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Жо в т о - б л а к и т н и й 
прапор за ці останні 
тижні не сходить 

з аватарок у соцмережах, роз-
гортається на площах україн-
ських міст і сіл, з’являється на 
балконах багатоповерхівок і у 
вікнах приватних будинків. 
У нього загортаються учасники 
акцій протесту проти росій-
ської агресії не лише в Україні, 
а й у столицях Європи, Канади 
та США, великих містах. 
Жовто-блакитним знову став 
найвищий хмарочос у світі 

Бурдж Халіфа в Дубаї  — на 
знак підтримки України та її 
народу. Фани на міжнарод-
них змаганнях знову затягли 
тепер уже всесвітньо-відомий 
хіт харківських ультрас про 
президента сусідньої держави, 
а на трибунах англійських 
стадіонів під час матчів анг-
лійської Прем’єр-ліги поруч із 
британським стягом майорить 
і український. У лютому 2022-го 
перед лицем російської агресії 
світ із усіх сил демонструє, що 
він не просто стурбований, 

як у лютому 2014-го. І вперше 
за 8 років з початку неоголо-
шеної російсько-української 
війни, анексії Криму та окупації 
частини Донецької і Луганської 
областей західні партнери 
почали надавати Україні 
сучасну зброю.

Чому наша країна знову 
опинилася на порозі повно-
масштабного російського 
вторгнення та як об’єдналися 
українці перед лицем небез-
пеки, читайте на 8-ій сторінці 
нашого видання.
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КРИМІНАЛ ТА НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ

Решетилівський ЦПМСД отримав 
новітній препарат проти коронавірусу

Майже 8 700 курсів препа-
рату «Молнупіравір» — новітніх 
ліків проти коронавірусу — 
розподілили між закладами 
первинки та «ковідними» 
лікарнями Полтавщини.

Препарат, що блокує фер-
мент, потрібний вірусу для 
відтворення генетичного 
коду, і запобігає розмноженню 
та знижує ризик важкого пере-
бігу хвороби, Решетилівський 
Центр первинної медико- 
санітарної допомоги отримав 
наприкінці минулого тижня.

Як розповіла директорка 
Решетилівського ЦПМСД 
Наталія Лугова, ліки роз-
поділили між сімейними 

лікарями медзакладу і вони 
вже ефективно призначають 
«Молнупіравір» людям із груп 
ризику (тим, хто має надмірну 
вагу, цукровий діабет, серцеві 
та інші хронічні недуги).

За інформацією, заклад отри-
мав необхідну кількість курсів 
пігулок з достатнім терміном 
зберігання. Наталія Лугова 
наголошує, що велика перевага 
«Молнупіравіру» в тому, що 
препарат випущений у формі 
пігулок та не потребує особли-
вих умов зберігання.

Тривалість курсу лікування 
має становити до п’яти днів.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Майже 700 осіб у громаді 
щепилися третьою 
дозою вакцини проти 
коронавірусної хвороби

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

Станом на 21 лютого 
у Решетилівській міській тери-
торіальній громаді третьою 
дозою вакцини щеплено 665 
осіб. Із них 6 громадян щеплено 
за останні три дні. Для порів-
няння, за цей час першою 
дозою вакцини щеплено — 
9 осіб, другою  — 33. Окрім 
цього, з початку вакцинації 
першою дозою щеплено  — 
9262 громадян, другою дозою 
вакцини — 8868.

Станом на 21 лютого 
в територіальній громаді за 

весь період моніторингу захво-
рюваності виявлено —2374 осіб 
з підтвердженим діагнозом 
COVID-19. Нагадуємо, для 
того, щоб отримати щеплення 
від коронавірусної хвороби, 
необхідно звернутися до свого 
сімейного лікаря чи у пункт 
вакцинації. Пам’ятаймо, вакци-
нація — це єдиний інструмент, 
який допоможе зупинити пан-
демію і уберегти від хвороби. 

Михайло ЧУБ

Розпочато підготовку до весняного 
призову до лав ЗСУ

Як поінформували у 6-му 
відділі Полтавського районного 
територіального центру комп-
лектування та соціальної під-
тримки, що діє в Решетилівці, 
розпочалися підготовчі заходи 
до проведення чергового при-
зову громадян на строкову 
військову службу.

До участі в підготовчих захо-
дах залучають призовників 
громади 1995–2004 років народ-
ження, які підлягають призову 
на строкову військову службу 
за віком, та тих, у кого закін-
чилось право на відстрочку.

Сам призов строковиків до 
Збройних сил розпочнеться з 1 
квітня і триватиме до червня.

З Решетилівської громади 
територіальний центр комп-
лектування та соціальної 
підтримки планує призвати 
20 юнаків.

До того ж, на базі Решетилів-
ської Центральної лікарні вже 
завершено лікарські комісії юна-
ків допризовного віку і розпочато 
військово-лікарські огляди, під 
час яких визначають придатність 
за станом здоров’я до військової 
служби призовників громади. 

Оскільки НСЗУ не оплачує 
медзакладу за надані послуги, 
депутати Решетилівської міської 
ради, як і минулоріч, затвердили 
програму «Про забезпечення 
безкоштовного медичного огляду 
для призовників і допризовників 
Решетилівської громади на 2022 
рік», у рамках якої з бюджету 
міської ради КНП «Решети-
лівська Центральна лікарня» 
відшкодовують кошти за надані 
послуги в сумі 188 тисяч 947 
гривень.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Комунальники лагодять свердловини 
та готують до весни паркові зони міста

Щоденно підтримувати 
місто у чистому та охайному 
стані — завдання працівників 
групи «Благоустрій». Кому-
нальники за будь-якої погоди 
стають до роботи, щоб пар-
кові зони, громадські місця та 
вулиці були в ідеальному стані. 
Відколи потепліло та зійшов 
сніг, працівники із благоустрою 
взялися чепурити паркові зони 
міста. Зокрема привели до ладу 

дерева вздовж центральних 
вулиць міста та у скверах. Також 
комунальники зібрали сміття 
та гілки від обпиляних дерев 
у центральному парку громади.

У свою чергу, працівники 
комунального підприємства 
«Водоканал» продовжують 
ремонтувати каналізаційні 
мережі у місті. Фахівці здійс-
нили ремонт водопровідної 
мережі в селі Лиман Другий 

та Пустовари і відремонтували 
артезіанську свердловину у селі 
Пащенки.

Комунальне підприємство 
«Покровський комунгосп» 
проводить кронування дерев 
у селі Піщане та централізо-
вано вивозить побутові відходи 
із населених пунктів нашої 
громади.

Віта ШАФОРОСТ

Конкурс «Кращий менеджер 
громадських бюджетів» 
добігає завершення

24 лютого — останній день, 
коли кожен мешканець гро-
мади своїм голосом може 
підтримати керівника Поті-
чанської філії І-ІІ ступенів 
з дошкільним підрозділом 
Опорного закладу «Решети-
лівський ліцей імені І. Л. Олій-
ника» Ірину Платко у боротьбі 
за звання кращого менеджера 
громадських бюджетів.

Нагадаємо, що цьогоріч Пол-
тавська обласна рада вперше 
проводить конкурс «Кращий 

менеджер громадських бюдже-
тів. Полтавщина». Його запо-
чаткували у межах обласної 
програми «Громадські бюджети 
Полтавщини на 2021–2023 
роки». Конкурс спрямований 
на популяризацію громадських 
проектних ініціатив, започат-
кованих обласною радою.

За звання кращий менеджер 
громадських бюджетів зма-
гається одразу 28 енергійних 
та ініціативних жителів Пол-
тавщини, які роками своїми 

справами доводять, що пра-
цюють на розвиток та покра-
щення своїх громад. Серед 
них — педагоги, громадські 
активісти, управлінці, заступ-
ники голів громад, старости 
громад, менеджери тощо.

Проголосувати можна 
в електронному вигляді на 
порталі SMART REGION Пол-
тавської області», шляхом авто-
ризації особи за допомогою 
системи «BankID», «MobileID», 
електронного цифрового під-
пису. Визначити переможців 
мають до 28 лютого. Перемо-
жець конкурсу отримує однора-
зову грошову премію в розмірі 
50 тисяч гривень.

Віктор БІЛОКІНЬ

За повідомленням Нацполіції, 
протягом минулого тижня з 14 
по 21 лютого у Решетилівській 
громаді зареєстрували 62 пові-
домлення про кримінальні пра-
вопорушення та інші події. Із них 
6 внесено до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за ознаками 
кримінальних правопорушень. 
Також поліцейські припинили 
42 порушення адміністративного 
законодавства, з них 12 порушень 
Правил дорожнього руху.

Я к  п о в і д о м и л и 
в Решетилівській службі 

порятунку, протягом тижня 
в  громаді  зафіксовано 
2 надзвичайні події.

16 лютого у місті Решетилівка 
по вул. Лермонтова сталося 
загоряння в приватному госпо-
дарстві. 17 лютого місцеві над-
звичайники надавали допомогу 
після ДТП, яка трапилася на 
298 км на автотрасі «Київ—Хар-
ків». Внаслідок дорожньо-тран-
спортної пригоди зіткнулися 
автомобіль ЗАЗ 1102 («Таврія») 
та легковий автомобіль марки 
«Mazda».
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Коротко про головне
МОЗ залишило 
Полтавщину 
у «жовтій зоні»

На 21 лютого більшість 
областей України залиша-
ється в «помаранчевій» 
зоні карантину. До «жовтої 
зони» карантину належать 
Львівщина, Полтавщина, 
Харківщина та Чернівеч-
чина. У «червоній» зоні 
карантинних обмежень пере-
бувають Закарпатська, Іва-
но-Франківська, Луганська, 
Рівненська та Хмельницька 
області. «Помаранчевими» 
залишаються Київ, Київська, 
Вінницька, Волинська, Дні-
пропетровська, Донецька, 
Житомирська, Запорізька, 
Кіровоградська, Микола-
ївська, Одеська, Сумська, 
Тернопільська, Херсонська, 
Черкаська та Чернігівська 
області.

