібліотеках 

відзначали ще і Міжнародний 
день дарування книг. У цей 
день Малобакайська, Калени-
ківська, Кукобівська та інші 
бібліотеки отримала в дарунок 
книги від жителів громади та 
книголюбів.

Віта ШАФОРОСТ

Учні нашої громади здобули перемоги 
на обласному конкурсі «Космічні фантазії»

Нещодавно відбувся облас-
ний заочний конкурс «Космічні 
фантазії», який проводиться 
щорічно Департаментом 
освіти і науки Полтавської 
ОДА та обласним центром 
науково-технічної творчості 
учнівської молоді.

Участь у конкурсі взяли і учні 
Решетилівщини із чотирьох 
навчальних закладів. Роботи 
наших дітей були представлені 
у трьох номінаціях, де талано-
виті діти завоювали призові 

місця. Зокрема, у номінації 
«Література, журналістика» 
у молодшій віковій групі перше 
місце здобув учень 2 класу Поті-
чанської філії І-ІІ ступенів Кос-
тянтин Тішевський з роботою 
«Акровірш «Просто космос». 
У цій же номінації, але третє 
призове місце зайняв учень 
2 класу Решетилівської філії 
І ступеня Олександр Телюк 
з роботою «Космос».

У номінації «Комп’ютерна 
графіка» у молодшій віковій 

групі друге місце посіла уче-
ниця 6 класу Калениківського 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів Аліна 
Михайловська з роботою «Вели-
кий ківш».

У номінації «Образотворче 
мистецтво» у молодшій 
віковій групі перше місце 
зайняла учениця 6 класу ОЗ 
«Решетилівський ліцей імені 
І. Л. Олійника» Вікторія Деньга 
з роботою «Космічна краса».

Віта ШАФОРОСТ

«Перша пара на село»: у Піщаному визначили 
переможців конкурсу до Дня закоханих

Напередодні найроман-
тичнішого дня у році — Дня 
усіх закоханих — у Піщаному 
організували фото-конкурс 
під назвою «Перша пара на 
село, або Щасливі разом». Для 
того щоб прийняти участь 
у конкурсі, необхідно було 
обрати найромантичніше 
фото, на якому зображені 
ви та ваша друга половина 
(неважливо: ви зовсім юні чи 
поважного віку, одружені чи 
ні, — головне, щоб закохані) 
та поділитися цією світлиною 
у соціальній мережі Фейсбук 
у спільноті «Піщане Today. 
Твоє рідне село у смартфоні».

Переможців обирали шля-
хом голосування у мережі 
Фейсбук, їх імена оголосили 14 
лютого. За результатами голо-
сування, перше місце здобула 
Аліна Богодюк, друге — Світ-
лана Новінська, третє — Тетяна 
Почепська.

Михайло ЧУБ
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Алла КОСТОГРИЗ: про підвезення школярів, 
предметні олімпіади та фінансові стимули 
від міської влади для кращих учнів

Цього року міська влада 
планує придбати відразу 
декілька шкільних автобу-

сів, щоб оновити освітянський 
автопарк і поліпшити якість підве-
зення до закладів освіти у громаді. 
Ми поцікавилися у начальника 
відділу освіти Алли Костогриз, 
яким школам дістанеться новий 
транспорт. Говорили про стан 
автотранспорту загалом і про 
наболіле — дистанційне навчання, 
чи впливає воно на якість освіти, 
та про фінансові стимули для тих 
учнів громади, які демонструють 
кращі результати у навчанні.

Алла Костогриз: На сьогодні 
у громаді діють 15 затверджених 
маршрутів, за якими здійсню-
ються підвезення школярів та 
вихованців дитячих садочків до 
закладів освіти. Єдина школа, 
куди дітей не підвозять, знахо-
диться у Остап’є. Найбільше рей-
сів курсує до опорного закладу 
«Решетилівський ліцей імені 
І. Л. Олійника» — тут підвезення 
здійснюють три автобуси. По 
два автобуси підвозять школярів 
до закладів загальної середньої 
освіти у Калениках, Малому 
Бакаї, Шевченковому, Покров-
ському. По одному — у Піщане, 
Демидівку, М’якеньківку та 
Глибоку Балку. Протяжність 
маршрутів різна. Найдовший із 
них становить 190 кілометрів, 
які шкільний автобус долає за 
день. А так кожен рейс — у межах 
100 кілометрів.

Нині в автопарку 15 автобусів. 
З них чотири транспортні засоби 
були придбані Решетилівською 
громадою: два автобуси купили 
торік, по одному — у 2020-му та 
2019 році. Транспорт купували як 
за залишки освітньої субвенції, 
так і за кошти місцевого бюджету 
та на умовах співфінансування. 
Позиція міського голови Оксани 
Дядюнової та нашого відділу — ми 
повинні забезпечити максимально 
безпечне і комфортне підвезення 
дітей до навчальних закладів.

— Скільки коштів витратила 
громада на нові автобуси і для 
яких закладів плануєте при-
дбати транспорт цього року?

А. К.: Загалом за три останні 
роки — до 4 мільйонів гривень 
пішло на закупівлю транспорту. 
Три автобуси були придбані 
на умовах співфінансування. 
Враховуючи той факт, що у нас 
є автобуси досить давні (і 2005 року 
випуску, і 2008 року), коли термін 
експлуатації становить більше 10 
років, їх потрібно заміняти. Тому 
в пріоритеті зараз заміна автобусу, 
що підвозить діток до Піщанського 
закладу загальної середньої освіти. 
Автобус у Піщаному — найдавніший 
в автопарку. А от у рамках програми 
співфінансування, прагнемо при-
дбати два автобуси. Один з них — для 
Опорного закладу «Решетилівський 
ліцей імені І. Л. Олійника». Йдеться 
про спеціалізований автобус, 

пристосований для підвезення 
діток із особливими освітніми 
потребами. У цьому транспорті 
буде підйомник для інвалідного 
візочка. У ліцеї є така дитина, тож 
має бути й спеціалізований тран-
спорт. Другий автобус плануємо 
придбати для іншого опорного 
закладу — Покровського ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів. Зауважу, що у рамках 
програми закупівлі шкільних авто-
бусів на умовах співфінансування 
пріоритетними визначають саме 
опорні заклади або ж школи, де 
навчаються 200 учнів і більше. Тому, 
щоб потрапити до цієї програми, 
краще для закупівлі транспорту 
пропонувати саме опорні заклади.

— Скільки коштуватиме 
один автобус і які умови заку-
півлі будуть?

А. К.: Умови незмінні — спів-
фінансування за формулою «50 
на 50». Спеціалізований автобус 
коштує близько 2,5 мільйонів 
гривень, тобто внесок міського 
бюджету — 1 мільйон 300 тисяч. 
Десь стільки ж коштує і звичайний 
шкільний автобус, різниця в ціні 
становить близько 200 тисяч гри-
вень. Тобто по співфінансуванню 
з міського бюджету витратимемо 
2,5 мільйонів гривень на дві 
одиниці транспорту.

Зауважу, що нині у громаді до 
закладів освіти підвозять близько 
900 діток разом із педагогічними 
працівниками. Знаю, що батьків 
турбує, що їхні діти їдуть рано до 
школи, наприклад, у опорному 
закладі в Решетилівці. То закупівля 
нового автобусу для ліцею дозво-
лить дещо розвантажити існуючий 
транспорт і посунути графіки руху 
на більш комфортний час. Коли 
складали маршрути, намагалися 
робити це оптимально, аби діти 
довго не чекали. Але доводиться 
враховувати обставини й відстані. 
До того ж Шевченківського ЗЗСО 
діток підвозять із Пащенок 
і Шамраївки і одночасно це зробити 
фізично не можливо. Тому в тих 
закладах, куди підвозять діток 
із оптимізованих шкіл, ставили 
вимогу директорам, аби працювали 
групи продовженого дня, гуртки, 
тобто школярі не чекали транспорт, 
а мали організоване дозвілля.

— Будь-який транспорт потре-
бує ремонту, і шкільні автобуси 
насамперед, адже йдеться про 
безпеку малих пасажирів. Що 
ремонтували торік і за скільки?

А. К.: Минулого року, коли 
отримали всі автобуси у власність 
громади, зіштовхнулися з тим, 
що тривалий час на транспорті 
не змінювалися шини. Якраз 
була зима і водії скаржилися, що 
потрібно надзвичайно швидко 
замінити гуму. Тому міська рада 
оперативно виділила кошти і на 
100 тисяч гривень було придбано 
самих лише шин. Відразу заку-
пили й запчастини, які потрібні 
були для ремонту автобусу, що 
підвозить діток до Демидівського 

ЗЗСО. Автобус потребував термі-
нового ремонту, замінити його 
нічим було, а транспорт підвозив 
школярів із декількох сіл. Крім 
того, ми придбали запчастини 
на 200 тисяч гривень вже ближче 
до літа для планового ремонту 
автобусів. Водії ремонтували тех-
ніку власноруч, збиралися навіть 
разом на базі відділу освіти, аби 
допомогти з ремонтом транспорту. 
Капітально відремонтували автобус 
«КАВЗ», що свого часу знаходився 
на балансі району і чотири роки 
простояв через зламаний мотор. 
Зремонтували на півмільйона 
гривень і зараз він доправляє 
діток із Другого Лиману до Бакая 
і з Муштів, Шилівки та Онищенок. 
Ремонтували також автобус, що 
підвозить діток до Калениківського 
ЗЗСО. Також «БАЗик», який теж 
із 2017 року стояв нерухомо на 
подвір’ї відділу освіти, після ремонту 
підвозить до Глибокої Балки діток 
із Другого Лиману та Лобачів, які 
виявили бажання навчатися там, 
а не в Малому Бакаї.

— Алло Миколаївно, а чи 
складно знайти водіїв для шкіль-
них автобусів? Чи є вакансії 
і брак кадрів?

А. К.: Висококваліфікованого 
водія в сільській місцевості знайти 
складно. Тому ми бережемо тих, 
хто працює. Виникала проблема, 

коли водій звільнявся, зокрема, 
у Піщаному, де директору довелося 
перебрати вісім кандидатур, доки 
знайшли потрібного працівника. 
Хтось відмовляється. Інші не 
підходять, адже має бути відкрита 
відповідна категорія, що надає 
право перевозити діток. Друге — 
це робота з дітьми.

— Потрібно мати хороші 
нерви й терпіння?

А. К.: Звісно. Хоча за кожним 
транспортним засобом закріплений 
вихователь автобуса. Це педагогіч-
ний працівник, котрий із самого 
ранку й після обіду їздить із водієм. 
Він має список діток, які їздять до 
школи саме цим автобусом, пови-
нен стежити не лише за порядком, 
а й бути на контакті зі школярами, 
стежити, аби не забули тих, хто 
запізнюється, фіксувати, хто захво-
рів тощо. Раніше в районі такого 
працівника призначали наказом 
з тих вчителів, які теж під’їжджали 
до закладу цим самим автобусом. 
Функції вихователя автобусу він 
виконував безкоштовно. У громаді 
це не безкоштовна посада. Завдання 
водія — безпечно привезти школярів 

на навчання і доправити додому. 
А всі інші оргмоменти — це вже 
обов’язки вихователя автобуса.

— Чи загрожує школам гро-
мади повернення до дистан-
ційного навчання?

А. К.: Рішення про це при-
ймає педагогічна рада на чолі 
з керівником закладу освіти. 
Є медична сестра, класні керів-
ники, котрі моніторять ситуацію із 
рівнем захворюваності. Якщо він 
перевищує 50%, тоді переходять на 
дистанційне навчання. Повністю 
на дистанційне навчання вся 
громада не переходить. Ліцей 
був, але зараз учні вийшли і очно 
навчаються. Є заклади, де окремі 
класи йдуть на «дистанційку», 
якщо фіксується високий рівень 
захворювання.

— А чи аналізували, як 
впливає дистанційна форма 
навчання на якість освіти? 
Можливо, за результатами 
предметних олімпіад, що про-
водилися торік?

А. К.: Олімпіади, звичайно, 
аналізували й тенденція така, 
що зменшилася як кількість учас-
ників, так, на жаль, і кількість 
переможців олімпіад порівняно 
з попередніми, допандемічними 
роками. Є такі олімпіади, де взагалі 
не було визначено перших місць 
і діти не брали участі в обласних 
етапах. До речі, зараз якраз прохо-
дить обласний етап предметних 
олімпіад — дистанційно. Діти 
працюють у відділі освіти, під 
наглядом відеокамер. І , на жаль, 
є олімпіади, в яких наші діти наразі 
не беруть участі. Можливо, це 
все ж пов’язано з дистанційним 
навчанням, оскільки, якщо немає 
системи, то результат не завжди 
буває позитивним.

— При участі в олімпіадах 
заклади освіти «беруть» якістю 
чи кількістю?

А. К.: Були заклади, де брали 
участь школярі, але результатів 
вони не дали. А є такі, що напра-
вили невелику кількість дітей, котрі 
взяли призові місця. Загалом участь 
у олімпіадах взяли 348 учасників, 
а призових місць 131. Заклади 
ЗСО І-ІІІ ступенів більш активні, 
на відміну від закладів освіти І-ІІ 
ступенів. Наприклад, Федіївський 
і Новомихайлівський ЗЗСО І-ІІ сту-
пенів брали участь у олімпіадах, та 

не мають жодного призового місця. 
Натомість із 6 учнів М’якеньківського 
ЗЗСО І-ІІ ступенів п’ятеро стали 
призерами олімпіад. Із Кукобівки 
з 10 учасників лише один зайняв 
призове місце. Така ж ситуація і в 
Глибокій Балці — там із 12 одне при-
зове місце. У Потічку — із 12 учасників 
троє зайняли призові місця. Якщо 
говорити про ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 
то найактивніші — Решетилівський 
ліцей і Покровський опорний заклад. 
Проте зі 131 переможця лише 26 учнів 
зараз беруть участь у обласному етапі, 
вони заявлені на 11 предметів із 17. 
Вже маємо перших призерів: на олім-
піаді з біології третє місце виборола 
учениця Покровського опорного 
закладу і третє місце на обласному 
етапі олімпіади з інформаційних 
технологій завоював школяр із 
Малобакайського ЗЗСО.

— Проте фінансові стимули 
для кращих учнів та їх викла-
дачів ніхто ж не відміняв, 
чи не так?

А. К.: Звісно, у 2021 році міська 
влада підтримала тих діток, які 
здобули перші місця на міських, 
обласних, всеукраїнських та міжна-
родних конкурсах. Торік у міському 
бюджеті було передбачено 130 тисяч 
гривень на премії для талановитих 
діток і ще 30 тисяч гривень — для 
педагогічних працівників. Крім 
того, вже не перший рік вручається 
стипендія, ініційована міським 
головою Оксаною Дядюновою, 
аби відзначити й підтримати кра-
щих школярів у трьох номінаціях 
«Спорт», «Мистецтво» та «Інте-
лект». За підсумками попереднього 
навчального року переможців було 
визначено лише у двох номінаціях — 
«Спорт» і «Мистецтво». На жаль, 
у номінації «Інтелект» було подано 
лише два претендента. Комісія, яка 
визначала стипендіатів, не змогла 
підтвердити, що ці два кандидати 
відповідають статусу стипендіата 
міського голови. У травні будемо 
знову підбивати підсумки навчаль-
ного року і очікуємо нових канди-
датів у стипендіати. Упевнена, що 
наші діти варті такої стипендії, але 
хотілося б, аби у кожній номінації 
було по декілька кандидатур, аби 
була конкуренція за стипендію. 
Нагадаю, що протягом 9 місяців 
стипендіати отримують по 500 
гривень, за увесь період — 4,5 тисячі 
гривень.

Настя ТОПОЛЯ

“Висококваліфі- 
кованого водія 
в сільській місцевості 
знайти складно.  
Тому ми бережемо 
тих, хто працює.
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РЕТРОСПЕКТИВА

Своя влада
(майже документально)
…осінь 1920 року. Продовжується громадянська війна. Майже вся 
Україна лежала в руїнах, голод, хвороби спричиняли на місцях небува-
лий ріст масових заворушень невдоволених політикою більшовицької 
влади. Запрацювала «машина» терору та репресій з боку ВЧК. Різко 
збільшувалась кількість людей, запроторених в концтабори…

Голова Полтавського губчека 
Магон Генріхович викликав до 
себе в кабінет для термінової 
розмови молодого чекіста Яшу 
Шейніса.

— Товаришу Шейніс, ви 
достатньо озброєні?