З березня українцям 
підвищать пенсії

1 березня українцям під-
вищать пенсії та виплати 
для вразливих верств 
населення. Підвищену 
пенсію матимуть 10 млн 
українців. Середній розмір 
підвищення — 260 грн, най-
менший — 100 грн. Індек-
сація виплат із 1 березня 
становитиме 14%. Виплати 
проіндексують таким 
чином: військовослужбов-
цям (загалом на 705 грн); 
страхові пенсії, призна-
чені до 2019 р. (загалом 
500 грн, а мінімум — 100); 
мінімальна пенсія для осіб 
із інвалідністю внаслідок 
аварії на ЧАЕС та інші пен-
сії, призначені ліквідаторам 
трагедії (у середньому на 
400 грн).Ті, хто не потрапив 
до списку, також можуть 
розраховувати на доплати. 
Усім, хто не потрапив під 
індексацію, почнуть допла-
чувати 135 грн. Також будуть 
проіндексовані так звані 
соціальні пенсії, які мали 
вирости у грудні цього року 
у зв’язку із підвищенням 
прожиткового мінімуму. 
Буде збільшено і допомогу 
на кожну дитину, яка вихо-
вується в багатодітній сім’ї — 
до 2100 грн.

На Полтавщині 
відкриють центр для 
набору тероборони

Цього тижня на Пол-
т а в щ и н і  з а п р а ц ю є 
рекрутинговий центр 
територіальної оборони для 
запису в територіальну обо-
рону. Також буде розглянуто 
питання щодо укладання 

контрактів зі Збройними 
силами України щодо 
резервістів. Зі вступом в дію 
закону України «Про основи 
національного спротиву» з 1 
січня 2021 року, тероборона 
дещо трансформується. 
Якщо раніше в області був 
сформований один баталь-
йон, то тепер їх п’ять — один 
в Полтаві та по одному 
в кожному районі.

Школи громади 
відновили очне 
навчання

З понеділка, 21 лютого, 
майже всі заклади освіти 
Решетилівщини вийшли 
з карантину, за винят-
ком окремих класів. 
З дистанційного формату 
на змішаний перейшов 
Решетилівський професій-
ний аграрний ліцей імені 
І. Г. Боровенського, а учні 
Решетилівського художнього 
ліцею вийшли на повнофор-
матне навчання. Минулого 
тижня через коронавірус та 
сезонні недуги дистанційно 
працювали Покровський 
і Демидівський дитсадки, 
Новомихайлівський ЗЗСО 
та окремі класи «Реше-
тилівського ліцею імені 
І. Л. Олійника, Калеників-
ського і М’якеньківського 
закладів.

Міський голова 
підписала 
розпорядження 
про скликання 
позачергової сесії

Решетилівський міський 
голова Оксана Дядюнова під-
писала розпорядження про 
скликання 20 позачергової 
сесії Решетилівської міської 
ради восьмого скликання на 
25 лютого 2022. Пленарне 
засідання розпочнеться 
о 10-й годині. На розгляд 
ради винесли близько 
70 питань. Серед іншого 
депутати розглянуть блок 
земельних питань. Внесуть 
зміни до рішень Решетилів-
ської міської ради. Затвер-
дять тимчасовий порядок 
видалення дерев, кущів та 
інших зелених насаджень за 
межами населених пунктів 
на території Решетилівської 
громади. Внесуть зміни 
до показників бюджету до 
фінансового плану Кому-
нального некомерційного 
підприємства «Решетилів-
ська центральна лікарня» 
та опрацюють інші нагальні 
питання.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Молодіжна рада організувала патріотичну 
лекцію з нагоди дня Революції Гідності

20 лютого Україна схиляла 
голови в скорботі перед віч-
ною пам’яттю Героїв Небесної 
Сотні. З нагоди цієї знакової 
і водночас трагічної дати 
в українській історії напере-
додні молодіжна рада Progress 
UA, що діє при Решетилівській 
міській раді вже друге орга-
нізувала патріотичну лекцію 
про події Революції Гідності.

«Ми не можемо стояти 
осторонь цієї події і прагнемо 
зробити все, аби молодь знала 
і пам’ятала героїв Небесної 
сотні», — наголошували учас-
ники молодіжки.

Спікером івенту, спрямо-
ваного на розвиток націо-
нальної свідомості у жителів 
Решетилівської громади, 
став Георгій Сьомін — голова 
полтавського осередку гро-
мадської організації «Сокіл», 
безпосередній учасник 

Революції Гідності та учасник 
бойових дій АТО.

Лекція відбулася в читальній 
залі Решетилівської міської 
бібліотеки, її безпосередніми 
учасниками стали члени моло-
діжної ради Progress UA, члени 
громадської організації «Сокіл» 
та небайдужа молодь.

Тут говорили про події на 
Майдані і про те, що їх спро-
вокувало, вчилися єднатися 
до спільної мети — боротися 
за мир, суверенітет нашої дер-
жави і берегти пам’ять про 
національних героїв.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У громаді вшанували 
Героїв небесної сотні

20 лютого біля пам’ят-
ника Тарасові Шевченку 
у Решетилівці зібралися 
представники міської влади, 
громадськість і всі ті, хто пам’я-
тає страшні події на Майдані 
Незалежності наприкінці 2013 
і початку 2014 років. Саме цього 
дня 8 років тому розпочалася 
кульмінація Революції гідності. 
Віктор Янукович згодом утік 
до Росії, а силовики в ці дні 

розстрілювали беззбройних 
майданівців. Лише за офіцій-
ними даними, під час кілька-
місячних протестів у центрі 
Києва, які почалися із відмови 
президента Януковича під-
писати Угоду про Асоціацію 
з ЄС та жорстокого розгону 
демонстрантів, постраждали 
2,5 тисячі людей, 104 із них 
загинули — більшість у лютому 
2014 року.

Після історичного екскурсу 
в події тих років, який про-
вела ведуча пам’ятного заходу 
Катерина Низова, героїв 
Революції Гідності вшану-
вали хвилиною мовчання, 
а до підніжжя пам’ятника 
Кобзарю, як символу вічної 
нескореності українського 
народу, поклали квіти.

«Завдяки Майдану наша дер-
жава довела всьому світові гід-
ність, мужність і тверду волю 
українців до справедливості. 
Ми ж маємо пам’ятати своїх 
героїв заради нової України», — 
відзначали учасники мітингу.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Решетилівці долучилися 
до відзначення Дня єднання

16 лютого жителі нашої 
громади приєдналися до наці-
ональної події День єднання. 
Біля Решетилівської міської 
ради зібралися кілька десятків 
небайдужих мешканців міста, 
працівники органу місцевого 
самоврядування, структурних 
підрозділів і Всеукраїнського 
центру вишивки та килимар-
ства. До заходу долучився 
і голова Полтавської обласної 
ради Олександр Біленький. 
Люди вийшли, аби довести, 
що Україна згуртована і готова 

до боротьби за свою державу. 
Учасники розгорнули десяти-
метровий прапор і виконали 
Державний Гімн України.

Окрім цього, навчальні 
заклади, трудові колективи, 
організації, родини та усі 
небайдужі жителі Реше-
тилівщини підтримали 
Всеукраїнський флешмоб 
«Об’єднані Україною». 
В цей день у школах гро-
мади запустили тематичні 
флешмоби, діти створювали 
плакати із закликом до миру, 

а також переглядали відеоро-
лики. Зокрема, у День єднання 
школярі із Малобакайського 
навчального закладу перегля-
нули патріотичні відеоролики, 
прослухали пісні про Україну, 
для старшокласників орга-
нізували перегляд фільму та 
тематичну бесіду.

У День єднання на офіцій-
них установах та будівлях 
громади майоріли державні 
прапори, громадяни при-
кріпляли на одяг синьо-жовті 
стрічки, а також ділилися 
у соцмережах фотографіями 
розгорнутих прапорів та відео 
з виконанням гімну.

Віта ШАФОРОСТ



4|24 лютого 2022 РоКУ #8(198) РешетилівщинаUA

НОВИНИ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Паритет збережено:  
ВК «Решетилівка» отримує поразку 
і перемогу в 12 турі Суперліги

18–19 лютого відбувся 12-ий 
тур найвищого за рангом чем-
піонату України із волейболу. 
Матчі «Суперліги», в яких брали 
участь наші земляки із ВК 
«Решетилівка», приймав Харків.

Першим суперником реше-
тилівців у п’ятницю був грізний 
та міцний дніпропетровський 
клуб — «ВК Дніпро-Прометей». 
І свою силу вони показали 
на всі 100%. Без шансів для 
суперника перемогли «Збірну 
Полтавської області» ВК «Реше-
тилівка» 3:0 (25:14, 25:12, 25:17).

А в суботу, 19 лютого наші 
земляки мірялися силами із 
місцевою командою «Збірна 
Харківської області Юридична 
академія». Матч вийшов 

пекельним на всі 100%. Тут були 
присутні і емоції уболівальни-
ків, і драматичні події на пар-
кеті — нашим вдалося створити 
шалений камбек і вигризти 
«на жилах» перемогу 3:2 (12:25, 
25:22, 19:25, 25:23, 15:11).