— Аякже, — відповів Шей-
ніс, відчуваючи револьвер 
у кобурі офіцерського зразка, 
підвішений з лівого боку руч-
кою вперед.

— А що?
— Повинен довести до 

Вашого відому, що Демидівка, 
куди ви їдете уповноваженим 
по хлібозаготівлям... в тій міс-
цевості діють декілька вели-
ких банд. Місцеві товариші 
попереджені, так що розрахо-
вуйте на них, вони нам будуть 
допомагати.

— Нічого, наше діло таке.
— Воно то так… Але все ж вас 

повинен застерегти.
— Все зрозуміло. Дору-

чення партії та уряду зобов’я-
зуюсь виконати вчасно і без 
затримки.

Голова подав руку через 
стіл з обідраною клейонкою 
і по очах стало зрозуміло, що 
думки його вже зайняті чимось 
іншим. Але все-таки запитав.

— Наряд на коней у вас є?
— Є. Вже і кінь готовий.
— А, ну тоді добре. Всього 

найкращого.
Через канцелярію Шейніс 

вийшов на крильце.
— Агов товариші! — него-

лосно гукнув він, щурячі очі від 
сріблястого осіннього сонця, 
яке світило прямо на них. Хто 
тут буде з Демидівки?

— Це гітатора везти, чи 
що, — запитав хтось із-за возів.

— Це ось мене…
— Гм… Іди сідай. Одразу 

поїдемо, чи як?
— Можна і зараз.
— Так-таки. А потому шлях 

не близький, а час вже за обід.
— Ось тільки речі візьму.
— Складені вже. Теж мені 

речі. Старе пальто та чемо-
дан. А в чемодані, мабуть 
одні книжки.

Пробираючись серед возів 
та коней, Шейніс підійшов 
до свого возу. Візник на нього 
подивився сердито. Великий, 
трохи сутулий, смаглявий 
і темноокий, з розкошкалною 
головою і сплутаними 
пасмами волосся, яке вилізло 
з-під старої вилинялої сол-
датської папахи. Вигляд мав 
більш схожий на розбій-
ника з картини на історич-
ний сюжет.

— Е, брате, — подумав Шей-
ніс, залазячи на віз і сідаючи на 
пахуче сіно, вкрите картатим 
рядном, — з тобою мушу бути 
обережним, а то пропадеш ні 
за цапову душу...

І знову він перевірив 
револьвер, думаючи, як би його 
швидко та вчасно вихопити 
при потребі.

Але якийсь глибокий спо-
кій охопив його серед пустих 
осінніх полів, повних пахощів 
закінчених осінніх жнив.

Від дороги по-осінньому 
накатаної, поле відходило 
вправо по невеличкому поло-
гому схилу. На широкому про-
сторі буро червонів далекий, 
ледь помітний залісок та темнів 
якийсь невеличкий хутірець, 
де хати нагадували отару зігна-
них до купи овець. Два дахи, 
заново перекриті свіжою бля-
хою, здалеку блищали, неначе 
золоті. Неподалік від хутора 
старий вітряк по-малу вертів 
широкими крилами, а поодаль, 
ледве не на самому горизонті, 
Шейніс побачив ще два.

— Працюють млини, — неви-
значено мовив він вголос, від-
повідаючи на свої думки про 
скарги селян, що нема зерна.

Візник одразу зрозумів натяк 
і відповів так швидко, неначе 
на це тільки і чекав:

— Працюють! Ти це мені 
припини!

— А що?
— А то… — ще сердитіше 

мовив той, буцім-то дуже неза-
доволений нерозумінням Шей-
ніса. — А ти візьми і сходи на 
млин, поглянь, три фунти від 
пуду віддай… вдосталь молоти 
не дозволяють, а скільки нака-
жуть. А цілий день пропав. А то 
ще і квитанції потрібні.

— Які квитанції?
— А такі. Без квитанції 

і молоти не будуть. А так, їм 
тепер папірці подавай.

— Кому їм?

— Кому. Та молотильщикам 
тим. Бувало сидить один Іван 
Литвин та хлопець на підсипці. 
А наразі вісім душ і всі їсти пити 
хочуть і керуючий та мірош-
ник… На те і попівську доньку 
посадили, талони в книгу 
видатків та прибутків записує.

«Що ж це таке: вороги наші 
чи тільки несвідомі?» —поду-
мав Шейніс. Але одне зрозу-
міло: тут якесь невдоволення 
і говорити з ними буде складно. 
І щоб зупинити цю розмову, 
він перевів на інше.

— Ходять чутки, що по око-
лицях села якась банда діє. 
А чи правда це?

— Які там банди — Левченко 
з Молчановим згуртували два 
загони з місцевих селян та 
й порядок наводять.

— Що ж це вони : за совецьку 
владу чи проти?

— Та хіба ти їх зрозумієш, — 
все з тією ж міною, але вже не 
так злісно відповів візник.— 
Притихли хлопці, прижали 
їх, так вони і схоронились. 
Ну, а якщо правду говорити, 
то різне буває. Но-о лінива, — 
закричав він на коняку, замах-
нувшись хворостиною. 

І знову повернувшись 
до Шейніса та насмішливо 

блиснувши жовтими білками 
своїх циганських очей, мовив 
дрижачим від прихованого 
сміху голосом:

— А от попадись їм такий 
гітатор як ти, так мабуть не 
помилують… Ні-і .

— Коли вже Демидівка 
буде, — запитав Шейніс.

— Ось Нову Диканьку про-
їдемо, а там полем і вже при-
їхали, — глуховато відповів 
візник, відвертаючи обличчя 
від вітру і невдовзі додав: «Та 
для чого тобі в Демидівку? 
Там тебе авжеж не рідна мати 
чекає!».

Демидівка не дуже радо 
зустріла представника губерн-
ської влади. Так трапилось, 
що голова сільради Іван Овсій 
був викликаний у Полтаву 
і там заночував. Збори не 
вдалося зібрати. Візник (його 
звали Петром) пустив пере-
ночувати до себе, але видно 
було — з великою неохотою. 
З великими труднощами дістав 
Шейніс і два фунти хліба та 
півглека молока.

Коли настав вечір і Шейніс 
запалив привезену з собою 
свічку, в хату до нього увійшли 
декілька селян.

— Він нас агітувати при-
перся… — насмішливо мовив 
про нього Петро, кивнувши 
головою.

— Чули ми про це, — підхо-
пив інший, теж темноокий 
і схожий на Петра, тільки 
з більш світлою головою. Це, 
як потім взнав Шейніс, був 
рідний брат Петра, звали його 
Григорієм. — Чули багацько. 
Ти б краще ситцю привіз, 
або чоботи.

Шейніс став говорити, 
намагаючись розповісти про 
становище в країні, але його 
обірвали.

— Досить, — мовив хтось 
різко із-за кутка, якого в нічній 
темряві було зовсім не видно. — 
Говориш ти справно, а до нас, 
бачимо, з браунінгом приїхав. 
На війну, чи що?

І знову, як вдень від Петра, 
на Шейніса полився цілий 
потік образ і звинувачень. 
Говорили, що хлібом не дають 
займатися як слід, що відні-
мають його майже задарма: 
дають квитанцію, розберися, 
з кого отримувати. Дуже гні-
вались, що в них постійно 
вимагають коней і виснажили 
їх так, що по своїх потребах 
ніколи і їздити.

Розлютившись, ремству-
вали, кріпко матюкаючись. 
Їхні червоні обличчя видавали 
шалений гнів, очі світилися 
лютою ненавистю.

«Так, це вороги, — міркував 
Шейніс, лежачи на жорсткій 
лавці біля вікна. — Може бути 
половина з них у банді. І хто 
запевнить, що вони не вхло-
пають мене».

Лежав він нероздягнутим, 
не знімаючи чобіт, на лівому 
боці — на револьвері. Незважа-
ючи на втому, заснув важким, 
тривожним сном. І, засинаючи, 
думав про те, що тут в цьому 
селі, посеред холодних полів, 
бере його в обійми зла, ворожа 

сила, яка звідси загрожує 
містам. Заводам, фабрикам 
і фронту, де з героїчною насна-
гою бореться за свою перемогу 
Велика Революція.

Серед ночі Шейніса розбудив 
незрозуміло тривожний шурхіт 
у хаті. І він, нічого не розумі-
ючи і не видячи, схопився за 
револьвер.

— Хто тут? Що таке?
Величезна рука стрімко 

наче сталевими лещатами 
ухопила його.

— Тихше ти, товаріщ, 
з пістолетом, вгамуйся!

У хаті в дальному кутку горіла 
свічка, але хтось прикривав її 
рукою так, щоб світло з неї не 
падало на вікно. А коло своїх 
очей Шейніс побачив широке 
обличчя Григорія, досить напру-
жене і перелякане. І якраз по 
цьому обличчю Шейніс зрозу-
мів, що зараз трапиться те, про 
що він думав, засинаючи. Він 
знову підірвався, але величезна 
рука схопила його ще міцніше.

— Відпусти,  — прохри-
пів Шейніс.

— Та стій ти, не бійся.
— Не розуміє нічого, сон-

ний, — промовив від дверей 
голос Петраю. — Йому невідомо 
що привіділося.

— Та стій, дурень, кажуть 
тобі… Чого схарапудився. Вби-
вати ми тебе не збираємося. 
Ти послухай, хлопці із загону 
Марусі Чорної зараз у селі, а ще 
скоро будуть і інші… А про тебе 
дізнались, тільки не знають 
у кого ти. Дівчинка прибігла, 
сказала, так ти не здіймай 
гамір, а збирайся швидше, та 
поїдемо.

— Послухай-но, Петре, я вас 
не розумію. Чому не видали 
мене тим бандитам. Ви ж мене 
ненавидите!

— Та річ не в тому. У нас 
в селі добрі люди, не хочемо 
брати гріх на душу. А взагалі 
у нас своя влада. Так що візьми 
літературу, я відвезу, — него-
лосно додав Петро.

Далі стало так, що Шейніс 
лежав на самому дні возу, під 
важкою купою сухого хмизу, 
і трясся на кожному поштовхові. 
Сучки кололи його в боки та 
спину, але він мовчав і думав, 
і намагався зрозуміти внутріш-
ній зміст всього, що сталося.

Раптом віз зупинився, 
і Шейніс почув, як коло нього 
переминаються з ноги на ногу 
коні, і зрозумів, що їх зупинили 
вершники.

— Що будеш за один? — запи-
тав звідкись згори незнайо-
мий голос.

— Демидівські ми. В нічний 
час дрівець совецьких оце 
назбирали, а то вдень, бісові 
діти, не дадуть.

Поговорили ще, хтось 
посміхався, і віз знову затрясся 
в дорозі.

— Товаріщ, живий ще? — 
пересилюючи гуркіт коліс, 
крикнув Петро.

— Живий, дякую… — про-
хрипів Шейніс.

— Ну лежи, лежи… А ловко 
ми від них відчепилися…

Юрій КІСІЛЬ

“Тут, в цьому селі, 
посеред холодних 
полів, бере його 
в обійми зла, ворожа 
сила, яка звідси 
загрожує містам. 
Заводам, фабрикам 
і фронту, де 
з героїчною наснагою 
бореться за свою 
перемогу Велика 
Революція.
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ЗНАЙ НАШИХ

Надія БОДНЯ: «Праця має бути до душі — на цьому 
й будували власну справу з чоловіком»
У трудовій книжці Надії 

Бодні всього лише два 
записи. Перший дату-

ється 1983 роком, відколи 
вчорашня школярка прийшла 
працювати до решетилівського 
Універсаму Укоопспілки. Друга — 
приватного підприємця. Усе 
життя — в торгівлі. Та улюбленою 
справою пані Надія займається 
не сама — у них із чоловіком 
Володимиром чудовий родинний 
тандем і дві крамниці через стіну. 
Дружина пропонує відвідувачам 
посуд, у який сама господиня 
залюблена, а тому й називає 
бізнес улюбленою справою. Ну, 
а чоловік допомагає зробити 
життя мешканців громади більш 
комфортним, продаючи побу-
тову техніку, котру, до слова, 
при нагоді ще й сам ремонтує.

Чи була б продавчиня, 
якби не подарували 
рахівниці?

Коли рідна тітка подарувала 
малій Надійці рахівничку, навряд 
чи жінка здогадувалася, що той 
подарунок стане для племінниці 
визначальним та доленосним. На 
дерев’яному девайсі радянських 
продавців та економістів, про 
призначення котрого сучасна 
малеча й не знає, дівчинка дуже 
швидко навчилася додавати та 
рахувати. Якоїсь миті, коли пере-
бирала вправними пальчиками 
гладенькі дерев’яні кісточки 
рахівниці, у голівці й думка 
засіла: обов’язково стану про-
давчинею. Чому саме ця професія 
спала на думку, Надія Петрівна 
й зараз не знає. Певно, що то 
все вплив улюбленої тітоньки, 
батьки вибір доні сприйняли 
схвально, тож після закінчення 
школи у 1983 році Надя поїхала 
підкорювати Полтаву — всту-
пати до тогочасного коопе-
ративного інституту. Спроба 
вийшла відверто невдалою, та 
інших варіантів наполеглива 
дівчина не розглядала навіть 
після того, як провалила вступ. 
А причина того, що абітурієнтку 
з Решетилівки не зарахували на 
перший курс була банальною — 
не вистачило балів.

«Інститут був надзвичайно 
популярний, а конкурс — просто 
шалений, як і відсів, — розпові-
дає Надія Бодня. — Перший іспит 
я здала на відмінно, проте за два 
інші отримала «четвірки» — і все, 
балів не добрала».

Того року до кооперативного 
вступало багато іноземців, 
мабуть, що адміністрація відда-
вала перевагу їм, а не провінцій-
ним розумницям. Проте невдача 
Надю аж ніяк не зупинила на 
шляху до мети: дівчина повер-
нулася до рідної Решетилівки 
і влаштувалася ученицею до 
Універсаму Укоопспілки. Як 
сама говорить — аби спробувати 

себе в професії. Отак за прилав-
ком пройшла справжню школу 
життя, а заодно без відриву 
від роботи закінчила Школу 
продавця при райспоживспілці, 
а потім — і кооперативний тех-
нікум. Нині із вдячністю згадує 
свою наставницю в Універмазі — 
Тамару Григорівну Лисенко. Бо її 
премудрості та настанови стали 
в нагоді в професії, і в житті.

«Гарний професійний урок 
дала, навчала працювати 
з покупцем, відшліфувала 
добряче, — посміхається жінка. — 
Та головне, чого навчила, — дис-
ципліни. Цього зараз і від своїх 
працівників вимагаю. Правила 
роботи, а відтак і успіху, дуже 
прості: магазин має відкриватися 
вчасно, бо це престиж закладу. 
Ну і сама бригадна співпраця 
дуже багато значить, адже тор-
гівля — це матеріальні відносити 
між продавцями, які приходять 
на зміну один одному. А тому 
дуже важливо, аби напарники 
були чесні на руку. Хоча скажу 
відверто, що під час роботи було 
всього і напарниці були різні».

«Покупця поважаю 
і пропоную йому 
те, що й самій 
подобається»

Застала й голодні та дефі-
цитні 90-ті роки — часи, коли 
у обласному центрі ЦУМ вражав 
іноземців блискучими кало-
шами на полицях взуттєвих 
відділів. А в Решетилівці меш-
канці буквально штурмували 
магазини, коли дізнавалися про 
завезений дефіцитний товар, 
так що молодій продавчині 
в універмазі доводилося прила-
вок буквально спиною тримати, 
щоб зупинити навалу покупців.

Та у 2001 році Надія 
з чоловіком вирішили зайня-
тися приватним підприємни-
цтвом. Жінка зізнається, що 
над пропозицією чоловіка роз-
почати власну справу довго не 
думала — не хотілося працювати 
за маленьку зарплату та ще 
й постійно мерзнути у холодному 
приміщенні універмагу, що не 
опалювалося. А вдвох, як кажуть 
у народі, й батька легше бити. 
Свою власну крамничку від-
крили у невеличкому, вузькому 
приміщенні, котре самотужки 
й ремонтували. Зараз це частина 
будівлі сучасного магазину 
подружжя. Перші кроки у бізнесі 
давалися тяжко: не вистачало 
коштів, аби придбати товари. 
Тому полиці й прилавок дово-
дилося закладати рулонами 
клейонки, аби ті не видавалися 
порожніми. Та в молодості не 
існує вершин, які не можна 
було б не підкорити, особливо, 
коли спокою не дає мрія, а на 
руках — маленькі діти. Надя 

об’їздила, напевно, всю Україну 
у пошуках краму — від Харкова 
і Дніпропетровська до Хмель-
ницкого й навіть сусідньої 
Білорусі. Як сама зізнається, 
користувалася кожною наго-
дою, аби поїхати і на власні очі 
побачити товар, яким хотіла 
зацікавити покупців у рідній 
Решетилівці.