Назар МЕЛЬНИК 

«Колос» виходить на друге місце 
на відкритому чемпіонаті Полтави

Демидівський «Колос» про-
довжує переможний поступ на 
відкритому чемпіонаті ПЗМС, 
що тримає в обласному центрі. 
У неділю суперником наших 
земляків був «Майстер Мілк», 
що представляє Кременчук. 
Демидівці впевнено здолали 

суперників, відвантаживши 
їм 4 м’ячі, і пропустивши один 
у відповідь. Ця перемога дозво-
лила їм випередити «Чутове» 
і вийти на чисте друге місце 
у першості.

Віктор БІЛОКІНЬ

Роботу учнів Калениківської школи 
оцінили на міжнародному рівні

У 2016 році школярі Калени-
ківського навчального закладу 
долучилися до Міжнародної нау-
ково-освітньої програми GLOBE. 
Це міжнародний практичний 
науково-освітній проект, який 
об’єднує зусилля учнів, учителів 
і вчених-дослідників, спрямо-
вані на отримання додаткової 
інформації про навколишнє 
середовище шляхом збору даних 
і проведення спостережень. 
Зокрема, дослідники проводять 

дослідження гідросфери, атмос-
фери, ґрунтів, біосфери та фено-
логічні спостереження.

Уже кілька років поспіль юні 
дослідники природи вносять 
дані власних досліджень на спе-
ціальний портал «The GLOBE 
Program». Цьогоріч Калени-
ківський навчальний заклад 
нагороджено електронним 
міжнародним сертифікатом 
програми GLOBE за найбільшу 
кількість внесених даних на 

міжнародному вебсайті про-
грами та електронним міжна-
родним сертифікатом програми 
GLOBE за ІІІ місце у сфері «Фено-
логія». Заклад гідно представили 
юні природознавці: Ольга Артюх, 
Станіслав Базюк, Богдан Блига-
дир, Гліб Блигадир , Олександра 
Занько, Антон Занько, Владислав 
Міланченко та Вадим Савеля.

Юні натуралісти й надалі 
будуть проводити свої 
дослідження та прагнути 
отримувати визнання на Між-
народному рівні.

Віта ШАФОРОСТ

«Співаю чисто»: наші школярі стали 
переможцями пісенного батлу

Наприкінці минулого місяця 
дитячий фонд ЮНІСЕФ запустив 
пісенний конкурс-батл для 
шкіл — #співаючисто, щоб макси-
мально поширити правила гігі-
єни серед дітей молодшої школи. 
Для того, щоб взяти участь, 
школярі мали вивчити танцю-
вальні рухи, скласти власний 
фрагмент пісні, записати виступ 
на відео та надіслати на конкурс. 
Участь у батлі взяли понад сто 
шкільних родин країни. До 
батлу приєдналися і школярі 
Решетилівщини, зокрема, учні 

Потічанської філії І-ІІ ступенів 
з дошкільним підрозділом та 
Решетилівської філії І ступеня.

Наші талановиті діти 
увійшли до Топ-100 переможців 
пісенного конкурсу-батлу серед 
шкіл України, завдяки енергії 
та заповзятості дітлахів, школи 
отримають цікаві подарунки.

« Н е щ о д а в н о  у ч н і 
4-А та 4-В класів взяли участь 
у пісенному конкурсі-батлі серед 
шкіл, щоб допомогти учням 
молодших класів запам’ятати 
правила гігієни. І надзвичайно 

раді, разом з колегами 
з Потічанської філії, що потра-
пили у список переможців кон-
курсу! З нетерпінням чекаємо на 
призи — навчально-пізнавальні 
набори для проведення захо-
пливих уроків із дітьми. Світ 
став трішки безпечнішим для 
дітей, бо вони тепер знають 
та пам’ятатимуть усі правила 
гігієни», — зазначає вчитель 
початкових класів Решетилівської 
філії І ступеня Юлія Григоренко.

Михайло ЧУБ

У Решетилівському центрі туризму відкрили 
гурток військово-патріотичної підготовки

У Центрі туризму розпочали 
роботу в новому напрямку — 
відкрився гурток військово-па-
тріотичної підготовки під 
назвою «Сокіл». Тепер у Центрі 
працюють гуртки туристич-
но-краєзнавчого, спортивного 
і військово-патріотичного 
напрямку. На базі Решети-
лівського Центру туризму 
учнівська молодь займається 
спортивним орієнтуванням, 
знайомляться з історією 
рідного краю на гуртку 
«Юні туристи-краєзнавці 

Решетилівки», вивчають 
навики пішохідного туризму, 
пробують свої здібності 
в секції скелелазіння, що 
працює у форматі відкритих 
тренувань та будуть здобу-
вати військово-патріотичне 
виховання.

«У Центрі туризму з’явився 
ще один напрям, який має 
військово-патріотичне спряму-
вання. Ми прийняли на роботу 
фахівця, який буде куратором 
цього напряму. На базі Цен-
тру діти будуть займатись 

військово-патріотичною грою 
«Сокіл» (Джура). А також на 
рівні громади буде відбува-
тися підготовка команди із 
учнівської молоді на обласний 
конкурс «Джура»», — зазна-
чає керівник Центру туризму 
Павло Мосієнко.

Нагадаємо, що заняття в усіх 
секціях та гуртках Решетилів-
ського центру туризму абсо-
лютно безкоштовні для всіх 
дітей громади.

Михайло ЧУБ

У навчальних закладах та бібліотеках Решетилівщини 
відзначили День рідної мови

Щороку, 21 лютого, світова 
спільнота відзначає Міжна-
родний день рідної мови. Він 
був офіційно встановлений 
у листопаді 1999 року на ХХХ 
сесії Генеральної конференції 
ЮНЕСКО з метою захисту мов-
ної й культурної багатоманітно-
сті. З нагоди Дня рідної мови, 
у навчальних закладах Реше-
тилівської громади відбулися 
святкові заходи, де школярі зба-
гатилися знаннями про рідну 
мову, взяли участь у вікторинах, 
конкурсах і побували на тема-
тичних виставках.

Приміром, до відзначення 
Міжнародного дня рідної мови 
долучилася шкільна родина 
Покровського навчального 
закладу  — з нагоди свята 

школярі виконували завдання 
інтелектуальних ігор, щоб діз-
натися нову та цікаву інформа-
цію про українську мову.

День рідної мови відзначили 
і у Решетилівському ліцеї імені 
І. Л. Олійника. Тут працювали 
тематичні фотозони, інфор-
маційні стенди, а школярі 
переглядали відеоматеріали, 
виготовляли плакати та інте-
лектуально розвивалися під час 
лінгвістичних ігор, вікторин 
тощо. В цей день чимало учнів 
прийшли до школи вбрані 
у національний святковий 
одяг — вишиванки. Усі заходи 
були об’єднані єдиним деві-
зом — «Моя мова калинова».

Креативно та творчо до від-
значення свята підійшли і учні 

Решетилівської філії І ступеня, 
де діти сценізували україн-
ські народні казки. Завдяки 
цьому День мови відвідали 
добре знайомі казкові персо-
нажі — «Лисичка-сестричка», 
«Вовчик-братик», мудра 
«Тітонька-сова» та інші герої.

Для учнів Малобакайського 
навчального закладу провели 
низку цікавих та пізнавальних 
заходів. Для школярів початко-
вої ланки організували мово-
знавчі квести, ігри, створення 
тематичної газети, де діти 
змогли проявити свою еруди-
цію і кмітливість. А от для учнів 
старшої школи організували 
конкурс знавців української 
мови «Барви рідного слова», 
мовознавчий турнір «Мова 

єднає всіх», інтелектуальну 
гру «Де логіка?».

Традиційно до свята приєд-
налися і бібліотеки громади. 
21 лютого у книгозбірнях 
запрацювали тематичні 
книжкові виставки до Дня 
мови. Книжкову виставку 
під назвою «Дзвенить стру-
мочком рідна мова» відкрили 
у Калениківській сільській 
бібліотеці, у Сухорабівській 

бібліотеці підготували 
виставку на тему «Мова барви-
ста, мова багата, рідна і тепла, 
як батьківська хата», виставку 
під назвою «Мова мого роду 
і народу» організували до 
свята в читальній залі відділу 
обслуговування користувачів 
Решетилівській ЦМБ ім. О. М.  
Дмитренка.

Віта ШАФОРОСТ

Чемпіонат району:  
синхронні перемоги лідерів

Минулих вихідних відбулися 
чергові матчі зимового чемпі-
онату громади із мініфутболу: 
відтепер команди поділені на 
дві підгрупи. У вищому дивізі-
оні лідируюча трійка здобула 
синхронні вікторії — ФК «Реше-
тилівка» перемогла «Луч» 9:5, 
«Говтва» мінімально 2:1 здолала 
«Спортинг», а «Колос» виграв 
10:6 в «Енергії». Лідирує, як 
і раніше, «Решетилівка», яка 
набрала 40 очок. У «Говтви» — 38 
балів, замикає трійку «Колос», 

який має 34 очки. У підгрупі, 
що змагається за 7–14 місця, 
зіграно було два тури. В 14-му 
«Ліцей» поступився 4:5 «Ветера-
нам АТО», «Легіон» програв 2:4 
«Марселю», а «Лиман Другий» 
здолав 7:2 «Прогрес». Наступ-
ного дня «Прогрес» розгромив 
«Легіон» 10:1, «Ветерани АТО» 
поступилися 4:6 «Лиману Дру-
гому», а «Галактика» перемогла 
«Ліцей» 3:2.