«Посуд завжди обирала за 
принципом, аби ціна відпові-
дала якості товару. Люблю гарні 
речі, такі й для своєї крамниці 
замовляла, бо покупця поважаю 
і пропоную йому те, що й самій 
подобається», — пояснює жінка.

Чоловік техніку 
продає, доправляє 
покупцю і сам 
ремонтує

Цього правила дотримується 
й нині. Хоча часи для приватного 
бізнесу зараз теж не з легких. 
Надія Петрівна напівжартома 
зауважує, що зараз власну справу 
з нуля точно не починала б. 
Зупинили б, насамперед, ціни 
на комунальні послуги, тож 
у своєму приміщенні на вулиці 
Базарній, 2/2 та 2/4 подружжя 
встановило твердопаливний 
котел. «Газ не використовуємо, 
інакше вилетимо в трубу, про-
топлюємо, щоб продавцям було 
працювати в комфортних умовах. 
Довелося зменшити кількість 
продавців, — відверто розповідає 
жінка. Пані Надія торгує у власній 
крамничці разом зі ще однією 
найманою продавчинею, а от 
у магазині побутової техніки 
замість трьох продавців клієнтів 
обслуговують два співробітники. 
Ще й Володимир Васильович 
працює без вихідних. Причина 
проста — держава поставила 

приватних підприємців у такі 
умови, що доводиться еконо-
мити. От тому нині започат-
ковувати свою справу значно 
складніше, ніж на початку 
2000-х. Бо зараз, відкриваючи 
крамничку, потрібно розумітися 
і на бухгалтерії, і товарознавцем 
бути, й податковий кодекс добре 
знати ще на ПК добре розумі-
тися. «Документація забирає 
багато часу. Плюс вимоги та 
податкові нововведення теж 
життя не полегшують. Так що 
часу на розвиток справи про-
сто не вистачає», — коментує 
Надія Бодня.

Проте труднощі  — то не 
привід для подружжя, аби 
зраджувати своїм писаним 
і неписаним правилам. Тому 
товар, як і раніше, господиня 
замовляє, як собі, проте оби-
рає ті фірми-постачальники, 
котрі забезпечують крам усіма 
необхідними документами, 
і для податкової зокрема. Якщо 
у обласному центрі після вве-
дення обов’язкової норми щодо 
використання касового апарату 
багато закладів відмовилися від 
карток і беруть лише готівку, 
вдаючи, що термінали в них 
«зламалися», то подружжя при-
ватних підприємців собі такого 
не дозволяє — тут думають про 
зручності клієнтів. І боряться 
за кожного покупця. Для при-
кладу, Володимир Бодня не 
лише продає побутову техніку, 
доправляє покупку до порога 
покупця, а ще й ремонтує її. 
Часто повертає до життя ту 
техніку, яку земляки ще й не 
в його крамниці купували.

«Володя закінчив радіотех-
нічне училище, спеціалізується 
на побутовій техніці. Так що 
для нього це і бізнес, і улюблена 
справа, і хобі, якому присвячує 
вільний час, якщо той з’явля-
ється, — говорить з любов’ю про 

чоловіка дружина. — Інколи навіть 
серджуся на нього, бо в мене 
хоч у понеділок вихідний, а він 
працює щодня. Та й ще у вільний 
час переважно зайнятий вдома 
ремонтом техніки. Руки у чоловіка 
золоті, а тому полагодити може 
все, що завгодно. Возив якось 
принтер у ремонт, відмовили 
у майстерні, то повернувся 
додому, сам розкрутив, сів 
і полагодив усе сам. Хоча в роду 
у нього ніхто технікою не захоплю-
вався. Розповідав, що змалечку 
вже добряче орудував паяльником. 
Із технікою на «ти», вміє повер-
тати до життя навіть безнадійні 
варіанти, — коли запитую у жінки 
про її власне хобі, чим душу 
відводить, додає: «Люблю пекти 
і в’язати — і спицями, і крючком. 
Поки діти були маленькі, в’язала 
все. А зараз самі носки — лише 
на них вистачає часу і терпіння».

Подружжя Надії та Володи-
мира не лише успішний бізнес 
збудувало, а й виростило двох 
прекрасних дітей — сина та 
доньку. Нині розраду знахо-
дять у онуках, що підростають 
у старшої доні. Цього року 
святкуватимуть «муслінове 
весілля». Згадуючи про день 
доленосного знайомства жінка 
розповідає, що друг запросив 
її у Шилівку, мала проводжати 
до армії іншого юнака. Проте 
забирати Надю на свято приїхав 
Володя. Отак і познайомилися, 
й відтоді вже 37 років живуть 
душа в душу.

На запитання про секрет побу-
дови успішної родинної справи, 
жінка зауважує: «Праця має бути 
до душі — на цьому й будували 
власну справу з чоловіком. А ще 
у будь-якій ситуації, і в бізнесі 
також, потрібно залишатися 
людьми, йти на зустріч клієнту 
і допомагати іншим».

Настя ТОПОЛЯ
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«Спільні зусилля — на 
розвиток Решетилівської 
громади та створення умов 
для комфортного життя її 
мешканців», — таким прин-
ципом керувалася фракція 
«Довіра» у своїй діяльності 
протягом минулого року. 
Це правило є головним 
у діяльності фракції, де 
кожен депутат прагне 
якомога ефективніше 
виконувати свої обов’язки, 
передбачені законодав-
ством, і компетентно при-
ймати виважені рішення 
на користь громади. Нині 
фракція налічує вісім депу-
татів. Вони не лише беруть 
участь у пленарних засідан-
нях ради, тобто відвідують 
сесії, а й працюють у складі 
постійних комісій, яких 
у міській раді чотири.

Далі  — склад фракції 
«Довіри» у міській раді 
у алфавітному порядку. Пар-
тію «Довіра» представляє 
і міський голова Решети-
лівки Оксана Дядюнова.

Сплав досвіду 
та молодості

Відразу ж нагадаємо, що 
депутати міської ради грошей 
за свою роботу не отримують, 
проте відповідальності якраз не 
бракує. Зокрема, й за рішення, 
які приймають у сесійній залі. 
Та й критиків не бракує, осо-
бливо у соціальних мережах, 
й ті не надто зважають на 
вік чи досвід депутатів, яких 
обрали до міської ради. Фракція 
«Довіри» у цьому плані доволі 
різнобарвна: тут досвід підси-
лений молодою енергією та 
креативом. Хоча випадкових 
людей тут точно немає. Так, 
для Ніли Спільної, Юрія Чер-
куна та Ольги Оренбургської 
нинішня каденція у міській 
раді — далеко не перший досвід 
роботи у сесійній залі. Голова 
фракції Сергій Колотій свого 
часу пройшов крізь гартування 
в районній раді, останню 
каденцію якої й очолював. 
Оксана Хиль має семиріч-
ний досвід роботи в органах 
місцевого самоврядування. 

Молода кров фракції — Василь 
Савченко, Павло Мосієнко та 
Наталія Сенчук — достойно і зі 
знанням справи представляють 
різні сфери життя громади — 
агробізнес (а відтак і земельні 
питання), освітню галузь та 
старостати відповідно.

Загалом депутатами міської 
ради у 2021 році прийнято 844 
рішення. Депутати фракції 
«Довіра» ініціювали чимало 
питань, важливих для жителів 
громади. Зокрема, «довіровці» 
були ініціаторами рішення 
про виплату грошової допо-
моги дітям з інвалідністю, 
облаштування пішохідного 
переходу по вулиці Покров-
ській. З їхньої легкої руки було 
запроваджено послугу «Соці-
альне таксі» для підвезення 
громадян з хронічною нирко-
вою недостатністю, які отри-
мують програмний гемодіаліз. 
А ще — прийняте рішення про 
безоплатне надання соціальних 
послуг мешканцям громади, 

фінансування котрих взяв 
на себе міський бюджет. Про 
розгляд земельних питань 
годі й говорити, адже відразу 
двоє «довіровців» — Сергій 
Колотій та Василь Савченко — 
обіймають відповідно посади 
заступника голови та секре-
таря профільної земельної 
комісії. А вона ледь не кожної 
сесії виносить на розгляд пів-
сотні, а то й більше питань, 
що стосуються оформлення 

чи виділення земельних діля-
нок жителям Решетилівської 
громади.

Для тих читачів, хто уважно 
стежить за щорічними бата-
ліями ініціатив у рамках кон-
курсу «Громадський бюджет 
Решетилівської громади» добре 
знають, що депутати осторонь 
проектного змагання теж не 
лишаються. Торік двоє з них 
перемогли зі своїми проек-
тами. Так, Сергій Колотій разом 

зі своїми активними земляками 
попрацював на перемогу, аби 
у Колотіях з’явилися спортивні 
тренажери як у спортзалі, так 
і на вулиці. А в Решетилівці на 
стадії реалізації проект Павла 
Мосієнка, завдяки котрому 
у громаді з’явився свій «флот» 
із каяків та сап-дошок, а нині 
втілюється в життя наступний 
етап амбіційного проекту — 
розпочато спорудження пірсу 
на Говтві.

«ДОВІРА»: час брати спільну відповідальність 
за розвиток Решетилівської територіальної громади!

КОЛОТІЙ Сергій Васильо-
вич  — голова депутатської 
фракції «Довіра», заступник 
голови постійної комісії 
з питань земельних відносин, 
екології, житлово-комуналь-
ного господарства, архітектури, 
інфраструктури, комунальної 
власності та приватизації. 

Присутність на сесіях  — 
14 з 15.

МОСІЄНКО Павло Олего-
вич — член постійної комісії 
з питань депутатської діяль-
ності, етики, регламенту, 
забезпечення законності, 
правопорядку та запобігання 
корупції. 

Присутність на сесіях  — 
13 з 15.

ОРЕНБУРГСЬКА Ольга 
Петрівна — голова постій-
ної комісії з питань бюджету, 
фінансів,  планування 
соціально-економічного 
розвитку, цін, розвитку 
підприємництва. 

Присутність на сесіях  — 
14 з 15.

САВЧЕНКО Василь Мико-
лайович — секретар постійної 
комісії з питань земельних 
відносин, екології, житлово-ко-
мунального господарства, 
архітектури, інфраструктури, 
комунальної власності та 
приватизації. 

Присутність на сесіях  —  
13 з 15.

СЕНЧУК Наталія Леоні-
дівна — член постійної комі-
сії з питань освіти, культури, 
спорту, соціального захисту та 
охорони здоров’я. 

Присутність на сесіях  — 
13 з 15.

СПІЛЬНА Ніла Петрівна — 
член постійної комісії з питань 
освіти, культури, спорту, соці-
ального захисту та охорони 
здоров’я. 

П р и с у т н і с т ь  н а 
сесіях — 9 з 15.

ХИЛЬ Оксана Вікторівна — 
секретар постійної комісії 
з питань депутатської діяльно-
сті, етики, регламенту, забезпе-
чення законності, правопорядку 
та запобігання корупції. 

Присутність на сесіях  — 
15 з 15.

ЧЕРКУН Юрій Євгенович — 
заступник голови з питань 
освіти, культури, спорту, соці-
ального захисту та охорони 
здоров’я. 

Присутність на сесіях  —  
12 з 15.
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Про співпрацю із колегами та роботу з виборцями
Сергій Колотій зауважує, 

що його посада Голова фракції 
більше представницька, ніж 
керівна. Так само майже умов-
ний і міжфракційний поділ 
у міській раді. «Бо після року 
притирань ми спілкуємося 
і шукаємо спільну мову не під 
партійними прапорами, а з 
міркувань добрих господарів 
у громаді, — пояснює Сергій 
Васильович. — Ми говоримо не 
про високі матерії, а вирішуємо 
цілком земні питання, що 
стосуються щоденного життя 
мешканців громади і покликані, 
аби створити умови для ком-
фортного проживання. Тому 
вдячні колегам із інших фрак-
цій, інших партій, які підтри-
мують нас у ідеях розвитку 
громади, а ми натомість голо-
суємо за їхні ініціативи. Маємо 
повну співпрацю із обласною 

радою, з лідером нашої партії, 
Народним депутатом Олегом 
Кулінічем. Дуже вдячні за те, 
що Решетилівську громаду під-
тримують не тільки словом, 
а й ділом. Чимало інвестицій 
було заведено в громаду як 
зусиллями Народного депу-
тата, так і голови обласної 
ради Олександра Біленького 
та колег з Полтавської обласної 
ради з різних фракцій. Йдеться 
про реконструкцію літнього 
кінотеатру, міського будинку 
культури №2. Свого часу депу-
тати районної ради прийняли 
правильне рішення, коли пере-
дали спорткомплекс „Колос“ 
у обласну комунальну власність, 
а обласна влада доклала всіх 
зусиль, аби цей об’єкт потрапив 
у програму реконструкції, що 
зараз відбувається коштом Над-
звичайної кредитної програми».

«Попереду ще чимало роботи 
і нагальних питань, які дове-
деться вирішувати депутат-
ському корпусу міської ради, 
й фракції „Довіра“ зокрема. 
Серед них — і проблеми вибор-
ців, яких „довіровці“ не ділять 
на „своїх“ чи „чужих“, адже 
йдеться про жителів громади, 
яким депутати готові допома-
гати у вирішенні їх актуальних 
проблем», — резюмує депутатка 
міської ради Ольга Оренбурзька.

Нагадаємо, що у Решетилівці 
на вулиці Покровській, 
14-а працює громадська 
приймальня партії «Довіра». 
Прийом громадян ведеться за 
графіком: понеділок, середа 
з 9–00 до 13–00; п’ятниця 
з 13–00 до 16–00. Телефон для 
довідок +38-063-801-01-33.

Настя ТОПОЛЯ

«Завдання в нас 
одне — це комфортне 
життя у громаді  
всіх її мешканців»

Що думають депутати про 
депутатство? Павло Мосієнко, 
для якого ця каденція — перша, 
відверто зізнається, що враження 
двоякі. «Не було ілюзій, що беру 
на себе додатковий громадян-
ський тягар, — пояснює Павло. — 
Більшість населення думає, 
що депутати міської ради, як 
і нардепи — біля годівниці, отри-
мують гроші за роботу. Насправді 
на нашому рівні депутат — це 
той же громадський активіст, 
тільки у сесійній залі. Перші 
три сесії занурювався в роботу, 
зараз є питання, які подобається 
розглядати, але є й такі, що не 
дуже. Багато нового дізнався для 
себе. Наприклад, що у деяких 
селах взагалі немає води — ні 
водогонів, ні свердловин, лише 
колодязі із водою сумнівної якості. 
Як представнику освіти, мені 
цікаві питання освітньої галузі. 
І хоч я не є членом профільної 
комісії, проте намагаюся не 
пропускати засідань. Є речі, які 
бачу зсередини, тому на засідан-
нях не соромлюся свою думку 
озвучувати. Що подобається? 
Почав більше розуміти процес. 
Подобається робота деяких 
старост. До вподоби навіть той 
факт, що працюємо в епоху 
децентралізації. Бо ми несемо 
відповідальність за ті кошти, 
які заробляємо. Самі створюємо 
проекти, самі обираємо важливі 
об’єкти — нам ніхто не диктує, 
що робити. Натомість міська 
влада і міський голова радяться 
із депутатами щодо тих чи інших 
проектів, запитують думки, як 
краще реалізувати ініціативу, 
аби це не були гроші на вітер. 
Такі речі мені подобаються. Коли 
є небайдужість, приємно бути 

причетним до змін на краще. 
Завдання в нас одне — це ком-
фортне життя у громаді всіх її 
мешканців».

«Довіровці» не приховують того 
факту, що хоч вони й працюють 
у різних за профілем комісіях, 
часто доводиться вирішувати 
питання соціального захисту 
земляків. Наприклад, допомагати 
із оформленням матеріальних 
допомог та субсидій. Ольга Орен-
бурзька та Ніла Спільна роблять це  
вже не перший рік, як і лобіюють 
ремонт та освітлення вулиць. 
У випадку Ніли Петрівни торік це 
була вулиця Матросова. Для Наталі 
Сенчук соціальні допомоги — то 
особлива історія, адже у її випадку 
робота діловода у Остап’є тісно 
переплелася із депутатством. Тож 
молода депутатка жартує, що навіть 
не знає, де закінчується основна 
робота і починається депутатська 
діяльність. Проте й за земельними 
питаннями Наталя уважно стежить. 
«Прагну допомогти своїм землякам, 
щоб не були ображені і розподіл 
землі був справедливим,  — пояс-
нює Наталія Сенчук. — Доносимо 
до людей інформацію про зміну 
законодавства і про вимоги офор-
мити всі земельні ділянки, що 
знаходяться в обробітку, й городи 
зокрема. Я — за справедливість, тож 
пояснюю землякам, що потрібно, 
аби і в громаді лишилася земля, 
адже це той ресурс, завдяки якому 
громада заробляє кошти на ремонт 
доріг, фінансування медицини, 
освіти та соціального захисту».

Про те, що кошти на меди-
цину в громаді з міського 
бюджету йдуть немалі, добре 
знає депутат фракції, дирек-
тор КНП «Решетилівська ЦРЛ» 
Юрій Черкун.

«Як депутат міської ради опіку-
вався медичним забезпеченням 
мешканців громади, тим більше 
у розпал пандемії, — коментує 
Юрій Євгенович. — Так, наша 
лікарня працювала в напружених 
умовах. На базі лікарні було 
розгорнуто ковідний госпіталь 
на 48 ліжок, де лікували хворих 
на коронавірус нашої громади 
та сусідніх громад. Вдалося 
забезпечити повністю лікарню 
киснем, у реанімаційному та 

інфекційному відділеннях вста-
новили два кріоциліндра ємністю 
близько 400 літрів. Також за допо-
могою міської та обласної ради 
змогли отримати в своє користу-
вання два автомобілі „Сітроен“, 
які забезпечать безперервне 
та доступне транспортування 
на консультацію та лікування 
у медичні заклади області й за 
її межі. За допомогою депутатів 
обласної ради, міського голови 
Оксани Дядюнової та колег по 

депутатському корпусу вдалося 
закупити нове обладнання 
для фіброгастроендоскопії, 
вартістю близько 3 мільйонів 
гривень. Зараз фахівець, котрий 
працюватиме на цьому облад-
нанні, навчається у Харкові. 
За підтримки міської влади 
вдалося зберегти медичний 
заклад у тому стані, що він є. 
Співпрацюємо з Національною 
службою здоров’я. Кошти заро-
бляємо самі, проте їх бракує. 
Так що триматися на плаву 
нам допомагає обласна рада 
і міська влада. Фінансування 
з міського бюджету — це достат-
ньо відчутна підтримка, аби 
заклад міг оплатити комунальні 
послуги і функціонував повно-
цінно та надавав якісні послуги. 
До слова, зараз за підтримки 
обласної ради та міської влади 
у рамках обласної програми 
укомплектування приймальних 
відділень планується придбання 
сучасного рентгенологічного 
апарату. Закупівля новітнього 
обладнання відбуватиметься 
на умовах співфінансування».

Про проблеми виборців і проблемні 
питання для голосування депутатів

Якщо вже згадали про земельні 
питання, варто зауважити, що 
вони стали чи не найголов-
нішими разом із питаннями 
соціального захисту у переліку 
проблем, з якими найчастіше 
зверталися виборці до депутатів 
«Довіри».

«Земельних питань чимало на 
кожній сесії і їх кількість збіль-
шуватиметься, адже до 2023 року 
власники повинні будуть оформити 
всі свої ділянки, — зауважує Сергій 
Колотій. — Проблеми виникають, 
зокрема й тому, що люди не обізнані 
з вимогами законодавства. Тому 
проводимо роз’яснювальні бесіди 
із земляками, аби ті оформляли 
свої ділянки. До слова, у нашій 
громаді учасники АТО забезпечені 
земельними ділянками. Питання 

виділення землі атовцям, які 
мешкають у нашій громаді, вза-
галі не стоїть, якщо ця земельна 
ділянка не проблемна: людина 
пише заяву — і отримує землю. 
Водночас боремося із земельними 
схемами, бо важко буває відділити 
зерна від полови. Та й чимало 
людей претендують на сінокоси 
та на балки, аби потім їх розорати. 
Тому своїми діями і рішеннями 
докладаємо всіх зусиль, аби ці 
ділянки лишалися у комунальній 
власності, щоб потім створити там 
громадські пасовища. Натомість 
сприяємо тим мешканцям громади, 
котрі створюють сімейні ферми 
і тримають корів, що вже стали 
ледь не дивиною на селі. Виділяємо 
землю в оренду для випасання 
худоби, під сінокоси».

Ще одне питання — збенте-
женість мешканців колишнього 
району на момент об’єднання 
у велику територіальну громаду. 
Жахалок з вуст тих, хто й сам не 
зовсім розумів, що відбувається, 
проте вдавав із себе бувалого 
«експерта» вистачало. Сергій 
Васильович зауважує, що чи не 
найбільші побоювання мешкан-
ців колишнього Решетилівського 
району при об’єднанні в громаду 
були пов’язані із якістю послуг. 
Проте міський голова Оксана 
Дядюнова та депутатський кор-
пус доклали усіх зусиль, аби 
люди не відчули незручностей 
у період змін та дискомфорту. 
Тобто діловоди працюють на 
місцях, субсидії й інші довідки 
оформляються вчасно — і так 

буде й надалі після укрупнення 
сільських рад у старостати.

Проте незручні і проблемні 
з точки зору популярності 
у народі рішення депутатам 
довелося приймати.

«Я б назвала минулий рік 
роком трансформації, — долуча-
ється до розмови Оксана Хиль. — 
Як би там не було, але спадок 
ми отримали чималенький, всі 
структури створювалися роками, 
а наразі їх утримання вартує для 
громади чимало. Ми ж розуміємо, 
що бюджетні кошти з повітря 
не беруться, а утримувати всі 
об’єкти на належному рівні 
громаді складно — це й досвід 
району показав. Громаді віддали 
всі повноваження, всі об’єкти, 
що були на утриманні районної 
ради та райдержадміністрації, 
та необхідними коштами не 
забезпечили. Для людей це незро-
зуміло і складно — звідси й купа 
негативних коментарів у тих же 
соцмережах, коли проходили 

період реорганізації освітньої 
мережі. Але в діях депутатів 
повинен бути здоровий глузд і ми 
не можемо витратити кошти на 
утримання якоїсь однієї сфери, 
а все решту занедбати. Наше 
основне завдання – створити 
оптимальну мережу об’єктів 
соціальної інфраструктури, 
аби вона відповідала вимо-
гам часу, потребам громадян 
і сучасним вимогам щодо якості 
обслуговування. 

Наразі трансформація 
в громаді продовжується на рівні 
формування старостинських 
округів. У багатьох громадах 
укрупнення сільських рад та 
вибори старост сприймаються 
важко. Проте на сьогодні така 
вимога законодавства. І міська 
рада має її виконати. 

Міська влада, депутатський 
корпус та громада тепер разом від-
повідають за те, наскільки успіш-
ним й комфортним для життя 
буде наше місто і старостати»..
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ОГОЛОШЕННЯ
ПРИВАТНІ  
ОГОЛОШЕННЯ

Тел. (050) 675-07-36

КУПОН ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ
Текст оголошення

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

РешетилівщинаUA

НЕРУХОМІСТЬ
 ■ Продам земельну ділянку 

0,15 га під забудову із 
документами, Новоселівка. 
Тел. 095-561-31-81

 ■ Продається з/д 0,16 га на 
якій знаходиться флігель 6х6, 
цегляний погріб, садок.  
Тел. 067-456-92-54

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

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

РІЗНЕ
 ■ Віддам у користування 

огород біля річки 
у Решетилівці. Виораний. 
Тел. 050-19-21-003

 ■ Продам ячмінь посівний 
«Сталкер» 1–2 ц.  
Тел. 099-932-04-22

 ■ Продам сіно лугове в тюках. 
Тел. 099-932-04-22

 ■ Свинина частинами.  
Тел. 099-932-04-22

 ■ Потрібні грузчики на 
вихідні для вигрузки цементу. 
Тел. 066-310-33-20

 ■ Продам неробочий 
трикамерний холодильник 
«Норд» з робочим мотором 
і морозильною камерою, 
шафу-купе б/в, журнальний 
столик, нерозкладні крісла 
б/в. Тел. 099-351-86-14

 ■ Продам смачну картоплю 
Рів’єра для їжі та насінневу. 
с. Лобачі. Тел. 050-548-16-30

 ■ Продам січкарку радянську. 
Тел. 095-914-64-97

 ■ Продам дрова сухі.  
Тел. 095-561-31-81

 ■ 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

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

та за номером  
телефону  
050-675-07-36

Решети
лівщина

UA

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

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

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

Телефон для довідок — 063-801-01-33

Продам 
фермерських 

курей-несучок 
вирощених 

на домашніх 
кормах, 

різного віку. 
Несуть крупні яйця.  

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

(068) 469-84-32

Натяжні стелі.  
Тел. (066) 882-48-81

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

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

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

Магазин
«ШАХ»

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

Олександр

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.

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

споживачів – повідомляє АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Дата

Час  
прове-
дення  

ре-
монт-

них 
робіт

Диспетчерська  
назва облад-

нання

Назва  
населеного 

пункту

Перелік вулиць,  
де можливі  

тимчасові перерви  
в електропостачан-

ні споживачів

Причина перерви  
в електропостачанні

Обгрунтування  
проведення 

робіт

18.02. 
2022

08:30 - 
16:30

ПЛ-0,4 кВ Л-3 
від КТП-151

м. Решетилівка вул. Чкалова
Виконання робіт з капітального 
ремонту, передбачених річною 

програмою ремонтів ОСР
п. 10.2.22.23

18.02. 
2022

08:30 - 
16:30

ПЛ-0,4 кВ Л-4 
від КТП-453

м. Решетилівка
вул. Новосанжар-

ська

Виконання робіт з капітального 
ремонту, передбачених річною 

програмою ремонтів ОСР
п. 10.2.22.81

21.02. 
2022

08.30 - 
16.30

КТП-159 м. Решетилівка

вул. Джерельна, 
Калинова, Воло-

шкова, Українська, 
пров. Джерельний

Виконання робіт, передбачених 
Інвестиційною програмою ОСР

п. 1.1.5.3.3

21.02. 
2022

08.30 - 
16.30

ПЛ-0,4 кВ Л-1 
від КТП-257

м. Решетилівка
вул. Новосанжар-
ська, Великотир-

нівська

Виконання робіт з капітального 
ремонту, передбачених річною 

програмою ремонтів ОСР
п. 10.2.22.62

21.02. 
2022

08.30 - 
16.30

ПЛ-0,4 кВ Л-2 
від КТП-470

с. Бакай вул. Центральна
Виконання робіт з капітального 
ремонту, передбачених річною 

програмою ремонтів ОСР
п. 10.2.22.66

21.02. 
2022

08.30 - 
16.30

ПЛ-0,4 кВ Л-3 
від КТП-78

с. Покровське вул. Миру
Виконання робіт пов'язаних з 
усуненням скарг споживачів

22.02. 
2022

08.30 - 
16.30

КТП-150 м. Решетилівка

вул. Гарячківська, 
Старокиївська, 1 
Травня, Озерян-

ська, Франка,

Виконання робіт з технічного 
обслуговування електромереж

22.02. 
2022

08.30 - 
16.30

ПЛ-0,4 кВ Л-2 
від КТП-120

с. Колотії вул. Героїв Війни
Виконання робіт з капітального 
ремонту, передбачених річною 

програмою ремонтів ОСР
п. 10.2.22.10

22.02. 
2022

08.30 - 
16.30

ПЛ-0,4 кВ Л-2 
від КТП-285

м. Решетилівка

вул. Веклича, 
Козацька, Мічуріна, 
Українська, Садко-
ва, пров. Садковий

Виконання робіт з капітального 
ремонту, передбачених річною 

програмою ремонтів ОСР
п. 10.2.22.43

22.02. 
2022

08.30 - 
16.30

ПЛ-0,4 кВ Л-2 
від КТП-453

м. Решетилівка вул. Новоселівська
Виконання робіт з капітального 
ремонту, передбачених річною 

програмою ремонтів ОСР

23.02. 
2022

08.30 - 
16.30

КТП-55 с. Покровське
вул. Травнева, 

Пушкіна
Виконання робіт, передбачених 
Інвестиційною програмою ОСР

п. 1.1.5.3.3

23.02. 
2022

08.30 - 
16.30

ПЛ-0,4 кВ Л-1 
від КТП-247

м. Решетилівка
вул. Червонопарти-
занська, Огія, пров. 

Вишневий

Виконання робіт з капітального 
ремонту, передбачених річною 

програмою ремонтів ОСР
п. 10.2.22.35

23.02. 
2022

08.30 - 
16.30

ПЛ-0,4 кВ Л-2 
від ЗТП-147

м. Решетилівка

вул. Покровська, 
Грушевського, 

Килимова, пров. 
Грушевського

Виконання робіт з капітального 
ремонту, передбачених річною 

програмою ремонтів ОСР
п. 10.2.22.1

23.02. 
2022

08.30 - 
16.30

ПЛ-0,4 кВ Л-3 
від КТП-125

с. Бакай
вул. Пушкінська, 

Джерельна, Зоряна
Виконання робіт пов'язаних з 

розчищенням трас ПЛ
23.02. 
2022

08.30 - 
16.30

ПЛ-0,4 кВ Л-3 
від КТП-78

с. Покровське вул. Миру
Виконання робіт пов'язаних з 
усуненням скарг споживачів

24.02. 
2022

08.30 - 
16.30

КТП-159 м. Решетилівка

вул. Джерельна, 
Калинова, Воло-

шкова, Українська, 
пров. Джерельний

Для виконання робіт при реалі-
зації договорів про приєднання 
до електричних мереж системи 

розподілу

ТУ № 
00125126102111 

62410000001 
від. 26.10.2021 

р.

24.02. 
2022

08.30 - 
16.30

КТП-271 с. Прокопівка
вул. Центральна, 
Квіткова, 50-річчя 

Перемоги

Виконання робіт пов'язаних з 
усуненням скарг споживачів

24.02. 
2022

08.30 - 
16.30

КТП-324 м. Решетилівка

вул. Берего-
ва, Шевченка, 
Сагайдачного, 

Лєрмонтова

Виконання робіт, передбачених 
Інвестиційною програмою ОСР

п. 1.1.5.3.3

24.02. 
2022

08.30 - 
16.30

ПЛ-0,4 кВ Л-1 
від КТП-159

м. Решетилівка
вул. Джерельна, 
Коваленка, пров. 

Джерельний

Для виконання робіт при реалі-
зації договорів про приєднання 
до електричних мереж системи 

розподілу

ТУ № 
00125126102111 

62410000001 
від. 26.10.2021 

р.

24.02. 
2022

08.30 - 
16.30

ПЛ-0,4 кВ Л-1 
від КТП-470

с. Бакай вул. Центральна
Виконання робіт з капітального 
ремонту, передбачених річною 

програмою ремонтів ОСР
п. 10.2.22.65

24.02. 
2022

08.30 - 
16.30

ПЛ-0,4 кВ Л-2 
від КТП-271

с. Прокопівка вул. Центральна
Виконання робіт пов'язаних з 
усуненням скарг споживачів

24.02. 
2022

08.30 - 
16.30

ПЛ-0,4 кВ Л-3 
від КТП-78

с. Покровське вул. Миру
Виконання робіт пов'язаних з 
усуненням скарг споживачів

24.02. 
2022

08.30 - 
16.30

ПЛ-0,4 кВ Л-6 
від ЗТП-147

м. Решетилівка
вул. Покровська, 

Шкільна

Виконання робіт з капітального 
ремонту, передбачених річною 

програмою ремонтів ОСР
п. 10.2.22.2
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СТРАВА ТИЖНЯ

Кокосові трюфелі 
з мигдалем

Інгредієнти для приго-
тування 25–27 цукерок: 170 
грам  кокосової стружки, 
250 грам згущеного молока, 
2 ст.л. рому (можна не вико-
ристовувати), 300 грам чор-
ного шоколаду для верхнього 
шару, дрібно посікти; 25–27 
шт. мигдалю. Час приготу-
вання: 1 година 30 хвилин

Мигдаль підрум’янити на 
сухій сковороді. Зняти з вогню 
і залишити так до охолодження 
мигдалю. Половину кокосової 
стружки помістити в суху ско-
вороду і також підрум’янити, 
часто мішаючи, так як стружка 
має тенденцію швидко приго-
ряти. Зняти з вогню.