Віктор БІЛОКІНЬ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Ростислав ГРИБ: «Докладемо всіх 
зусиль, щоб від діяльності нашого 
КП справді був ЕФЕКТ»
З1 березня офіційно всі 

працівники групи 
«Благоустрій», що діяла 

при міськвиконкомі, перейдуть до 
штату КП «Ефект». Підприємство 
«зросте» не лише кількісно — 
його робота переформатується, 
а кількість послуг, що їх надає КП, 
відчутно зросте. Нагадаємо, що 
КП «Ефект» свого часу створю-
вала Решетилівська районна рада 
й опікувалося воно тим, що зда-
вало в оренду комунальне майно. 
Після реформи децентралізації та 
об’єднання міської територіальної 
громади, підприємство пере-
йшло на баланс міста. Цього року 
воно отримало нового керівника, 
нове дихання і нові функції. Про 
це, а також про плани розвитку 
КП «Ефект» ми говорили з його 
директором Ростиславом Грибом.

— Як зміниться штат під-
приємства та які саме послуги 
тепер надаватиме оновлене КП?

Ростислав Гриб: Раніше 
у комунальному підприємстві 
був лише керівник та бухгалтер, 
та у зв’язку із розширенням повно-
важень і послуг, що їх надаватиме 
КП «Ефект», штат було також 
розширено. Адміністративний 
штат було розширено з 2 осіб до 9: 
створено повноцінну бухгалтерію 
на чолі з головним бухгалтером, 
введено також посади економіста, 
обліковця, інженера з охорони 
праці та інспектора з кадрів. З 1 
березня очікуємо переходу в штат 
КП групи «Благоустрій» у повному 
складі — це 52 людини, йдеться 
про прибиральників, озеленюва-
чів, водіїв. Послуги підприємство 
надаватиме як безкоштовні, так 
і платні. Безкоштовні — це послуги 
з благоустрою на всій території 
громади: озеленення, видалення 
аварійних дерев, прибирання 
території населених пунктів, 
заміна ламп вуличного освітлення 
і утримання вуличних електро-
мереж в цілому, літнє та зимове 
утримання доріг і тротуарів. 
У списку також утримання та 
благоустрій дитячих майданчиків, 
зон відпочинку, зупинок громад-
ського транспорту. Власне, всі та 
функції, що раніше виконувала 
група «Благоустрій».

— Кому надаватимете платні 
послуги і що це за послуги?

Р. Г.: Щодо платних послуг, то 
йдеться насамперед про тран-
спортні послуги — вивезення 
і перевезення сипучих матеріалів, 
сміття. Оскільки міська влада 
передає нам у користування два 
екскаватори, то ця техніка також 
надаватиме платні послуги чи 
надаватиметься в оренду на 
умовах погодинної оплати. За 
будівлею по вулиці Покровській, 
16 (це нова юридична адреса 
комунального підприємства) 
є чимала територія, де ми хочемо 
облаштувати платну парковку. 
Сподіваємося, що така ініціатива 

користуватиметься попитом, адже 
кількість транспортних засобів 
у місті постійно збільшується, тож 
потрібно створювати й належні 
умови для тривалого паркування 
автомобілів, де власники автівок 
могли б залишати свою техніку 
в безпеці на ніч. Йдеться про 
облаштування паркомісць із наві-
сами, щоб автомобілі не стояли під 
відкритим небом. Сподіваємося, 
що ця платна послуга користува-
тиметься попитом, а комунальне 
підприємство отримає додаткове 
джерело надходжень. Місце зручне, 
у центрі Решетилівки, в пішій 
доступності до багатоквартир-
них будинків. На парковці буде 
встановлене відеоспостереження, 
додаткове освітлення, шлагбаум.

— В одному із інтерв’ю  
профільний заступник міського 
голови Юрій Невмержицький 
говорив про те, що змінюва-
тиметься принцип роботи 
комунального підприємства 
у старостатах. Мав на увазі ство-
рення оперативних бригад, які 
будуть діяти у КП і виїздитимуть 
у села, аби оперативно приби-
рати, наводити лад, бо одна 
людина, як це було в групі 
Благоустрій із такою купою 
роботи в селі не могла впора-
тися швидко. На якому етапі 
зараз КП у питанні формування 
таких бригад?

Р. Г.: Нині саме проводжу 
зустрічі із старостами з цього 
питання  — відпрацьовуємо 
механізм разом. Адже територія 
велика — у віданні нашого кому-
нального підприємства вся гро-
мада, тож постає питання доставки 
людей на своє робоче місце. Тому 
перше питання логістичне, яке 
маємо вирішити спільними зусил-
лями із старостами. Розробимо 
графік роботи мобільних груп, 
люди знатимуть об’єми робіт, 
які вони мають виконати в тому 
чи іншому населеному пункті. 
Для прикладу, у Піщанському 
старостаті працюють два приби-
ральника на 6 населених пунк-
тів і в Покровському старостаті 
також два прибиральника. Тому 
будемо об’єднувати цих людей 
у одну мобільну бригаду, котра 
працюватиме по графіку у різних 
населених пунктах. Будуть й такі 
дні, коли комунальники працю-
ватимуть на своїх територіях, де 
потрібно підтримувати порядок. 
Будемо експериментувати на 
практиці, як краще організувати 
роботу, бо насправді все вирішува-
тиметься вже у польових умовах. 
Адже територія громади велика, 
як і кількість населених пунктів.

— Ямковий ремонт доріг теж 
плануєте цієї весни робити 
самотужки?

Р. Г.: Так, у штаті підприємства 
є два працівника, котрі робити-
муть ремонт. Та хочу зауважити, 
що йдеться саме про дрібний 

ямковий ремонт. Зараз погодні 
умови ще не дозволяють робити 
капітальний ремонт на автошля-
хах, проте в очікуванні ремонту 
картами, ми можемо власними 
силами ремонтувати невеликі 
ямки. Тому будемо закуповувати 
холодний асфальт, який підходить 
для цього виду робіт, використову-
ватимемо відфрезований матеріал, 
аби залатувати невеликі ями. 
Це буде тимчасовий ремонт, до 
проведення капітального. Зали-
шилося придбати невеликий 
віброкоток, який дозволить добре 
утрамбовувати асфальт. Також пла-
нуємо придбати обладнання для 
нанесення дорожньої розмітки. 
Люди є, котрі можуть виконувати 
цей вид робіт. Насправді таке 
обладнання дозволить розв’язати 
руки в тому плані, що громада 
не буде прив’язана до фірм-під-
рядників, а зможемо самостійно 
оновити розмітку на тих ділянках 
і вулицях, де це потрібно, й тоді, 
коли дозволяють погодні умови. 
Це економія і часу, і бюджетних 
коштів. Єдина проблема — із заку-

півлею техніки, бо нині складно 
знайти надійного постачальника 
з адекватними цінами на тех-
ніку, котрий охоче взяв би участь 
у тендерних закупівлях.

— Напевно, що не зайве запи-
тати про плани на майбутнє. 
Знаю, що маєте доволі цікаві 
ідеї, котрі варто втілити в життя 
у нашій громаді, чи не так?

Р.Г.: Насправді задумів чимало 
й вони цілком реальні. Оскільки 
підприємство опікується озеле-
ненням громади, то у планах — 
будівництво невеликої теплиці, 
де можна буде вирощувати квіти 
для висадки у відкритий ґрунт 
на клумбах. Зараз розглядаємо 
декілька місць, де можна її розмі-
стити. Одне із ймовірних місць — 
це територія колишньої автобази 
по вулиці Полтавській, де зберіга-
тиметься комунальна техніка і де 
може бути й теплиця. Розпочати 
плануємо з вирощування одноріч-
них квітів, які ми до цього часу 
закуповували. Йдеться, наприклад, 
про ті ж петунії — їх купуємо 
у великій кількості. От їх цілком 
можна вирощувати самотужки, 
а по мірі того, як наші праців-
ники вдосконалюватимуться 
у мистецтві вирощування квітів, 
будемо розширювати асортимент 
теплиці, додавати в асортимент 
багаторічні рослини.

— За які кошти споруджувати-
мете теплицю? І чи сприятиме її 
діяльність економії бюджетних 
коштів, які витрачали на квіти?

Р. Г.: Після реконструкції будівлі 
спортзалу «Колосу» лишилися 
великі пластикові віконні рами. 
Є майстри, які допоможуть 
спорудити з них теплиці. Тобто 
скористаємося підручними матері-
алами, адже будувати нову теплицю 
дійсно дорого. А так її лишилося 
змонтувати і почати працювати. 
З іншого боку, вартість насіння 
квітів значно нижча, ніж уже готова 
квітка. Яка буде економія, можна 
буде сказати вже з часом. Та буде 
економніше, адже ціна на газ для 
великих тепличних підприємств від-
чутно зросла, тому постачальники 
вже попередили, що всі теплична 
продукція, і квіти зокрема, від-
чутно здорожчає в новому сезоні. 
Паралельно ще шукаємо неве-
лику земельну ділянку площею 
4–5 соток, аби закласти розплідник 
для багаторічних рослин. Оскільки 
у штаті працюють озеленювачі, 
окрім сезонної роботи, коли піде 
все в активну фазу й потрібно буде 
рослини доглядати та поливати, 
у нас будуть традиційні режими 
«переведення подиху», коли можна 
зайнятися розведенням хвойних 
рослин, декоративних порід дерев — 
на що вистачить фантазії та сил.