У глибокій мисці змішати 
підрум’янену і не підрум’я-
нену кокосову стружку, ром 
і згущене молоко. Добре 
перемішати і поставити 
в холодильник на 30 хвилин.

Далі з холодної маси воло-
гими руками сформувати 

кульки розміром з волоський 
горіх, вкладаючи в середину 
кожного по одному мигдаль-
ному горіху. Викласти сфор-
мовані трюфелі на тарілку, 
застелену харчовою плівкою. 
Поставити на 30 хвилин 
в морозильну камеру.

По закінченню зазначеного 
часу, на водяній бані розто-
пити 2/3 чорного шоколаду. 
Зняти топлений шоколад 
з водяної бані і додати, 
решту шоколаду. Перемі-
шати до однорідності. Трю-
фелі дістати з морозильної 
камери і занурити по одному 
в топлений шоколад, допо-
магаючи собі виделкою 
і викладати цукерки на засте-
лену пергаментом тацю або 
дошку. При бажанні, прикра-
сити поверхню свіжою кокосо-
вою стружкою. Залишити так 
кокосові трюфелі до повного 
застигання шоколаду.

Сеньйор помідор: топ кращих томатів 
для вирощування у відкритому ґрунті

Продовжуємо готува-
тися до дачного сезону 
й обирати сорти овочів, 

які саджатимемо нинішньої 
весни. Цього разу поговоримо 
про таку популярну овочеву 
культуру, як томат. У помідора 
є одна дуже велика чеснота ― 
його можна вирощувати 
цілий рік. У теплу пору року 
ця овочева культура, як пра-
вило, культивується лише 
у відкритому ґрунті, а в зимо-
вий час її успішно вирощують 
в тепличних або домашніх (на 
підвіконні) умовах. Однак най-
більший урожай томатів можна 
зібрати лише влітку.

Сорти томатів відрізня-
ються забарвленням плодів 
їх формою, а також строком їх 
дозрівання. При цьому у всіх 
помідорів вегетативний період 
дорівнює приблизно 80 діб. 
Також дуже важливим у виборі 
відповідного сорту є і лежкість 
томатів. Так, у деяких сортів 
плоди можуть зберігатися 
довше і чудово зберегтися, 
а в інших ― вони псуються 
набагато швидше.

Зазвичай томати на розсаду 
починають сіяти наприкінці 
лютого-на початку березня. 
Пересаджування у відкритий 
ґрунт рекомендується прово-
дити в травні, коли встано-
виться тепла погода. А от які 
сорти помідорів взяти на роз-
саду, радимо обрати із списку, 
що подаємо нижче.

1. Анастасія
Такий сорт відмінно підхо-

дить для відкритого ґрунту, 
він ранньостиглий. При гар-
ному догляді в середньому 
з одного куща можна отримати 
близько 11 кілограмів плодів, 
при цьому рекордний збір 
склав 13 кілограм. Цей сорт 
є високоврожайним завдяки 
своїм досить високим паго-
нам, на яких під час росту 
формується велика кількість 
кистей. При цьому так само 
варто врахувати, що на одній 
кисті може зрости відразу 
7 томатів, а маса одного такого 
плоду може досягати 200 грам. 

Червоні плоди звужується 
до кінчика. Кущу потрібно 
підв’язка, бо під вагою вели-
кої кількості плодів він може 
зламатися. Після того, як 
висота кущика буде дорівнює 
20 сантиметрам, його потрібно 
підв’язати перший раз. Томати 
цього сорту мають високі сма-
кові якості.

2. Загадка
Цей сорт відрізняється уль-

трараннім дозріванням. Так, 
перші плоди можна буде поба-
чити вже на 75—85 день. Плоди 
рівні і мають округлу форму. 
Пагони і листові пластини 
у цього сорту рівні. Кущики 
мають невелику висоту, біля 
40 сантиметрів. У зв’язку з цим 
рослина підв’язки не потребує. 
Середня маса одного томату 
дорівнює 150 грамам. Плоди 
досить міцні і тому підходять 
для транспортування. Під час 
росту на кущику з’являється 
безліч пасинків, які потрібно 
систематично обрізати. Зрі-
зані пасинки можна вики-
нути, а можна укоренити 
і використовувати в якості 
розсади.

3. Малиновий гігант
Цей сорт не даремно 

має таку назву, адже маса 
одного плоду може досягати 
0,8 кілограм. При цьому 
в середньому плоди цього 
сорту важать півкілограма. На 
кожній з кистей утворюється 
до 5 плодів. Городника може 

зацікавити питання, чи можуть 
пагони витримати вагу плодів? 
Так, стебла рослини не лама-
ються, оскільки мають високу 
міцність, що визначається на 
рівні генів. У круглих черво-
них томатів є приплюснуті 
полюса. Плоди цього сорту 
мають найвищі смакові якості, 
вони дуже соковиті. Шкірка 
порівняно тонка. Плоди під-
ходять як для зберігання, так 
і для транспортування.

4. Урожайний
Вважається середньоран-

нім сортом. У тому випадку, 
якщо за рослиною доглядати 
належним чином і помістити 
його в підходящі для виро-
щування умови, то з одного 
кущика можна буде отримати 
приблизно 11 кілограмів пло-
дів. Спіти томати починають 
у перші дні серпня.

5. Рома
На відміну від інших сортів 

у цього помідори виростають 
порівняно невеликими, так, 
в середньому їх маса дорів-
нює 100 грамам. Зате на одній 
кисті може вирости близько 20 
плодів. Висота пагонів може 
досягати 200 сантиметрів, 
тож рослина потребує обов’яз-
кової підв’язці. Цей імпорт-
ний сорт, родом з Голландії, 
тож рослина певною мірою 
т е п л ол ю б и в а .  П л од и 
широко використовуються 
для консервування, а також 
є відмінним інгредієнтом 
овочевого салату у свіжому 
виді. Форма червоних плодів 
округла. Зберігатися вони 
можуть досить тривалий час.

6. Гігант
Томати у цього сорту 

воістину гігантські. Так, маса 
одного плоду може досягати 
1000 грам. До того ж томати 
мають дуже хороші смакові 
якості. Цей сорт чудово підхо-
дить для приготування салатів. 
Кущик не дуже високий при-
близно 60 сантиметрів. Однак, 

незважаючи на це, підв’язувати 
його потрібно обов’язково.

7. Рожевий слон
Відрізняється не дуже вели-

кими плодами, маса яких 
в середньому дорівнює 70 
грам. Смак плодів солодкий. 
Максимум на 1 кисті можуть 
зрости 10 плодів. У такого 
сорту томати при дозріванні 
«зафарбовуються» в різні 
кольори — рожевий, червоний, 
помаранчевий, малиновий 
і жовтий колір.

8. Матроскін
Плоди цього сорту володіють 

невеликі, їхня маса в середньому 
дорівнює 100 грамам. Висота 
кущика може досягати 60—100 
сантиметрів. Практично на 
кожному кущі виростає до 12 
кілограмів плодів, які можуть 
бути різного кольору.

9. Де Барао
Високорослий, середньо-

стиглий сорт. Овальні томати 
в середньому мають масу біля 
400 грамів. Плоди можуть мати 
жовтий, червоний, а також тем-
ний фіолетовий колір. Висота 
кущів близько 250 сантиме-
трів. Плоди порівняно міцні, 
у зв’язку з цим вони підходять 
для тривалого зберігання 
і транспортування. Також їх 
широко використовують для 

консервації. Найбільші плоди 
цього сорту можуть виростати 
до 800 грамів.

10. Диво світу
Плоди мають жовте забарв-

ленням. Народна назва цього 
сорту «Лимон-ліана». Маса 
плоду може варіюватися від 
60 до 100 грам. На одній кисті 
може зрости 5 плодів. Кущик 
зовні схожий на ліану, тому 
потребує обов’язкової підв’язці.

11. Ведмежа лапа
Сорт характеризується не 

тільки високою врожайністю, 
а й посухостійкістю і загальної 
невибагливістю. Перші плоди 
знімають через 110 днів від 
проростання насіння. Дозрі-
вають помідори поступово, 
з середини літа і до самих замо-
розків. Кущ високий, індетермі-
натний, тому вимагає підв’язки 
і регулярного формування. 
Томати зав’язуються кистями, 
по 3—4 шт. Колір шкірки — 
червоний, глянсовий, гладкий, 
з ребристістю біля плодоніжки. 
Відмінна врожайність сорту 
дозволяє отримувати вели-
чезну кількість томатів навіть 
на маленькій ділянці. Помі-
дори використовуються для 
літніх салатів або в переробку: 
консервувати плоди такого 
розміру не вийде.

Олександр СТЕПАНЕНКО
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Понеділок, 21 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05 Я вдома
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

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

7:05 Д/с «Дика планета»
7:25 Лекції TEDxKyiv
7:45, 3:10 Невідомі Карпати
8:05, 9:05, 2:20, 3:05, 5:15 

Погода
8:10 Д/ц «Девід Рокко. Італія 

на смак»
9:10, 3:35 Т/с «Потрійний 

захист»
11:00 Прозоро: про 

соціальне
12:00, 18:20 Соціальне 

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

актуальне
14:00 Країна пісень
15:10, 21:35, 0:30, 2:55, 5:50 

Спорт
15:20 Концерт. Ніна 

Матвієнко та та Дмитро 
Андрієць

16:30 Д/с «Боротьба за 
виживання»

17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Світ дикої 

природи»
20:00 Д/ц «Африка. Звір на 

звіра»
21:45 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

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

Холмса»

1+1
6:10 «Життя відомих 

людей»
6:30, 7:10, 8:10, 9:10 

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

16:45, 19:30 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, 21:50 Т/с «Папік - 2» 

(16+)

22:35 «Тсн: 10 вражаючих 
подій дня»

22:45 «Твій вечір 2022»
23:30 Т/с «Дім Бобринських» 

(16+)
0:40 Х/ф «Трансформери: 

Помста полеглих» (16+)
3:40 «Голос країни 12»

Інтер
5:15, 22:05 «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»
7:00, 8:00, 9:00, 12:00, 17:40 

Новини
7:10, 8:10, 9:20 «Ранок з 

ІНТЕРом»
10:05, 18:00, 19:00, 3:40 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

12:25 Х/ф «Весільна вечірка»
14:15 «Вещдок»
16:05 «Жди меня. Україна»
20:00, 3:10 «Подробиці»
21:00 «Вещдок. Особый 

случай. Шрамы войны»
23:50 Х/ф «Ведмежатник» 

16+
2:10 Т/с «Той, хто не спить» 

16+
4:30 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»
4:55 «Телемагазин»

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

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

«Вікна-Новини»
13:05, 14:50 Т/с «Сліпа» 12+
15:35, 18:05 Т/с «Слід» 16+
19:05, 1:25 «Супербабуся» 

12+
20:15, 22:50 Т/с «Наперекір 

долі»
23:15 Т/с «Щаслива попри 

все» 16+

Новий Канал
6:00, 7:45 «Kids time»
6:05 М/ф «Хранителі снів»
7:50 «Орел і решка»
10:00 Т/с «Сирена» 16+
11:50 Х/ф «Шалений 

патруль» 16+
13:55 Х/ф «Шалений 

патруль 2» 16+
16:00 «Хто зверху?» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Будиночок 

на щастя»
20:00 «Ревізори на порозі»

22:00 Х/ф «Завжди кажи 
«Так» 16+

0:05 Х/ф «Тупий та ще 
тупіший 2» 16+

2:25 «Служба розшуку 
дітей»

2:30 «Зона ночі»

НТН
4:45 «Top Shop»
5:55 «Вартість життя»
7:30, 13:00, 18:00, 3:40 

«Випадковий свідок»
7:45 Х/ф «За два кроки від 

«Раю»
9:20 Х/ф «Загін особливого 

призначення»
10:45 Т/с «Коломбо» (16+)
12:30, 16:30, 19:00, 3:10 

«Свідок»
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 Х/ф «Поза законом» 

(16+)

ТК Україна
6:30, 7:10, 8:15 Ранок з 

Україною
7:00, 8:00, 15:00, 19:00, 

23:00 Сьогодні
9:00 Зірковий шлях
10:20 Т/с «Серце слідчого» 

12+
14:30, 15:30, 17:00 Т/с 

«Водна поліція» 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21:00 Т/с «Ти мене ніколи не 

забудеш»
23:10, 2:00 Т/с «У полоні 

минулого» 12+
1:30 Телемагазин
2:50 Гучна справа
3:50 Реальна містика

ICTV
5:05, 3:55 Скарб нації
5:15, 3:00 Я зняв!
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
10:20 Х/ф «Саллі» 12+
12:10, 13:15, 16:25 Т/с 

«Перший парубок на 
селі» 16+

12:45, 15:45, 18:45 Факти. 
День

17:50, 21:30 Т/с «Морська 
поліція. Чорноморськ» 
16+

20:20 Прихована небезпека
21:05 Факти. Вечір
22:40 Свобода слова
23:55 Х/ф «Той, хто біжить 

по лезу 2049» 16+

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:25 «Ух ти show»
9:00 Х/ф «Мерайа Мунді та 

скринька Мідаса» (16+)
10:50, 21:10 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
13:50 Х/ф «Джейн Ейр» (16+)
16:00 Х/ф «Агора» (16+)
18:15 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож»

20:15 «Орел і Решка. 
Морський сезон»

23:10 Х/ф «Остання любов 
на Землі» (16+)

1:00 Т/с «Три сестри»
3:00 «Нічне життя»

Прямий
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00, 16:00, 
17:00, 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
6:05 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2» (16+)
9:45 Х/ф «Люди Ікс-3: 

Остання битва» (16+)
11:45 Х/ф «Люди Ікс: 

Початок. Росомаха» (16+)
13:50 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Гроші 2022»
20:20 Т/с «Ангели» (16+)
22:05, 0:15 Т/с «Кістки» (16+)
23:55 «Дубинізми»
2:05 Т/с «Зустрічна смуга» 

(16+)
3:00 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:05, 12:40 Містична 

Україна
6:55 Правила виживання
7:50, 1:35 Речовий доказ
9:00 Вартість життя
10:10 Таємниці світу
11:40 Природа сьогодення
13:35, 21:50 Таємні космічні 

катастрофи
14:25 Щось пішло не так: 

зворотній відлік до 
катастрофи

15:20 Найекстремальніший
16:20, 23:40 Як влаштова-

ний Всесвіт
17:20 Неймовірні винаходи
17:50, 0:40 Заборонена 

історія
18:50 Україна вражає
19:50, 22:40 Шукачі 

неприємностей
20:50 Дика Індія
2:45 Бандитський Київ
3:35 Дикі Філіппіни 

Найджела Марвіна
4:30 Судіть самі
5:10 Код доступу

Enter-фільм
5:40 Х/ф «Ніагара»
7:10, 9:00, 1:15 «Телемага-

зин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00 «Невідома версія»
9:30 «Зіркові долі»
10:10 «Моя правда»
11:00 Х/ф «Кримінальний 

талант»
13:55 Х/ф «Золоте теля»
17:20, 23:15 Х/с «Суто 

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

16+
3:25 Кіноляпи
4:30 Кінотрейлери

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

Різдвяні страви
9:20, 21:20 Один за 100 

годин
10:20 Затишна дача
10:50 Дача бородача
11:20, 17:10 Правила життя
13:00, 16:30 Корисні поради
13:20 Ланчбокс
13:30 Гордон Рамзі готує 

вдома
14:30 Моя кухня
15:30 Правила виживання
18:50 Удачний проект
20:30 Шість соток
22:10 Готуємо разом

23:50, 3:40 Зіркові долі
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
8:45 Х/ф «Проти природи 2: 

Вижити в Серенгет»
10:30 Х/ф «Проти природи: 

Подорож додому» 12+
12:15 Х/ф «Подвійна гра» 16+
14:35, 4:55 Зірки, чутки та 

галлівуд
16:00, 4:00 Панянка-се-

лянка
17:00, 3:00 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, 1:30 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 Тру і королівство 

веселки
16:30 Дорожня безпека з 

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

обмежень
18:00, 21:00 Морські 

пригоди Сантьяго
19:00 Тру і королівство 

веселки: День святого 
валентина

19:30 Хроніки Зорро
20:00, 0:00 Фіксики
21:30 космічний старт
22:00 Балакучий Том і друзі
22:30 Вартові джунглів
0:30 Смішарики
1:20, 3:30 Улюблені 

мультфільми
3:00 Казки на піску

Вівторок, 22 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 2:40 Я вдома
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

18:00, 21:00, 23:25, 1:55, 
5:15 Новини

7:05, 0:15 Т/с «Історії 
Шерлока Холмса»

8:05, 9:05, 0:10, 2:35 Погода
8:10 Д/ц «Девід Рокко. Італія 

на смак»
9:10, 3:35 Т/с «Потрійний 

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

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

актуальне
14:00 Країна пісень
15:10, 21:40, 0:00, 2:30, 5:50 

Спорт
15:20 Концерт. Іво Бобул
16:30 Д/с «Боротьба за 

виживання»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Світ дикої 

природи»
20:00 Д/ц «Африка. Звір на 

звіра»
21:50 Полюси
22:50 Бігус Інфо
3:05 Невідомі Карпати

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

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

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

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

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

(12+)
20:50 «Проспорт»
20:55, 21:40 Т/с «Папік - 2» 

(16+)
22:35 «Тсн: 10 вражаючих 

подій дня»
22:45 «Твій вечір 2022»
23:30 Т/с «Дім Бобринських» 

(16+)
0:40 Х/ф «Нікіта» (16+)
2:55 «Вражаючі історії ТСН 

- 2»

Інтер
5:25, 22:05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
7:00, 8:00, 9:00, 12:00, 17:40 

Новини
7:10, 8:10, 9:20 «Ранок з 

ІНТЕРом»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Інше життя»
12:25 Х/ф «Сабріна»
15:00, 15:40 «Вещдок»
16:30 «Вещдок. Особый 

случай»
18:00, 19:00, 4:15 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20:00, 3:45 «Подробиці»
21:00 «Вещдок. Особый 

случай. Шрамы войны»
23:50 Х/ф «Лінкольн для 

адвоката» 16+
2:05 Т/с «Той, хто не спить» 

16+

СТБ
6:05 Т/с «Комісар Рекс»
9:00, 11:50 «Битва екстрасен-

сів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
13:00, 14:50 Т/с «Сліпа» 12+
15:35, 18:05 Т/с «Слід» 16+
19:05, 1:25 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Наперекір 

долі»
23:15 Т/с «Щаслива попри 

все» 16+

Новий Канал
6:00, 7:40 «Kids time»
6:05 «Мультфільм»
6:10 М/с «Том і Джеррі»
6:40 М/ф «Том і Джері 

зустрічають Шерлока 
Холмса»

7:45 «Орел і решка»
9:50 Т/с «Сирена» 16+
11:40 «Діти проти зірок»
13:10 Х/ф «Ворог держави» 

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

щастя»
20:00 «Пара на мільйон» 12+
22:15 Х/ф «Мисливці на 

привидів» 12+
0:35 Х/ф «Хоробрі перцем» 

18+
2:40 «Зона ночі»

НТН
4:45 «Top Shop»
6:20 «Вартість життя»
7:55, 13:00, 18:00, 3:30 

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

«Свідок»
9:00 Х/ф «Убити «Шакала» 

(16+)
10:40 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 «Ти мене ніколи не 

забудеш»
23:10, 2:00 Т/с «У полоні 

минулого» 12+
1:30 Телемагазин
2:50 Гучна справа
3:50 Реальна містика

ICTV
4:15, 3:35, 3:55 Я зняв!
4:20 Факти
4:40, 20:20, 2:40 Громадян-

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

новини
10:10 Прихована небезпека
10:45, 13:25 Х/ф «Зелена 

книга» 12+
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:20 Т/с «Пес» 16+
17:45, 21:25 Т/с «Морська 

поліція. Чорноморськ» 
16+

18:45, 21:05 Факти. Вечір
22:20 Т/с «Розтин покаже-2» 

16+
23:15 Х/ф «Джанго вільний» 

18+
3:50 Скарб нації

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:40 «Ух ти show»
8:50 «Орел і Решка. Шопінг»
9:40 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
10:35, 18:15 «Орел і Решка. 

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

Морський сезон»
13:30, 21:10 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
14:25 Х/ф «Мерайа Мунді та 

скринька Мідаса» (16+)
16:15 Х/ф «Ларго Вінч: 

Початок» (16+)
23:10 Т/с «Грань» (16+)
0:50 Т/с «Три сестри»
3:00 «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 Х/ф «Ронін»
8:50 Х/ф «Королі вулиць» 

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

світ»
17:55, 1:45 «Секретні 

матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Джедаі 2021»
20:25 Т/с «Ангели» (16+)
22:05, 23:55 Т/с «Кістки» (16+)
2:00 Т/с «Зустрічна смуга» 

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

Мега
6:05, 12:30 Містична Україна
6:55 Правила виживання
7:50, 1:35 Речовий доказ
9:00 Вартість життя
10:10 Таємниці світу
11:30 Природа сьогодення
13:25, 21:50 Таємні космічні 

катастрофи
14:25 Щось пішло не так: 

зворотній відлік до 
катастрофи

15:20 Найекстремальніший
16:20, 23:40 Як влаштований 

Всесвіт
17:20 Неймовірні винаходи
17:50, 0:40 Заборонена 

історія
18:50 Україна вражає
19:50, 22:40 Шукачі 

неприємностей
20:50 Дика Індія
2:45 Бандитський Київ
3:35 Дикі Філіппіни 

Найджела Марвіна
4:30 Судіть самі
5:05 Код доступу
5:35 Скептик

Enter-фільм
6:05 Х/ф «Веселі Жабокричі»
7:10, 9:00, 1:20 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00 «Невідома версія»
9:30 «Зіркові долі»
10:20 «Моя правда»
11:10 Х/ф «Чорна Рада»
13:55 Х/ф «Шлях дракона»
15:40 Х/ф «П’ять хвилин 

страху»
17:20, 23:20 Х/с «Суто 

англійські вбивства»
19:20, 1:50 Х/с «Пуаро»
21:00 Х/с «Доктор Блейк» 16+
3:30 Кіноляпи
4:30 Кінотрейлери

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

Різдвяні страви
9:20, 21:20 Один за 100 годин
10:20 Затишна дача
10:50 Дача бородача
11:20, 17:10 Правила життя
13:00, 16:30 Корисні поради
13:20 Ланчбокс
13:30 Гордон Рамзі готує 

вдома
14:30 Моя кухня
15:30 Правила виживання
18:50 Удачний проект
20:30 Шість соток

22:10 Готуємо разом
23:50, 3:40 Зіркові долі
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 «Ніч у музеї»
12:55 4 весілля
14:00, 16:00, 4:00 Панянка-се-

лянка
15:00, 4:55 Зірки, чутки та 

галлівуд
17:00, 3:00 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, 1:30 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 Тру і королівство 

веселки
16:30 Дорожня безпека з 

Поллі
16:50, 23:00 Геомеха
17:40, 22:30 Денніс і Нешер: 

без обмежень
18:00, 21:00 Морські пригоди 

Сантьяго
19:00 Тру і королівство 

веселки: День святого 
валентина

19:30 Хроніки Зорро
20:00, 23:30 Фіксики
21:30 космічний старт
22:00 Балакучий Том і друзі
0:30 Смішарики
1:20, 3:30 Улюблені 

мультфільми
3:00 Казки на піску
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6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 2:40 Я вдома
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

18:00, 21:00, 23:25, 1:55, 
5:15 Новини

7:05 Т/с «Історії Шерлока 
Холмса»

8:05, 9:05, 0:10, 2:35 Погода
8:10 Д/ц «Девід Рокко. Італія 

на смак»
9:10, 3:35 Т/с «Потрійний 

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

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

актуальне
14:00 Країна пісень
15:10, 21:40, 0:00, 2:30, 5:50 

Спорт
15:20 Концерт. Наталія 

Валевська
16:00 Д/с «Особливий загін. 

Супер - чуття»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Світ дикої 

природи»
20:00 Д/ц «Африка. Звір на 

звіра»
21:50 Полюси
22:50 Перша шпальта
0:15 Т/с «Спогади Шерлока 

Холмса»
3:05 Невідомі Карпати

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 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»
20:45, 21:35 Т/с «Папік - 2» 

(16+)
22:35 «Тсн: 10 вражаючих 

подій дня»
22:45 «Твій вечір 2022»
23:30 Т/с «Дім Бобринських» 

(16+)
0:40 Х/ф «Сестри» (16+)
3:00 «Вражаючі історії ТСН 

- 2»

Інтер
5:00 «Телемагазин»
5:30, 22:10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
7:00, 8:00, 9:00, 12:00, 17:40 

Новини
7:10, 8:10, 9:20 «Ранок з 

ІНТЕРом»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Інше життя»
12:25 Х/ф «Наречена-вті-

качка» 16+
14:50, 15:35 «Вещдок»
16:30 «Вещдок. Особый 

случай»
18:00, 19:00, 3:55 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20:00, 3:25 «Подробиці»
21:00 «Вещдок. Особый 

случай. Шрамы войны»
23:50 Х/ф «Серед білого дня» 

16+
1:35 Т/с «Той, хто не спить» 

16+
4:40 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

СТБ
5:55 Т/с «Комісар Рекс»
7:50, 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, 1:25 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Наперекір 

долі»
23:15 Т/с «Щаслива попри 

все» 16+

Новий Канал
6:00, 7:20 «Kids time»
6:05 М/с «Том і Джеррі»
7:25 «Орел і решка»
9:25 Т/с «Сирена» 16+
12:10 «Діти проти зірок»
13:55 Х/ф «Книга джунглів»
15:55, 20:00 «Хто зверху?» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Будиночок на 

щастя»
22:10 Х/ф «Сусіди на стрьомі» 

16+

0:25 Х/ф «Загублений світ» 
16+

2:20 «Служба розшуку дітей»
2:25 «Зона ночі»

НТН
4:45 «Top Shop»
6:15 «Вартість життя»
7:55, 13:00, 18:00, 3:25 

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

«Свідок»
9:00 Х/ф «Постріл у спину»
10:50 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 Х/ф «Братство по крові» 

(16+)
1:05 «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 «Ти мене ніколи не 

забудеш»
23:10, 2:00 Т/с «У полоні 

минулого» 12+
1:30 Телемагазин
2:50 Гучна справа
3:20 Реальна містика

ICTV
4:15 Служба розшуку дітей
4:20 Факти
4:40 Громадянська оборона
6:30 Ранок у великому місті
8:45 Факти. Ранок
9:15, 19:20 Надзвичайні 

новини
10:30, 13:25 Х/ф «Капітан 

Філліпс» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:20 Т/с «Пес» 16+
17:50, 21:25 Т/с «Морська 

поліція. Чорноморськ» 
16+

18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20, 2:40 Секретний фронт
22:20 Т/с «Розтин покаже-2» 

16+
23:15 Х/ф «Мерзенна вісімка» 

18+
3:40 Я зняв!
3:50 Скарб нації

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:25 «Ух ти show»
9:10 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00, 18:15 «Орел і Решка. 

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

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

Навколо світу»
14:00 Х/ф «Ларго Вінч: 

Початок» (16+)
16:00 Х/ф «Ларго Вінч 2: 

Змова в Бірмі» (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 Х/ф «Колектор» (16+)
8:25 Х/ф «Люди Ікс-2» (16+)
11:05 Т/с «Булатов» (16+)
12:55, 19:25 «Загублений 

світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:15 Т/с «Ангели» (16+)
22:00, 23:50 Т/с «Кістки» (16+)
1:40 Х/ф «Толкін»
3:45 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:05, 13:15 Містична Україна
6:55 Правила виживання
7:50, 2:45 Речовий доказ
9:00 Вартість життя
10:10 Таємниці світу
11:20 Природа сьогодення
14:15, 22:40 Таємні космічні 

катастрофи
15:10 Щось пішло не так: 

зворотній відлік до 
катастрофи

16:10 Найекстремальніший
17:10, 0:40 Як влаштований 

Всесвіт
17:40 Неймовірні винаходи
18:40, 1:35 Заборонена 

історія
19:50 Україна вражає
20:50, 23:40 Шукачі 

неприємностей
21:50 Дика Індія
3:35 Бандитський Київ
4:10 Дикі Філіппіни 

Найджела Марвіна
5:05 Судіть самі
5:35 Скептик

Enter-фільм
6:00 Х/ф «Сто тисяч»
7:10, 9:00, 1:20 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00, 10:20 «Моя правда»
9:30 «Зіркові долі»
11:10 Х/ф «Мамай»
12:35 Х/ф «Дім літаючих 

кінжалів»
15:00, 21:00 Х/с «Доктор 

Блейк» 16+
17:20, 23:20 Х/с «Суто 

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

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

Різдвяні страви
9:20, 21:20 Один за 100 годин
10:20 Затишна дача
10:50 Дача бородача
11:20, 17:10 Правила життя
13:00, 16:30 Корисні поради
13:20 Ланчбокс
13:30 Гордон Рамзі готує 

вдома
14:30 Моя кухня
15:30 Правила виживання
18:50 Удачний проект
20:30 Шість соток

22:10 Готуємо разом
23:50, 3:40 Зіркові долі
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 «Ніч у музеї 2»
12:45 4 весілля
14:00, 16:00, 4:00 Панянка-се-

лянка
15:00, 4:55 Зірки, чутки та 

галлівуд
17:00, 3:00 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, 1:30 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 Тру і королівство 

веселки
16:30 Дорожня безпека з 

Поллі
16:50, 23:00 Геомеха
17:40, 22:30 Денніс і Нешер: 

без обмежень
18:00, 21:00 Морські пригоди 

Сантьяго
19:00 Тру і королівство 

веселки: День святого 
валентина

19:30 Хроніки Зорро
20:00, 23:30 Фіксики
21:30 космічний старт
22:00 Балакучий Том і друзі
0:30 Смішарики
1:20, 3:30 Улюблені 

мультфільми
3:00 Казки на піску

Четвер, 24 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 2:40 Я вдома
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

18:00, 21:00, 23:25, 1:55, 
5:15 Новини

7:05, 0:15 Т/с «Спогади 
Шерлока Холмса»

8:05, 9:05, 0:10, 2:35 Погода
8:10 Д/ц «Девід Рокко. Італія 

на смак»
9:10, 3:35 Т/с «Потрійний 

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

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

актуальне
14:00 UA:Фольк
15:10, 21:40, 0:00, 2:30, 5:50 

Спорт
15:20 Концерт. Анатолій 

Гнатюк
16:15 Д/с «Особливий загін. 

Супер - чуття»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Світ дикої 

природи»
20:05 Д/ц «Дикі обрії 

Африки»
21:50 Полюси
22:50 Схеми. Корупція в 

деталях
3:05 Невідомі Карпати

1+1
5:50 «Життя відомих людей»
6:30, 7:10, 8:10, 9:10 «Сніданок 

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

16:45, 19:30, 4:25 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»
0:55 «Тсн: 10 вражаючих 

подій дня»
1:05 Х/ф «Знайомтеся, Джо 

Блек» (16+)

Інтер
5:00, 4:50 «Телемагазин»
5:30, 22:05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
7:00, 8:00, 9:00, 12:00, 17:40 

Новини
7:10, 8:10, 9:20 «Ранок з 

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

поцілунок» 16+
14:40, 15:35 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый 

случай»
18:00, 19:00, 3:30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20:00, 2:35 «Подробиці»
21:00 «Вещдок. Особый 

случай. Шрамы войны»
23:50 Х/ф «Круті стволи» 16+
1:30 Т/с «Той, хто не спить» 

16+
4:25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

СТБ
5:55 Т/с «Комісар Рекс»
7:55, 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, 1:25 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Наперекір 

долі»
23:15 Т/с «Щаслива попри 

все» 16+

Новий Канал
6:00, 7:25 «Kids time»
6:05 «Мультфільм»
6:20 М/с «Том і Джеррі»
7:30 «Орел і решка»
8:30 Т/с «Сирена» 16+
11:15 «Суперінтуїція»
13:25 Х/ф «Тарзан. Легенда» 

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

щастя»
22:00 Х/ф «Страшилки» 16+
0:00 Х/ф «Страшилки 2: 

Привиди Гелловіна» 12+
1:45 Х/ф «Спадкоємці 2» 12+

НТН
4:45 «Top Shop»
6:25 «Вартість життя»
7:55, 13:00, 3:25 «Випадковий 

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

«Свідок»
9:00 Х/ф «Кур’єр на схід»
10:50 Т/с «Коломбо» (16+)
14:10, 21:15 Т/с «Менталіст» 

(16+)
15:50, 17:00, 19:30 Т/с «CSI: 

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

Навколо світу»
23:00 Х/ф «Мул» (16+)
1:00 «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 «Ти мене ніколи не 

забудеш»
23:10 Слідами
23:50, 2:00 Т/с «У полоні 

минулого» 12+
1:30 Телемагазин
3:20 Реальна містика

ICTV
4:10, 3:35, 3:50 Я зняв!
4:20 Факти
4:40 Громадянська оборона
6:30 Ранок у великому місті
8:45 Факти. Ранок
9:15, 19:20 Надзвичайні 

новини
10:20, 13:25 Х/ф «Втеча з 

Шоушенка» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:20 Т/с «Пес» 16+
17:50, 21:25 Т/с «Морська 

поліція. Чорноморськ» 
16+

18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20, 2:40 Анти-зомбі
22:20 Т/с «Розтин покаже-2» 

16+
23:15 ОСКАР-20 Х/ф «Одного 

разу... у Голівуді» 16+

3:40 Скарб нації
3:55 Служба розшуку дітей

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»
10:25, 18:15 «Орел і Решка. 