Є ще один задум, котрий прямо 
пов’язаний із нашою роботою 
з прибирання та благоустрою 
парків і зелених зон — хочемо 
переробляти опале листя на ком-
пост. Його можна буде використо-
вувати для підживлення рослин 
та поліпшення якості ґрунту 
в теплиці та розпліднику. Зараз 
саме шукаємо місця, де можна 
складувати листя, і вивчаємо 
технології та досвід компаній, 
котрі вже займаються цим. При 
виробництві компосту використо-
вується спеціальна машина — 
аератор. Листя потрібно скласти 
продовгастою пірамідою і ця 
машинка проходить, перевертає 
листя, збагачуючи його киснем 
та водою. Це пришвидшує термін 
утворення компосту — тобто доз-
воляє отримати його за 3 місяці. 
Таким чином ми зможемо змен-
шити навантаження на той же 
полігон, куди зараз вивозиться 
листя. Вивчаємо також досвід 
управлінських компаній у столиці, 

котра переробляє опале листя та 
паркові відходи у Києві за допо-
могою каліфорнійських черв’яків. 
Будемо їхати переймати досвід, 
адже знань багато не буває. Це не 
лише про екосвідомість, а й про 
відповідальне господарювання: 
під ногами у нас сировина, яку 
до цього часу просто спалювали 
замість того, щоб використову-
вати з користю для довкілля та 
для громади. Думаємо наперед, 
а це ініціатива не одного року. 
Сподіваюся налагодити систему 
поводження не лише з опалим 
листям, а й сортуванням побу-
тових відходів. Буде проведено 
конкурс на вивезення побутових 
відходів. Наше підприємство 
участь у ньому не братиме, бо 
там потрібен досвід. Та оскільки 
все одно займаємося прибиран-
ням території, зібране сміття 
будемо відсортовувати, аби менше 
вивозити на звалище. Це не такі 
великі об’єми будуть, але чому 
б і не спробувати та й потрібно 
з чогось починати. У планах 
ще запуск лінії із виробництва 
полімерної тротуарної плитки, 
лежачих поліцейських та інших 
виробів для благоустрою.

—  П л а н и  с м і л и в і 
й далекосяжні. Міський голова 
їх підтримує?

Р. Г.: Для нас головне, що пові-
рили і підтримали, що Оксана 
Анатоліївна й робить. Вона добре 
розуміє, що плани не наполеонів-
ські — задуми цілком реальні. Якщо 
їх вдалося реалізувати колегам 
в інших громадах, то нам теж до 
снаги. Будемо шукати фонди, 
писати проекти, аби залучити 
додаткові кошти. Ми ж розуміємо, 
що бюджет громади не гумовий. 
І хоч комунальне підприємство 
апріорі дотаційне, проте й додаткові 
джерела фінансування воно також 
має шукати. На свій розвиток 
потрібно витися заробляти кошти 
самим, бо постійно із простягну-
тою рукою стояти трохи соромно. 
Хочеться стати прикладом і зламати 
усталену традицію, коли комунальне 
підприємство є виключно дотаці-
йним. Розуміємо, що буде складно 
та докладемо всіх зусиль, щоб від 
діяльності нашого КП справді 
був ЕФЕКТ.

Настя ТОПОЛЯ

“На свій розвиток 
потрібно витися 
заробляти кошти 
самим, бо постійно 
із простягнутою 
рукою стояти трохи 
соромно. 
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ОФІЦІЙНО / РЕТРОСПЕКТИВА
Обласна рада внесла зміни до показників обласного 
бюджету на 2022 рік, забезпечивши фінансування 
потреб підрозділів територіальної оборони

Відповідно до рішення обласної ради, зумовленого загрозою вторгнення 
військ Російської Федерації на Україну, в межах Комплексної програми 
щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод 
і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 — 2027 роки, 
з обласного бюджету виділено кошти в сумі 20 млн грн, які спрямовано 
для забезпечення потреб підрозділів територіальної оборони.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Пленарне засідання одинадцятої позачергової сесії  

восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
15 лютого 2022 року

Про Звернення депутатів Полтавської обласної 
ради до мешканців Полтавської області у зв'язку 
із суспільно-політичною ситуацією, що склалася 

на фоні загрози військового вторгнення на 
територію України з боку Російської Федерації

Керуючись частиною дру-
гою статті 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні», частиною другою 
статті 2, пунктом 5 частини 
другої статті 19 Закону Укра-
їни «Про статус депутатів 
місцевих рад», з метою 
звернути увагу мешканців 
Полтавської області на сус-
пільно-політичну ситуацію, 
що склалася на фоні загрози 
військового вторгнення на 
територію України з боку 
Російської Федерації, підтри-
мати боєздатність Збройних 
Сил України,

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

Прийняти Звернення депута-
тів Полтавської обласної ради до 
мешканців Полтавської області 
у зв'язку із суспільно-політич-
ною ситуацією, що склалася на 
фоні загрози військового втор-
гнення на територію України 
з боку Російської Федерації, що 
додається на 1 аркуші.

Забезпечити оприлюд-
нення Звернення депутатів 
Полтавської обласної ради до 
мешканців Полтавської області 
в засобах масової інформації 
Полтавської області.

Голова обласної ради  Олександр БІЛЕНЬКИЙ

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Полтавської обласної ради до мешканців Полтавської області 

у зв’язку із суспільно-політичною ситуацією, що склалася на фоні загрози 
військового вторгнення на територію України з боку Російської Федерації

Ш а н о в н і  м е ш к а н ц і 
Полтавщини!

В Україні з 2014 року триває 
війна, але останнім часом на 
кордонах нашої держави склалася 
дуже непроста обстановка.

Росія постійно нагнітає без-
пекову ситуацію, накопичуючи 
війська і техніку, проводячи 
сухопутні й морські маневри 
поблизу нашої держави. Росій-
ська влада погрожує Україні та 
Європі, висуваючи ультиматуми 
й вимагаючи так званих «гарантій 
безпеки» для себе, при цьому 
абсолютно нехтуючи такими 
ж правами інших держав.

І наша влада, і провідні світові 
лідери докладають максимум 
зусиль для того, щоб врегулювати 
ситуацію політико-дипломатич-
ним шляхом. Свідчення тому — 
десятки перемовин на найвищому 
рівні, що відбулися протягом 
останніх кількох тижнів.

Наша держава хоче миру, наша 
держава хоче сісти за стіл пере-
говорів і вести конструктивний 
діалог, проте Україна не готова 
поступатися національними 

інтересами чи суверенітетом.
Ми, депутати Полтавської 

обласної ради, повністю під-
тримуємо зусилля Президента 
України Володимира Зеленського, 
вітчизняних дипломатів, а також 
наших захисників — Збройні 
сили України.

Закликаємо всі політичні 
сили до єдності, консолідації 
зусиль, щоб спільно протисто-
яти тиску з боку агресора, не 
розхитувати політичну ситуацію 
всередині країни.

Звертаємося до жителів нашої 
області й усіх українців із закликом 
не поширювати панічні настрої, 
чутки та російську пропаганду, не 
піддаватися на інформаційно-пси-
хологічні атаки й не підігрувати 
агресору. Наш спокій допомагає 
владі, дипломатам і силовикам 
гідно виконувати свою роботу 
із захисту держави та українців.

Вірте в нашу армію, у наших 
воїнів, які мають достатньо сил 
і засобів, а також відповідний 
бойовий досвід, щоб у разі потреби 
відстояти нашу державу. Україн-
ське військо сьогодні найбільш 

потужне з 2014 року, а коаліція 
партнерів, які надають нам під-
тримку, найширша з моменту 
проголошення незалежності.

Ми просимо всіх, хто має таку 
можливість і відповідний досвід, 
підтримати загони територіальної 
оборони, максимально сприяти 
їхній розбудові. Водночас грома-
дяни мають продовжувати працю-
вати, не змінювати свій звичайний 
спосіб життя — це забезпечить 
нормальну економічну діяльність, 
а отже, і можливість Збройних сил 
захищати Україну так, як потрібно, 
і стільки, скільки потрібно.

Ми звертаємося до Верховної 
Ради України щодо надання 
оцінки Мінським угодам та необ-
хідності виконання гарантій за 
Будапештським меморандумом.

Пам’ятаймо, що в єдності — 
наша сила! Разом ми переможемо 
будь-якого ворога — і зовнішнього, 
і внутрішнього. Слава Україні!

Прийнято на пленарному засі-
данні одинадцятій позачерговій 
сесії Полтавської обласної ради 
15 лютого 2022року

Зниклі села та хутори Решетилівського краю

Населені пункти, так як 
і люди, мають свою власну 
нескінченну біографію. 

Сьогоднішній матеріал в рубриці 
«Ретроспектива» переважно 
ґрунтується на дослідженнях, 
які в 2011 році провели учасники 
краєзнавчого гуртка «Джерело» 
(на той час — Шилівської ЗОШ I-II 
ступенів Решетилівського району). 
Під пильним оком керівника гуртка 
та школи Івана Кошкалди діти 
досліджували історію зниклих 
поселень — зокрема Хрещатого та 
інших. Адже переважна більшість 
населених пунктів навколо до 
початку 40-х років минулого сто-
ліття були хуторами, а потім — пов-
ністю зникли, або ж їх укрупнили.

Яким же чином юним краєз-
навцям вдалося розшукати мате-
ріали для досліджень? Найперше 
вони послуговувалися картою 
відомого інженера-фортифікатора 
де Боплана, на якій позначені 
наші рідна Решетилівка, Говтва та 
Остап’є. Надалі, використовуємо 
карту 1857 року — на ній нанесені 
хутори Кошкалди (на той час один 
з найбільших), Мащенки, Харченки, 
Варвареники ( згодом змінили назву 
на Варв’янське). До слова, на карті 
вказані кладовища, млини-вітряки 
та достатня кількість інших різ-
них цікавих деталей. Доповнити 

відомості вдалося завдяки реєстру 
«Список наявних у Малоросійській 
губернії селищ 1799–1801 років».

На іншій карті, вже німецького 
Генштабу 1940 року, знаходимо 
хутори Кузьменки та Грицаї. 
Завдячуючи карті Генштабу 
США 1953 року, з’ясовуємо місце 
розташування таких хуторів, як 
Капустяни, Конони та Борюхи.

Ці населені пункти свого часу 
знаходилися в різному адміні-
стративному підпорядкуванні, 
відносячись до Хорольського, 
Кобеляцького та Полтавського 
повітів. У «Списках населенных 
мест Полтавской губернии» за 1862 
рік зовсім немає відомостей про 
вказані населені пункти, але при 
цьому згадується лише «деревня 
владельческая Хрещатое при пруде 
Деревянчином», з кількістю дворів 
61 і населенням 335 осіб. А в ана-
логічному документі за 1910 рік, 
згадані, крім села Хрещате, хутори 
Кошкалди, Мащенки, Грицаї і 
«Хутор Снегурова Долина», що 
налічував 3 господарства і 13 
чоловік населення. Із цих матері-
алів ми дізналися про соціальну 
структуру деяких населених 
пунктів. Так, приміром, на хуторі 
Мащенки — «поденщика — 3, 
интеллигентных занятий — 1, 
прочия — 5». Ще вказано розмір 

земельних володінь. Для прикладу, 
на хуторі Снігурова Долина на 
13 осіб населення в приватному 
користуванні припадало 68 деся-
тин землі, а це приблизно 70 га.

Надалі юні краєзнавці викори-
стали «Список залюднених місць 
Полтавської округи за Всесоюзним 
переписом на 17 грудня 1926 року». 
В населених пунктах, таких як 
Хрещате, налічувалося 129 госпо-
дарств, чоловіків —375, жінок —368. 
Відповідно для хутора Грицаї ці 
цифри становили — 12, 34, 27. 
У Кошкалдах було 97 господарств, 
у яких мешкало 282 чоловіки та 284 
жінки. У Мащенках, відповідно, 
показники складали — 34, 99, 102, 
Капустяни — 10, 22, 32, Варв’ян-
ські — 38, 109, 101, Конони — 47, 
135, 115, Кузьменки — 24, 58, 67.

Дослідники історії рідного краю 
з’ясували і те, як саме утворюва-
лися хутори в даній місцевості. 
Так, наприклад, хутір Кошкалда, за 
переказами, заснували батько і три 
сини, що прийшли з міста Говтва 
і осіли на цих родючих землях. 
Прізвище в них було Кошкалда, 
а в батька ще й прізвисько Богов. 
Щоб знайти витоки цього пріз-
вища, краєзнавці звернулися до 
козацьких реєстрів ХVIII століття. 
І з’ясували, що в Канівському полку 
був такий собі Кошкалда Галушка, 

в Білоцерківському — Кошкалда 
Андрій, а в реєстрі Говтвянської 
сотні Миргородського полку 1723 
року серед козаків був записаний 
Сазонтій Кошкалда. Останній, 
за дослідженнями Володимира 
Кривошеї, походив із родини київ-
ських урядників Кошкалдейовичів 
і був курінним отаманом в 1711 
році. У своїй праці «Тюрський 
чинник в історії та етногенезі 
українців та їх предків» Володимир 
Луценко виводить це прізвище 
від тюркського чи монгольського 
кореня — Кошколодович. Історик 
Володимир Антонович у своїй 
праці розповідав про походження 
київського урядника Кошкалдейо-
вича з вихрещених у ХIV столітті.

Пошукова група побувала на 
місцях колишнього розташу-
вання хуторів Кошкалди, Грицаї, 
Мащенки, Конони та Харченки. 
Перебуваючи на території коли-
шніх Кошкалдів, дослідники 
помітили досить великий камінь. 
Оглянувши його, з’ясувалося, що 
то був фрагмент з млина-вітряка. 
Також вдалося віднайти залишки 
погребу, що використовувався 
в якості зимівника для бджіл. За 
описом, його залишки також вра-
жали своїми великими розмірами.

Учні, що проводили опиту-
вання місцевих, зі спогадів Воло-
димира Антоновича Василенка 
дізналися, що «приблизно за 

півкілометра від Кошкалдів був 
розташований хутір Грицаї. Він 
був невеликим, близько з 20 хатин, 
але там була велика вівцеферма. 
До речі, подоївши овець, із молока 
робили бринзу. Було 5 корів, їх 
доїли для дитячих ясел».

У 1994–1995 роках учні колиш-
ньої Хрещатівської школи, такі як 
Оксана Костенко, Олеся Пророк, 
Олена Герман, записали спогади 
І. І. Василенка, В. А. Василенка, 
М. М. Гарнаги. В них ми знаходимо 
досить цінні спогади земляків. 
Зокрема, зі спогадів І. І. Василенка 
дізнаємося про сумну історію 
ще одного населеного пункту: 
«Невідомо звідки походить хутір 
Мащенки. Хутір був невеликий із 
30 дворів. Це був гарний хутір. Був 
там і ставок, і садок. І балка, і поля. 
Серед бідних людей жив багач 
на ім’я Зотій. Був у Зотія і млин, 
і косарка-самоскидка, снопов’язка. 
У 1929 його розкуркулили. Його 
статки, наче би, роздали біднякам, 
але перед голодомором відібрали. 
Одне було спасіння для дітей — 
на фермі одна жінка давала їм 
потайки молочні продукти».

Ось така вона, цікава але інколи 
сумна історія нашого краю. 
Точніше, її невеличка частина, 
яка стала відома, завдяки юним 
дослідникам гуртка «Джерело».

Юрій КІСІЛЬ
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ЗНАЙ НАШИХ

Ольга КУЗЬМЕНКО: «Лялька-мотанка для мене, як жива енергія»
Десь понад 5 тисяч років 

тому наші предки взяли 
до рук полотно, аби зав’я-

зати першого вузлика і закутати 
першу ляльку-мотанку. Для 
давніх людей вона була обере-
гом, мала сакральне значення, 
символізувала родючість 
і була оберегом для роду. Або 
ж мала цілком практичне 
застосування і слугувала за 
забавку для немовляти чи 
навіть соску, коли турботлива 
матуся в ляльку замотувала 
жований хлібчик. Мотанки 
є у різних культурах, проте 
саме давні українці мотали 
винятково жіночі образи, які 
доповнювали немовлятами. 
А сам процес створення ляльки 
називали кутанням, адже він 
нагадує пеленання малюка, 
закутування. Сакральна чи 
приземлено-побутова, та і в 
сучасному світі мотанка не 
втратила своєї чарівності 
й загадковості й відроджується 
у якості інтер’єрної ляльки. 
Таких пишних панянок ось вже 
майже 13 років «кутає» наша 
землячка Ольга Кузьменко. 
Проте, створюючи осучас-
нену мотанку, вона все так же 
бережно дотримується традицій 
та технологій давніх лялькарів.

«Між майстрами таки 
не можна не творити»

Свою першу ляльку Ольга 
Михайлівна змотала у 2009 
році. До того рукоділля у її 
житті було присутнє, але пере-
важно так би мовити у сучасних 
формах. «Свого часу мама була 
великою рукодільницею, — роз-
повідає жінка. — Вона і в’язала, 
і вишивала. У родині був станок, 
на якому ткали доріжки. Я у 
школі закінчила курси крою 
й шиття — кравчиня 4-го роз-
ряду. Завдяки вчительці тепер 
можу будь-яку сорочку покро-
їти — і реглан, і вшивний рукав. 
Макраме займалася — в’язала 
кашпо і декоративних сов. Мої 
доньки зараз запитують: «Мамо, 
коли ти знаходила час, аби 
все встигати — і працювати, 
і город у ладу тримати, роди-
ною й батьками займатися, ще 
стареньких сусідів доглядати». 
Секрет простий — для всього 
цього потрібне бажання. Якщо 
воно є — гори можна звернути».

33 роки Ольга Михайлівна 
пропрацювала у сфері зв’язку. 
Свою роботу надзвичайно 
любила, бо це ж насправді 
романтично  — у час, коли 
ще не існувало мобілок, 
а телефони були у небагатьох 
земляків, саме телефоністки 
з’єднували закохані серця, 
наводили місток у родинах, 
допомагали залагоджувати 
сварки, ділитися хорошими 
новинами чи сумними. Зв’язок 
став доленосним і для самої 
пані Олі — завдяки улюбленій 
роботі вона й коханого чоловіка 
зустріла, бо телефонний кабель 
поєднав Полтаву зі Львовом, 
а відтак — і двох закоханих.

Певною мірою коханий Сергій 
посприяв і тому, аби в житті дру-
жини з’явилося нове захоплення: 
він свого часу і повіз Олю на 
Сорочинський ярмарок, де з-по-
між всякого краму та витворів 
народних майстрів у око впали 
саме ляльки-мотанки.