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

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

Навколо світу»
14:10 Х/ф «Ларго Вінч 2: 

Змова в Бірмі» (16+)
16:20 Х/ф «В контакті» (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 Х/ф «В-язень» (16+)
7:50 Х/ф «Люди Ікс: Початок. 

Росомаха» (16+)
9:55 Т/с «Булатов» (16+)
11:50, 16:55 «Загублений 

світ»
17:55, 1:40 «Секретні 

матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Воїни доріг»
20:15 Т/с «Ангели» (16+)
22:00, 23:50 Т/с «Кістки» (16+)
1:55 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:05, 12:35 Містична Україна
6:55 Правила виживання
7:50, 1:35 Речовий доказ
9:00 Вартість життя
10:10 Таємниці світу
11:35 Природа сьогодення
13:30 Таємні космічні 

катастрофи
14:30 Щось пішло не так: 

зворотній відлік до 
катастрофи

15:25 Найекстремальніший
16:25, 23:40 Як влаштований 

Всесвіт
17:25 Неймовірні винаходи
17:55, 0:40 Заборонена 

історія
18:55 Україна вражає
19:50, 22:40 Шукачі 

неприємностей
20:50 Дика Індія
21:50 Астронавти: найважча 

робота у Всесвіті
2:45 Бандитський Київ
3:35 Пересказана історія
4:35 Судіть самі
5:15 Код доступу

Enter-фільм
7:10, 9:00, 1:20 «Телемагазин»
7:40, 8:40, 9:30 «Мультфільм»
7:50, 10:35 «Моя правда»
9:45 «Зіркові долі»
11:25 Х/ф «Проект «Альфа»
13:00 Х/ф «Проект А» 16+
15:00, 21:00 Х/с «Доктор 

Блейк» 16+
17:20, 23:20 Х/с «Суто 

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

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

Різдвяні страви
9:20, 21:20 Один за 100 годин
10:20 Затишна дача
10:50 Дача бородача
11:20, 17:10 Правила життя
13:00, 16:30 Корисні поради
13:20 Ланчбокс
13:30 Гордон Рамзі готує 

вдома
14:30 Моя кухня
15:30 Правила виживання
18:50 Удачний проект
20:30 Шість соток
22:10 Готуємо разом
23:50, 3:40 Зіркові долі

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 «Ніч у музеї 3: 

Секрет гробниці» 16+
12:45 4 весілля
14:00, 16:00, 4:00 Панянка-се-

лянка
15:00, 4:55 Зірки, чутки та 

галлівуд
17:00, 3:00 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, 1:30 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 Тру і королівство 

веселки
16:30 Дорожня безпека з 

Поллі
16:50, 23:00 Геомеха
17:40, 22:30 Денніс і Нешер: 

без обмежень
18:00, 21:00 Морські пригоди 

Сантьяго
19:00 Тру і королівство 

веселки: День святого 
валентина

19:30 Хроніки Зорро
20:00, 23:30 Фіксики
21:30 космічний старт
22:00 Балакучий Том і друзі
0:30 Смішарики
1:20, 3:30 Улюблені 

мультфільми
3:00 Казки на піску
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П’ятниця, 25 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05 Я вдома
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

18:00, 21:00, 23:15, 1:45, 
5:15 Новини

7:05 Т/с «Спогади Шерлока 
Холмса»

8:05, 9:05, 0:00, 2:25 Погода
8:10 Д/ц «Девід Рокко. Італія 

на смак»
9:10 Т/с «Потрійний захист»
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00, 18:20 Соціальне 

ток-шоу «По-людськи»
13:10, 0:05 Прозоро: про 

актуальне
14:00 UA:Фольк
15:10, 21:40, 23:50, 2:20, 5:50 

Спорт
15:20 Концерт. Пісні про 

кохання
16:30 Д/с «Боротьба за 

виживання»
17:00, 0:45 Прозоро: про 

головне
19:10 Д/с «Світ дикої 

природи»
20:05 Д/ц «Дикі обрії 

Африки»
21:50 Д/ц «НЛО: Загублені 

свідчення»
22:40 Д/с «Дикі тварини»
2:30 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

4:15 #ВУКРАЇНІ
4:45 Геолокація: ВОЛИНЬ

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

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

16:45, 19:30 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 «Марсіанин» (16+)

23:15 Х/ф «Президент 
Лінкольн: Мисливець на 
вампірів» (16+)

1:20 Х/ф «Білосніжка. Казка 
жахів» (16+)

3:10 Т/с «Дім Бобринських» 
(16+)

Інтер
5:20, 23:45 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
7:00, 8:00, 9:00, 12:00, 17:40 

Новини
7:10, 8:10, 9:20 «Ранок з 

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

чаклунки»
14:35, 15:30, 1:30 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый 

случай»
18:00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20:00, 3:05 «Подробиці»
21:00 Х/ф «007: Координати 

«Скайфолл» 16+
4:00 «Орел і Решка. Шопінг»
4:45 «Телемагазин»

СТБ
5:55 Т/с «Коли ми вдома»
6:50 Т/с «Снайперка» 16+
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 «Коханих не 

зрікайтесь» 12+
1:10 «Детектор брехні» 16+

Новий Канал
6:00, 6:45 «Kids time»
6:05 М/с «Том і Джеррі»
6:50 «Орел і решка»
8:50 «Ревізори на порозі»
10:50 Т/с «Будиночок на 

щастя»
16:00 Х/ф «Джуманджі»
18:05 Х/ф «Знайомтесь: 

Дейв»
20:00 Х/ф «Шість днів, сім 

ночей» 16+
22:00 Х/ф «Ласкаво просимо 

до раю!» 16+
0:10 Х/ф «Дитя робота» 12+
2:35 «Служба розшуку дітей»
2:40 «Зона ночі»

НТН
4:45 «Top Shop»
6:15 «Вартість життя»
7:55, 13:00, 2:55 «Випадковий 

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

«Свідок»
9:00 Х/ф «Зникнення свідка»
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+)
18:00 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»
23:00 Х/ф «Мушкетер»
1:05 «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
11:20 Т/с «Лікар щастя» 12+
13:30, 15:30 Т/с «Принцеса з 

Горошино» 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 «У полоні 

минулого» 12+
1:30 Телемагазин
4:20 Гучна справа
5:20 Реальна містика

ICTV
4:10, 1:25 Факти
4:35 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, 1:50 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
13:15, 16:35 Т/с «Пес» 16+
17:20, 23:55 Т/с «Вижити за 

будь-яку ціну-3»
18:45 Факти. Вечір
22:55 Т/с «Вижити за 

будь-яку ціну-4»
2:50 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:25 «Ух ти show»

9:10 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
11:00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
13:00, 20:10 «Орел і Решка. 

Морський сезон»
13:50, 21:10 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
14:50 Х/ф «В контакті» (16+)
16:50 Х/ф «Черепашки-нін-

дзя»
18:35 Х/ф «Черепашки-нін-

дзя 2»
0:10 Х/ф «Читець» (18+)
2:30 Т/с «Три сестри»
3:25 «Нічне життя»

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

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

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

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

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

2+2
6:00 «Джедаі 2019»
6:50 Х/ф «Королі вулиць» 

(16+)
8:55 Х/ф «Лицар дня» (16+)
11:05 Т/с «Булатов» (16+)
13:00 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15, 2:40 «Спецкор»
18:50, 3:15 «Джедаі»
19:25 Х/ф «Люди Ікс: Перший 

клас» (16+)
22:00 Х/ф «Логан» (16+)
0:45 Х/ф «Анон» (16+)
3:50 «Цілком таємно-2017»
4:25 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:05, 12:35, 5:20 Містична 

Україна
6:55 Правила виживання
7:50, 1:35 Речовий доказ
9:00 Вартість життя

10:10 Таємниці світу
11:35, 20:50 Дика Індія
13:30, 21:50 Астронавти: 

найважча робота у 
Всесвіті

14:30 Щось пішло не так: 
зворотній відлік до 
катастрофи

15:30 Найекстремальніший
16:30, 23:40 Як влаштований 

Всесвіт
17:30 Неймовірні винаходи
18:00 Таємнича світова війна
19:00 Україна вражає
19:55, 22:40 Шукачі 

неприємностей
0:40 Заборонена історія
2:45 Бандитський Київ
3:30 Пересказана історія
4:30 Судіть самі

Enter-фільм
5:55 Х/ф «Мамай»
7:10, 9:00, 1:40 «Телемагазин»
7:40, 8:50, 9:30 «Мультфільм»
8:00, 10:40 «Моя правда»
10:00 «Зіркові долі»
11:30 Х/ф «Чотири листи 

фанери»
13:00 Х/ф «Проект А 2»
15:00, 21:00 Х/с «Доктор 

Блейк» 16+
17:20 Х/с «Суто англійські 

вбивства»
19:20 Х/с «Пуаро»
23:20, 2:10 Х/ф «Чорний 

трикутник»
3:30 Кіноляпи
4:20 Кінотрейлери

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

Різдвяні страви
9:20, 21:20 Один за 100 годин
10:20 Затишна дача
10:50 Дача бородача
11:20, 17:10 Правила життя
13:00, 16:30 Корисні поради
13:20 Ланчбокс
13:30 Гордон Рамзі готує 

вдома
14:30 Моя кухня
15:30 Правила виживання
18:50 Удачний проект
20:30 Шість соток
22:10 Готуємо разом
23:50, 3:40 Зіркові долі
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 «Персі Джексон та 

викрадач блискавок» 16+
13:00 4 весілля
14:00, 16:00, 4:00 Панянка-се-

лянка
15:00, 4:55 Зірки, чутки та 

галлівуд
17:00, 3:00 СуперЖінка 2
18:00, 2:00 Богиня шопінгу. 

Батли за патли
19:00 Розсміши коміка
20:00 Х/ф «Ранковий підйом» 

16+
22:00 Х/ф «Третій зайвий» 

18+
0:00, 1:00 Країна У
0:30, 1:30 Одного разу під 

Полтавою
5:50 Корисні підказки

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

Поварьошкіної
12:00 Моя країна Україна
12:30 Детектив Міретта
13:30, 15:00 Майстерня Бібі
15:30, 18:30 Кафе Баттербін
16:00 Тру і королівство 

веселки
16:30 Дорожня безпека з 

Поллі
16:50, 23:00 Геомеха
17:40, 22:30 Денніс і Нешер: 

без обмежень
18:00, 21:00 Морські пригоди 

Сантьяго
19:00 Тру і королівство 

веселки: День святого 
валентина

19:30 Хроніки Зорро
20:00, 23:30 Фіксики
0:30 Смішарики
1:20, 3:30 Улюблені 

мультфільми
3:00 Казки на піску

Субота, 26 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 4:35 Енеїда
7:00, 8:00, 9:00, 15:00, 18:00, 

21:00, 1:05, 4:00, 5:35 
Новини

7:05, 3:55 Погода
7:10 Мультфільм
8:05 Земля, наближена до 

неба
8:25 Відтінки України
9:05 Д/ц «Африка. Звір на 

звіра»
10:00, 1:30 Д/ц «Дикі обрії 

Африки»
10:55 Т/с « Хадсон та Рекс» 

12+
13:30, 3:05 Слоненя і 

баранець: історія дружби
14:30 #ВУКРАЇНІ
15:10 Країна пісень
16:10 Концерт «Твоя музика. 

Михайло Грицкан»
17:45 Концерт Ніна 

Матвієнко та Дмитро 
Андрієць

18:15 Дайджест «Гримерка 
Євробачення»

18:45 Д/с «Дикі тварини»
19:20 Т/с «Паризькі 

таємниці» 16+
21:25 Пишемо історію. Чий 

насправді Крим
21:35 Пишемо історію. 

Севастополь - місто укра-
їнської слави

22:00 Д/ф «Крим, як це було» 
16+

0:15 Д/ц «НЛО: Загублені 
свідчення»

4:25 Невідомі Карпати

1+1
5:10, 7:00, 4:15 «Життя 

відомих людей»
6:05, 20:20 «Вечірній 

квартал»
8:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»

17:30, 18:30 «Світ навиворіт 
- 13. Еквадор»

19:30, 3:20 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

20:10 «Проспорт»
20:15 «Чистоnews 2022»
22:15 Т/с «Дикі» (16+)
23:20 «Світське життя. 2022»
0:30 Х/ф «Марсіанин» (16+)

Інтер
5:15 «Орел і Решка. Дива 

світу»
7:15 Х/ф «Агент Лев» 16+
9:00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:05 Х/ф «Буркотун» 12+
13:10 Х/ф «Весна на Зарічній 

вулиці»
15:05, 20:30 Т/с «Пристрасті 

по Зінаїді» 12+
20:00 «Подробиці»
22:30 Концерт «Ювілейний 

вечір Стаса Михайлова»
0:35 Т/с «Плата за поряту-

нок» 12+
4:45 Х/ф «Випадковий запис» 

16+

СТБ
5:15, 10:55 Т/с «Наперекір 

долі»
8:00 «Неймовірна правда про 

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

сезонів» 12+
22:40 «Звана вечеря» 12+

Новий Канал
6:00, 1:40 «Вар’яти» 12+
6:10 «Хто проти блондинок?» 

12+
8:00, 10:00 «Kids time»
8:05 Х/ф «Бетховен 4»
10:05 «Орел і решка. 

Земляни»
11:00 «Орел і решка»
14:05 Х/ф «Джуманджі: 

Поклик Джунглів» 12+
16:40 Х/ф «Джуманджі: 

Наступний рівень» 12+
19:00 Х/ф «Доктор Стрендж» 

12+
21:15 Х/ф «Перший месник» 

16+
23:55 Х/ф «Залізне небо: Нове 

пришестя» 16+
2:15 «Зона ночі»

НТН
4:45 «Top Shop»
5:55, 13:50, 3:20 «Випадковий 

свідок»
6:20 Х/ф «Кисневий голод»
8:15 Х/ф «Вічний поклик»
15:00 Х/ф «Саботаж» (16+)
17:00 Х/ф «Мушкетер»
19:00, 2:30 «Свідок. Субота»
20:00 Х/ф «Дежа вю»
22:05 Х/ф «Громобій»
0:00 Х/ф «Чорта з два» (16+)
1:50 «Легенди карного 

розшуку»

ТК Україна
7:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
7:30, 3:50 Реальна містика
7:40, 15:20 Т/с «Три сестри» 

12+
16:00, 20:00 Т/с «Зведена» 12+
21:00 Ігри талантів
23:10 Українська пісня року. 