«Ви ж розумієте, що немож-
ливо жити поміж талановитих 
друзів-майстрів і самій не 
почати творити, — посміхається 
жінка. — Василь Деркач давно 
мене припрошував та під’южу-
вав: „Так, Олю, давай вже щось 
робити“. Він генерував ідеями, 
його вироби і задуми подоба-
лися, та не відчувала, що то 
справді моє. Так було до поїздки 
на Сорочинський ярмарок. От 
відтоді все й закрутилося».

Без Василя Івановича 
й перша тренувальна лялька 
не обійшлася. Ольга Михай-
лівна згадує, що до Решетилівки 
якраз приїхала майстриня Ольга 
Євшакова із Кропивницького. 
Гостювала вона в родині Дерка-
чів. Розговорилися, з’ясувалося, 
що тезка із Кропивницького 
робить ляльки-мотанки, ще 
й діток цього навчає. Отак Ольга 
Михайлівна й напросилася до 
лялькарки на майстер-клас. 
«Сказала тоді мені: „Беріть 
простирадло, нитки, які є, 
і приїздіть“, — згадує решети-
лівська майстриня. — Витратила 
годину, показала схематично, 
як мотати ляльку. І додала: 
якщо є вміння шити, кроїти, 
вишивати, якщо зі швейною 
машинкою на „ти“, то будуть 
шикарні ляльки. Отак поти-
хеньку й освоїла технологію. 
Щоразу, коли мотаю ляльку, 
згадую її з вдячністю. Дай бог 
родинам Деркачів і Пілюгіних 
здоров’я, бо між майстрами 
таки не можна не творити».

Кожна лялька — 
неповторна 
й унікальна

Без зшивання, ножиць та 
голки  — так створює своїх 
ляльок пані Оля. «Беру тка-
нину, накручую два циліндри, 
ув’язую далі голову й тулуб, 
а потім примотую до дерев’яної 
основи. Все мотається вручну, 
без голки, лише тканина 
і нитка, — майстриня дозво-
ляє зазирнути за технологічні 
лаштунки. — Потім вдягаю 
костюм, як на людину: знімаю 
мірки, приміряю костюм — білу 
вишивану сорочку, під’юпник, 
зверху плахта і попередник чи 
фартух. Обов’язково — намисто 
і хустка. Не знаю чому, але 
дівчат мотати не люблю, мотаю 
жінок. Тому мої ляльки — то 
заміжні жінки у хустці чи 
намітці. Ще мотаю немовляток, 
примотую до ляльки. І обов’яз-
ково в’яжу їй три вузлики на 
пояс. У одному гроші, крупа 
в іншому й вовна у третьому. 
Гроші — на багатство, крупа — 
до врожаю, аби все насіяне 
зійшло та вродило, а вовна для 
наших предків була ознакою 

достатку. Оце мої легенди», — 
посміхається жінка.

Народні однострої для 
мотанок пані Оля шиє сама. 
Розповідає, що ще в дитинстві 
захоплювала старовинним укра-
їнським одягом — детально 
розглядала його у скринях літ-
ньої сусідки, вивчала спідниці 
та кирсетки. А от сорочки не 
вишиває, хоча мотані панянки 
й одягнені у вишукані сорочки, 
часто із традиційною решети-
лівською вишивкою білим по 
білому. Майстриня пояснює, 
що викроює ту всю красу… 
із клаптиків та відрізів, що 
лишаються у місцевих знаних 
вишивальниць після пошиття 
«дорослих» сорочок. Інколи для 
лялькових сорочок купує старі 
вишиванки, що вже вийшли 
з ладу, проте сама вишивка 
збереглася у гарному стані. До 
речі, для одягу використовує 
лише натуральні матеріали, 
як то льон чи полотно.

Кожна лялька решетилів-
ської майстрині — неповторна. 
У буквальному розумінні цього 
слова — мотанок не штампує, 
кожна лялька індивідуальна, 
навіть у елементах одягу не 
повторюється. Жінка зізна-
ється, що повторити ляльку їй 
насправді важко, спроби робила 
неодноразово. До Сполучених 
Штатів поїхала її лялька «Весна» 
із гілочками пухнастих котиків 
за поясом. Якось спробувала її 
повторити — та вийшла геть 
зовсім інша мотанка.

«Другий раз планую одне, 
а тканина й матеріал, який до рук 
потрапляє, вирішує все за мене — 
і тоді не я ляльку веду, а вона 
мене. Але отримую від роботи 
масу задоволення, — розповідає 
майстриня. — Коли приходить 
натхнення, то за роботою й час 
сповільнює хід. Та коли настрою 
немає, то й лялька не мотається. 
Потрібне натхнення і хороші 
думки, гарний настрій. Навіть 
коли сонце ховається, мотати 
вже не хочеться. Бо хмарно, зір 
уже не той — насправді дуже 
багато нюансів. А загалом робота 
захоплююча. Треба мати тер-
піння, любити свою справу, аби 
вдалося щось достойне. Це не 
ремесло, а творчість».

«Все зроблене 
руками наших 
майстрів — це код 
України й код нації»

Творчість зупиняють весна 
з літом, бо найкраще ляльки 
кутаються у холодну пору року, 
коли вільного часу більше. За 
кількістю знана майстриня не 
женеться, говорить що цієї зими 
лише третю ляльку закінчує. 
Нині її мотанки — у колекціях по 
всій країні і далеко за її межами, 
зокрема, у Нідерландах, Німеч-
чині, Італії, Японії та США. 
Мотанки замовляють не лише 
українці, а й іноземці. Дорогу 
до своїх власників, і за кордо-
ном зокрема, ляльки знаходять 
переважно через соцмережі. Бо 
Ольга Михайлівна сама фотогра-
фуватися не дуже любить, а от 
у її мотанок ще те портфоліо. 
Як то кажуть, знято з любов’ю. 
Хоча зізнається, що був досвід 
співпраці із Художнім салоном 
у Полтаві. Проте не склалося — 
жінці не дуже сподобалося від-
ношення до виробів, зроблених 
майстрами. Бо коли приїхала 
забирати своїх непроданих 
ляльок, то на додачу до її робіт 
ще й чужі повіддавали. «Тому 
вирішила, що це моє і воно 
повинно бути біля мене, сама 
маю прилаштовувати у гарні 
руки», — вважає жінка.

У лялькарів, як і тих же 
художників чи письменни-
ків, є власний стиль. І він для 
майстрів дуже впізнаваний. 
«Впізнаю руку своїх колег-майс-
тринь, — додає Ольга Михай-
лівна. — Для прикладу, роботи 
полтавки Наталки Свиридюк, чи 
моєї земляки Валі Омельченко, 
котра тут теж займалася ляль-
кою. У кожного мотанки різні, 
хоча технологія одна й та ж. 
Кожен робить по-своєму. Хто 
на качан кукурудзи мотає, а я 
вирішила, що лялька має бути 
одним цілим з підставкою. 
Знайшла майстра, котрому 
послала схему, яку потрібно 
підставку для ляльки. Довго 
переписувалися, дискутували, 
вимірювали конструкцію 
буквально до міліметра, а тепер 

ці підставочки замовляють 
й інші майстрині».

Як і в будь-якої майстрині, 
що себе поважає, помешкання 
пані Олі  — то мов печера 
скарбів Алладіна. Тільки 
у випадку майстрині шафи 
забиті не смарагдами та рубі-
нами, а клаптиками. Жінка 
сміється: «Стільки клаптиків 
у хаті — всі шафи забиті. Інколи 
думка з’являється, винести те 
все, а потім таки щось зупи-
няє й рука не піднімається. 
Насправді дуже люблю все, 
зроблене руками. Дуже люблю, 
коли в хаті є глиняний посуд 
ручної роботи, і вишиванка 
ручної роботи, і лялька ручної 
роботи. Бо все те, що зроблене 
руками наших майстрів — це 
код України й код нації».

Цей код і в роботах самої 
пані Олі, бо вона хоч і говорить, 
що виготовляє інтер’єрну 
сучасну ляльку, проте магічні 
й символічні елементи таки 
вона у своїх мотанок «укутує». 
Взяти хоча б розкішний націо-
нальний одяг. Жінка зізнається, 
що перші її мотанки були дещо 
примітивні, проте нині нама-
гається, аби лялька була пишно 
вдягнена — красива українська 
жінка не повинна бідувати 
навіть у ляльковому варіанті. Не 
менш символічна і серія мотанок 
«Три Спаси» з маком, яблуками 
та горіхами. Своїм лялькам 
Ольга Михайлівна вже й ліку не 
знає. Доки не було коронакризи, 
мандрувала зі своїми мотанками 
вернісажами та виставками, 
побувала у музеї гетьманства 
у Києві, в Пирогово, влаштувала 
персональну виставку у Полтаві 
в музеї Панаса Мирного, а на 
тематичній виставці ««Народна 
іграшка: традиції та сучасність» 
решетилівські ляльки стали 
центром експозиції. Єдине, про 
що жалкує Ольга Кузьменко, що 
поки так і не вдалося передати 
свій досвід та майстерність 
юним лялькаркам. А на запи-
тання, у чому секрет і магія 
ляльки-мотанки відверто від-
повідає: «Для мене — це стан 
душі, лялька-мотанка для мене, 
як жива енергія».