Концерт
1:30 Телемагазин
2:00 Т/с «Водна поліція» 16+

ICTV
4:00 Скарб нації
4:15, 2:20 Я зняв!
4:20 Факти
4:45 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
5:45 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-2»
7:45 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-4»
9:00 Т/с «Дільничний з ДВРЗ» 

16+
12:40, 13:00 Х/ф «Робін Гуд» 

16+
12:45 Факти. День
15:40 Х/ф «Ґладіатор» 16+

18:45 Факти. Вечір
19:10 Т/с «Пес» 16+
21:35 Х/ф «Шалений Макс: 

Дорога гніву» 16+
23:50 Х/ф «Богемна 

рапсодія» 16+

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Кротик і Панда»
8:30 «Ух ти show»
9:15 «Орел і Решка. Шопінг»
11:10 Х/ф «Черепашки-нін-

дзя»
13:00 Х/ф «Черепашки-нін-

дзя 2»
14:35 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
0:00 Х/ф «Пережити ніч» 

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

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

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

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

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

2+2
6:00 «Зброя-2»
7:05 «Джедаі 2021»
9:05 «Загублений світ»
12:05 Х/ф «Баал, бог грози» 

(16+)
13:55 19 тур ЧУ з футболу 

«Динамо»- «Інгулець»
16:00 Х/ф «Ліквідатори» (16+)

17:55 Х/ф «Перше вбивство» 
(16+)

19:55 Х/ф «Двійник»
22:05 Х/ф «Брудний коп» (16+)
0:00 Х/ф «Ромео + Джульєта»
2:15 «Відеобімба-2»
3:45 «Цілком таємно-2017»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00 Орел и решка
7:00 Випадковий свідок
9:20 Таємниці світу
10:20 Вартість життя
11:20, 17:05 Україна вражає
12:20 Таємнича світова війна
14:20 Неймовірний космос
18:00 Довідник дикої 

природи
19:00 Дика Індія
21:00 Людина: як усе 

починалося
0:40 Апокаліпсис: Сталін
1:40, 5:20 Містична Україна
2:30 Прихована реальність

Enter-фільм
5:45 Х/ф «Проект «Альфа»
7:10, 9:00, 1:40 «Телемагазин»
7:40, 8:50, 9:30 «Мультфільм»
8:00, 2:10 «Зіркові долі»
9:50 «Невідома версія»
10:40 Х/ф «Небезгрішний»
12:00 Х/ф «Поводир» 16+
14:20 Х/ф «Люди в океані»
15:45 Х/ф «Командир 

щасливої «Щуки» 12+
17:30 Х/ф «Адаптація» 16+
19:40 Х/с «Доктор Блейк» 16+
22:00 Х/с «Персона» 16+
3:00 Кіноляпи
4:00 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 Твій сімейний лікар

23:50 Говоримо про стосунки
0:40 Корисні поради
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір
3:40 Зіркові долі
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
8:45 М/ф «Динозавр»
10:20 М/ф «Фердинанд»
12:20, 23:05 Розсміши коміка
14:20, 0:35, 1:35 Одного разу 

під Полтавою
17:20 Х/ф «Персі Джексон: 

Море чудовиськ»
19:20 Х/ф «Фантастична 

четвірка»
21:20 Х/ф «Фантастична 

четвірка 2: Вторгнення 
Срібного Серфера» 16+

0:05, 1:05, 2:05 Країна У
2:35 Панянка-селянка
5:50 Корисні підказки

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

Поварьошкіної
12:00, 1:50 Моя країна 

Україна
12:30 Віспер
13:00 Бджілка Мая
13:30, 15:00, 1:00 Майстерня 

Бібі
15:30, 18:30 Кафе Баттербін
16:00 Тру і королівство 

веселки
17:00, 21:00 Морські пригоди 

Сантьяго
19:00, 23:00 Смішарики
19:30, 0:00 Фіксики
20:00 Блиск та чудо-машини
21:30 Зачарований принц
3:00 Казки на піску
3:30 Улюблені мультфільми
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11 лютого  
День народження 
відзначив  
Василь МИКИТЕНКО!

Вітаю з Днем народження! Бажаємо 
відмінного самопочуття, чудового 
настрою, постійного щастя, яскравого 
світу навколо та безліч можливостей для 
успіху в ньому!

Колеги та друзі

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

Колеги та друзі

15 лютого  
День народження 
відсвяткувала 
Оксана ХИЛЬ!

З Днем народження вітаємо! Від щирого 
серця бажаємо нескінченного потоку 
енергії, бадьорості духу і багато радості 
в душі! Здоров’я, стійкість— великі блага, 
але вони не приносять користі, якщо 
немає насолоди любов’ю! Нехай любов 
буде у вашому житті завжди!

Колеги та друзі

17 лютого  
День народження 
святкує Людмила 
БЕРЕЖНА!

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

Колеги та друзі

Неділя, 27 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 4:10 Енеїда
7:00, 8:00, 8:55, 15:00, 18:00 

Новини
7:05, 0:15 Погода
7:10 Мультфільм
8:05 Д/с «Особливий загін. 

Супер - чуття»
9:00 Божественна Літургія 

ПЦУ
11:00 Недільна Літургія 

УГКЦ
12:30 Недільна Свята Меса 

РКЦУ
13:30 Поки Бог не бачить
14:30 Д/с «Світ дикої 

природи»
15:10 Країна пісень
16:10 Концерт «Твоя музика. 

Андрій Заліско»
17:25 Концерт. Наталія 

Валевська
18:15 Д/с «Дикі тварини»
18:35 Х/ф «Самотність у 

мережі» 16+
21:00, 0:20, 5:05 Тиждень на 

Суспільному
22:00 Х/ф «Гавр» 16+
23:45 Розважальна програма 

з Майклом Щуром 16+
1:15 Х/ф «Легенда про 

княгиню Ольгу»
3:25 Д/ф «Кіноперформанс. 

Народний Малахій!» 12+

1+1
8:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 3:40 «Світ навиворіт»
18:30 «Світське життя. 2022»
19:30, 4:50 «ТСН-тиждень»
21:00 «Голос країни 12»
23:40 Х/ф «Президент 

Лінкольн: Мисливець на 
вампірів» (16+)

1:50 Х/ф «Білосніжка. Казка 
жахів» (16+)

Інтер
6:15 Х/ф «007: Координати 

«Скайфолл» 16+
9:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 12:00 «Інше 

життя»
13:05 «Вещдок. Особый 

случай. Шрамы войны»
17:55 Х/ф «Фантомас»
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Х/ф «Весна на Зарічній 

вулиці»
0:00 Х/ф «Кар’єра Діми 

Горіна»

СТБ
4:45 Т/с «Тільки скажи» 12+
8:45, 18:40 «Щасливі за сім 

днів» 12+
11:00 «МастерШеф. Битва 

сезонів» 12+
14:45 «Хата на тата» 12+
21:00 «Один за всіх» 16+
22:10 «Таємниці ДНК» 16+

Новий Канал
6:00, 7:40 «Kids time»
6:05 М/ф «Суперсімейка»
7:45 «Пара на мільйон» 12+
10:00 Х/ф «Завжди кажи 

«Так» 16+
12:05 Х/ф «Сусіди на 

стрьомі» 16+
14:05 Х/ф «Доктор Стрендж» 

12+
16:40 Х/ф «Перший месник» 

16+
19:00 Х/ф «Перший месник: 

Друга війна» 16+
21:50 Х/ф «Перший месник: 

Протистояння» 12+
0:55 «Improv Live Show» 12+
2:45 «Зона ночі»

НТН
4:45 «Top Shop»
5:20 Х/ф «Така пізня, така 

тепла осінь»
7:00 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»
8:50 Т/с «Смерть у раю» (16+)
13:20 Х/ф «Громобій»
15:10 Х/ф «Дежа вю»
17:15 Х/ф «Опікун»
19:00 Х/ф «Вірні друзі»
20:55 Х/ф «Без року тиждень»
22:20 Х/ф «Мішель Вальян: 

жага швидкості»
0:25 Х/ф «Саботаж» (16+)
2:20 «Легенди карного 

розшуку»

ТК Україна
5:50 Сьогодні
6:50, 4:40 Реальна містика
8:45 Т/с «Ти мене ніколи не 

забудеш»
17:00, 21:00 Т/с «Вісімнадця-

тирічний олігарх» 12+
19:00 Сьогодні. Підсумки з 

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

слідчого» 12+
1:30 Телемагазин
3:45 Гучна справа

ICTV
5:00 Скарб нації
5:10, 5:10 Я зняв!
5:20 Факти
5:55, 9:40 Громадянська 

оборона
6:55 Секретний фронт
7:50 Анти-зомбі
8:50 Прихована небезпека
10:40, 13:00 Т/с «Морська 

поліція. Чорноморськ» 
16+

12:45 Факти. День
16:30 Т/с «Пес» 16+
18:45 Факти тижня
20:55 Х/ф «Місія нездійс-

ненна-6» 16+
23:45 Х/ф «Наркокур’єр» 16+
1:55 Х/ф «Мерзенна вісімка» 

18+

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Кротик і Панда»
8:40 «Орел і Решка. Шопінг»
9:40 М/ф «Вартові джунглів»
11:25 М/ф «Втеча з планети 

Земля»
13:10 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
0:10 Х/ф «Читець» (18+)
2:25 Т/с «Три сестри»
3:20 «Нічне життя»

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

17:00 «Репортер». 
Новини

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

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

політиком»
23:00 «Вата-шоу»

2+2
6:00 «Зброя-2»
7:05 «Джедаі 2021»
8:50, 1:00 «Загублений світ»
13:45 Х/ф «Люди Ікс: Перший 

клас» (16+)
16:10 Х/ф «Логан» (16+)
19:00 Х/ф «Нові мутанти» 

(16+)
20:50 Х/ф «Команда А» (16+)
23:05 Х/ф «Ліквідатори» (16+)
3:00 «Відеобімба-2»
5:40 «Найкраще»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00 Орел и решка

7:00 Випадковий свідок
9:15 Таємниці світу
10:15 Вартість життя
11:15, 16:55 Україна вражає
12:15 Таємнича світова війна
13:15 Людина: як усе 

починалося
17:50 Довідник дикої 

природи
19:00 Дика Індія
20:00 Дика Індонезія
21:00 Неймовірний космос
23:45 Апокаліпсис: Сталін
1:45 Містична Україна
2:35 Наші

Enter-фільм
5:50 Х/ф «Чотири листи 

фанери»
7:10, 9:00, 2:00 «Телемагазин»
7:40, 8:50, 9:30 «Мультфільм»
8:00, 2:30 «Зіркові долі»
9:40 «Зіркове життя»
10:30 «Невідома версія»
11:20 Х/ф «Перевертень в 

погонах» 16+
12:50 Х/ф «Тривожна 

відпустка адвоката Лари-
ної»

14:30 Х/ф «В останню чергу»
16:05 Х/ф «Повернення 

«Святого Луки»
17:40 Х/ф «Арлетт»
19:40 Х/с «Доктор Блейк» 16+
22:00 Х/с «Персона» 16+
3:00 Кіноляпи
4:00 Кінотрейлери

К2
6:30 Телемагазин
7:30 Інстагламур
9:30 Ідеї ремонту
10:20 Один за 100 годин
12:00 Правила життя
13:40 Правила виживання
14:40 Шість соток
18:00 Удачний проект
20:30 Дача бородача
22:10 Будьте здоровi
23:30 Твій сімейний лікар
23:50 Говоримо про стосунки
0:40 Корисні поради
1:40 Формула любові

3:20 Арт-простір
3:40 Зіркові долі
4:10 Мультфільми

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:15 М/ф «Замбезія»
11:45 Розсміши коміка
13:45, 1:20 Одного разу під 

Полтавою
17:15 Х/ф «Автомонстри»
19:15 Х/ф «З Парижа з 

любов’ю» 16+
21:00 Х/ф «Хітмен: Агент 47» 

16+
22:50 Х/ф «Третій зайвий» 

18+
0:50, 1:50, 2:20 Країна У
2:50 Панянка-селянка
5:50 Корисні підказки

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

Поварьошкіної
12:00, 1:50 Моя країна 

Україна
12:30 Віспер
13:00 Бджілка Мая
13:30, 15:00, 1:00 Майстерня 

Бібі
15:30, 18:30 Кафе Баттербін
16:00 Зачарований принц
17:30, 20:00 Блиск та 

чудо-машини
18:00, 21:00 Морські пригоди 

Сантьяго
19:00, 23:00 Смішарики
19:30, 0:00 Фіксики
21:30 Підводна ера
3:00 Казки на піску
3:30 Улюблені мультфільми
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КАЛЕЙДОСКОП
РешетилівщинаUA

Гороскоп
на тиждень
(21.02 — 27.02)

a
Овен. Тиждень досить нестабільний 
і напружений, але не забувайте про 
свою інтуїцію, вона допоможе вам 

уникнути обману. Ваші проекти можуть 
виявитися незатребуваними, але це не 
привід для розпачу.

b
Телець. Вам доведеться викли-
кати на допомогу свою мудрість 
і терпіння, вам належить про-

робити велику роботу над помилками. 
Можливо, вам захочеться перетворитися 
в невидимку, щоб не залучати до себе уваги.

c
Близнюки. Наступає час приємних 
і радісних подій. Ваше життя зараз 
змінюється на краще, ви відкинете 

сумніви й сміливо підете вперед — до 
своєї мети. Кохана людина вас підтримає 
й приємно здивує.

d
Рак. У вас з’явиться реальний шанс 
здійснити свої задуми, єдиним 
ворогом, який загрожує перешко-

дити, буде ваша ж власна метушливість. 
Усе або майже усе ви зможете реалізувати, 
якщо будете діяти послідовно й логічно.

e
Лев. Не перевантажуйте себе робо-
тою. Не беріть на себе чужі завдання 
і проекти. Постарайтеся управляти 

своїм емоційним станом, щоб він не став 
руйнівним для навколишніх.

f
Діва. Вам необхідно зупинитися 
й задуматися, чи правильний вибір 
ви зробили. У професійних справах 

імовірні різкі зміни, однак це не особливо 
вплине на результат.

g
Терези. Не варто поспішати 
з вирішенням проблем. Деякі з них 
можуть зникнути й самі, нема чого 

даремно напружуватися. Вдалий момент 
для того, щоб поговорити відверто зі своїм 
обранцем.

h
Скорпіон. Ви зможете з легкістю 
подолати практично всі труднощі, 
що виникають на вашому шляху. 

Якщо гори не згорнете, то хоча б зрушите 
з місця. Зараз або ніколи. Слушна мить 
для зміни роботи.

i
Стрілець. Постарайтеся в будь-якій 
обстановці зберігати спокій. Не 
потурайте своїм і чужим слабо-

стям. Відносини з надійними партнерами 
покращаться і обернуться помітними 
зрушеннями.

j
Козеріг. Ви важлива частина моза-
їки. Ваша участь у подіях цього 
тижня може здатися незначною, 

але, насправді, буде визначальною. Від вас 
будуть потрібні відповідальність і здатність 
тримати ситуацію під контролем.

k
Водолій. Життя повне несподіванок. 
Вас будуть оточувати або таємниці, 
або плітки. На них не варто звертати 

увагу. Просто робіть свою справу. Але не 
беріть на себе нездійсненні зобов’язання.

l
Риби. Займайтеся тільки необ-
хідними справами, а все інше 
постарайтеся пересунути на 

майбутнє. Якщо ж якихось невідкладних 
справ все-таки не позбутися, постарайтеся 
вирішити їх у першу чергу.
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Відповіді

з №6

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
— Прасувальні дошки — 

це сноуборди, які зрадили 
свою мрію і знайшли «нор-
мальну» роботу.

***
— Мені завжди було 

складно привести до себе 
в оселю жінок. Спочатку 
заважали батьки, потім 
дружина.

***
— Соломоне Марковичу, 

як справи у вашого сина 

в школі?
— Вже краще… Але 

поки що ходжу на бать-
ківські збори під чужим 
прізвищем.

***
Дочка:
— Ой, мамо, Ви якось 

так швидко зібралися 
і йдете від нас з порожніми 
руками, я навіть нічого не 
встигла зібрати Вам.

Зять:

— Дай їй сміття, 
хай винесе!

***
— Смію нагадати, пане 

суддя, що минулого року 
я врятував вашу дружину 
під час пожежі.

— Підсудний! Які ще 
злочини на вашій совісті?

***
— А ти знаєш, що бегемот 

бігає швидше за людину на 
суші і плаває швидше за 
нього у воді?

— І що з цього?
— Виходить, що єдиний 

шанс виграти у бегемота 
у тріатлоні — це велосипед.

***
В чаті:
— Ви в інтернеті всі 

такі хоробрі. А ось ти міг 
би все це повторити мені 
в обличчя?

— Звичайно! Надси-
лай фото.

***
— Скажіть, будь-ласка, 

хто вас стриг?
— Майстер.

— Та я бачу, що майстер. 
А за фахом він хто?

***
— Ну як? Були в тебе 

в Лондоні проблеми з твоєю 
англійською?

—  У  м е н е  н і . 
В англійців були.

***
— Лікарю,  іноді , 

коли я сиджу в туалеті, 
я чую голоси.

— Цікаво, і що вони вам 
говорять?

— Вони не говорять, вони 
кричать — досить палити 
в туалеті!

***
У стоматології.
— Боїшся?
— Зовсім ні!
— А чому бахіли 

запітніли?
***

— Скажіть, а хто у вас 
у сім’ї головний?

— Ну не знаю, дружина, 
коли залишає мене вдома 
одного із сином, завжди 
каже, що я за старшого.

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