Настя ТОПОЛЯ
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Наступ на суверенітет України: не панікуємо, 
віримо в ЗСУ та «чистимо кулемет»

Дипломатичний фронт
Власне, приїзд президента 

Туреччини до України був не 
єдиним візитом на найви-
щому рівні до Києва за останні 
декілька зимових тижнів. 
Адже Захід не лише зброю 
постачав, а й відкрив справді 
дипломатичний фронт, аби 
зупинити Путіна. Британський 
прем’єр-міністр Борис Джон-
сон, говорячи про ймовірне 
вторгнення, зауважив, що для 
Росії війна з Україною стане 
другою Чечнею. «Я боюся, що 
план, який ми бачимо, може 
стати найбільшою війною 
в Європі з 1945 року з точки 
зору масштабу,  — зауважив 
у одному з інтерв’ю британський 
прем’єр-міністр.  — Люди 
повинні враховувати не лише 
потенційну загибель україн-
ців, а й „молодих росіян“. Аби 
вгамувати войовничого Путіна, 
Джонсон наголосив, що Велика 
Британія запровадить проти 
Росії ще більш далекосяжні санк-
ції, ніж передбачали раніше. 
Завдяки ним Велика Британія 
та США покладуть край „торгівлі 
російських компаній у фунтах та 

доларах“ і цей крок дуже сильно 
вдарить по РФ.

Французький президент Ема-
нуель Макрон зустрівся з обома 
Володимирами — Зеленським та 
Путіним. З останнім він гово-
рив про Україну майже 6 годин 
7 лютого. Пізніше з’явилася 
інформація з нібито посиланням 
на кола, близькі до керівництва 
Франції, що під час цих перемо-
вин Путін скаржився на бажання 
України отримати членство 
в НАТО та вступити до ЄС. Адже 
саме ці два моменти глава РФ 
використовував і в очних перемо-
винах із канцлером Німеччини 
Олафом, і в телефонних розмовах 
з президентом США Джо Байде-
ном. Путін відверто шантажував 
і вимагав заборонити Україні 
вступ до Північноатлантичного 
безпекового військового альянсу 
та до ЄС. Та шантаж не спрацю-
вав — західні партнери вкотре 
наголошували, що Україна, як 
незалежна держава, має повне 
право обирати своє майбутнє 
і шлях розвитку, а двері НАТО 
та ЄС для неї не можуть бути 
зачинені.

«Дайте ще джавелінів»
Загнав сам себе у пастку — 

так експерти та українські 
дипломати реагували у нічних 
ефірах вітчизняних телекана-
лів на рішення Володимира 
Путіна легалізувати свої 
війська на окупованих тери-
торіях і оголосити ЛНР/ДНР 
«незалежними державами».

Про повномасштабне втор-
гнення в Україну спецслужби, 
уряди та розвідки країн НАТО 
заговорили ще восени минулого 
року, коли РФ почала стягувати 
до українського кордону свої 
війська. Називалися різні дати 
та терміни. Особливо гаряче 
в інформаційному полі стало 
у лютому цього року. Вітчиз-
няні політики від провладної 
партії, і президент Володимир 
Зеленський зокрема, звинува-
чували партнерів у нагнітанні 
істерії й запевняли, що Росія 
не нападе. Натомість для 
закордонних партнерів дані 
розвідки стали приводом для 
того, аби парламенти та сенати 
країн-членів НАТО дали дозвіл 
на постачання сучасного озбро-
єння для нашої країни. Тобто 

від занепокоєння у 2014 році 
цього разу Захід перейшов до 
реальних кроків та зміцнення 
обороноздатності України на 
тлі загрози вторгнення росій-
ських військ.

За даними українського 
уряду, західні партнери надали 
Києву військової допомоги на 
1,5 мільярда доларів США. Чи 
не найбільше озброєнь наша 
держава отримала від Велико-
британії та США. Знамениті 
Javelin’и США постачають 
в Україну з 2019 року, проте 
наприкінці минулого та ниніш-
нього року об’єми поставок було 
відчутно збільшено. Крім того, 
уряд США дозволив балтійським 
державам надати Україні ракети 
Javelin з їхніх запасів. За остан-
ній час літаки з Британії допра-
вили в Україну близько 2000 
ракет NLAW. Від Польщі маємо 
пристрої GROM, які можуть ура-
жати літаки з відстані до трьох 
кілометрів. Є відтепер у арсеналі 
ЗСУ й ракети Stinger, а у списку 
надійних партнерів та друзів — 
Чехія, Голландія, Канада, кра-
їни Балтії. Ще восени галасу 

наробили влучні польоти над 
позиціями російських агресорів 
(називаємо речі своїми іме-
нами) турецьких безпілотників 
Bayraktar TB2. За минулі роки 
Україна закупила щонаймеше 
20 таких ударних безпілотників 
у Туреччини. А після візиту до 
Києва президента Туреччини 
Реджепа Ердогана заговорили 
й про будівництво заводу для 
виробництва дронів Bayraktar, 
на що наша країна отримала 
відповідну ліцензію.

У ніч з 21 на 22 лютого 
українці вкотре пере-
коналися, що живуть 

поруч із непередбачуваним 
сусідом, котрий люто нена-
видить Україну і не полишає 
думки загарбати й решту її 
території. Саме вночі, мов 
злодій, президент Російської 
Федерації Володимир Путін 
підписав указ про визнання 
незалежності терористичних 
організацій ЛНР та ДНР. Зробив 
це після звернення очільників 
недореспублік — ватажків теро-
ристів Пушиліна та Пасічника 
і російської Держдуми. Таке 
собі дежавю з 2008 року, коли 
так само Путін оголосив неза-
лежними Абхазію та Південну 
Осетію, які так само Росія оку-
пувала після нападу на Грузію.

Після оголошення рішення 
майже годину російський 
президент у прямому ефірі 

звертався до росіян. Насправді 
ж із виразом ненависті на 
обличчі погрожував нашій 
країні й розповідав відверту 
брехню в стилі геббельсівської 
пропаганди та псевдоісторії: 
про те, що Україну створив 
Ленін, що українська влада — це 
результат державного пере-
вороту. Обіцяв показати нам 
справжню «декомунізацію». 
Принагідно згадав про Пол-
таву та Кременчук. Два міста 
на Полтавщині маленькому 
істеричному чоловічку стали 
кісткою поперек горла: Кре-
менчук — через те, що зміг 
відновити свій промисловий 
потенціал після розпаду СРСР, 
а Полтава — через патріотизм 
і за те, що відправила на зва-
лище історії пам’ятник імпер-
ському полководцю Суворову 
(тому самому, що втопив у крові 
Крим і придушив Коліївщину).
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ВІЙНА

Що далі?
Дані розвідки щодо ймо-

вірного нападу на Україну 
таки справдилися. Не у формі 
відкритого вторгнення, 
проте російські війська, вже 
не ховаючи шеврони таки 
увійшли на територію Укра-
їни  — в окуповані райони 
ОРДЛО в ніч на 22 лютого після 
рішення Путіна про визнання 
недореспублік.

Захід вже назвав цей крок 
Путіна порушенням сувере-
нітету України й таким, що 
поклав край мінським домов-
леностям. Через ситуацію на 
кордоні Росії та України вночі 
зібрали екстрене засідання 
ООН. Україна чекає від захід-
них партнерів запровадження 
«пекельних санкцій» для РФ та 
її верхівки, якими грозилися 
протягом всього періоду заго-
стрення та стягування росій-
ських військ до українського 

кордону. Українці очікують 
від парламенту й президента 
чітких законодавчих рішень, 
гуртуються, зберігають спо-
кій і «чистять кулемет». Не 
панікуємо, віримо у свої 
Збройні сили, працюємо 
й підтримуємо власну армію. 
І якщо стаємо свідками пере-
сування української військової 
техніки, не зливаємо «відо-
сики» у соцмережі.

Настя ТОПОЛЯ

Промова, за яку не соромно
18 лютого президент 

України Володимир 
Зеленський виступав 

у Мюнхені на міжнародній 
конференції з безпеки, на яку 
Путін не з’явився.

Натомість українського пре-
зидента учасники конференції 
зустріти стоячи і тривалими 
аплодисменти, на що Володи-
мир Зеленський зауважив, що 
ці аплодисменти не йому — 
Україні і її армії. Президент 
просив допомогти, зокрема, 
запровадженням санкцій проти 
Росії і критикував Захід за те, 
що він назвав політикою «уми-
ротворення» та байдужістю. 
Тому, дякуючи партнерам за 
допомогу зброєю, зауважив, 
що не хоче їх перераховувати, 
«щоб нікого не образити». Це 
був явний натяк на Німеччину, 
яка відмовилася від постачання 
зброї й свого часу бойкотувала 
поставки іншими країнами ЄС 
через нібито власну історію, 
проте експерти натякають 
на російський слід та зав’язці 
на газовому Північному 
потокові-2.

Ми будемо захищати свою 
землю. Маючи підтримку парт-
нерів чи не маючи. Надають 
нам сотні одиниць сучасної 
зброї чи 5 тисяч шоломів.

«Ми цінуємо будь-яку допо-
могу, але всі мають розуміти: 
це не благодійні внески, про 

які Україна має просити чи 
нагадувати. Не благородні 
жести, за які Україна має 
низько вклонятись, — наголосив 
під час промови Володимир 
Зеленський. — Це ваш внесок 
у безпеку Європи та світу. Де 
Україна 8 років є щитом — надій-
ним, до речі. І 8 років стримує 
одну з найбільших армій світу. 
Яка стоїть вздовж наших кордо-
нів, а не кордонів ЄС.

І „Гради“ летіли на Марі-
уполь, а не у європейські 
міста — і слава Богу. І після 
боїв тривалістю майже пів 
року зруйновано аеропорт 
у Донецьку, а не у Франкфурті…

З 2014 року РФ переконує, що 
ми обрали помилковий шлях, 
що у Європі нас ніхто не чекає. 
Хіба не Європа має постійно 
говорити і доводити діями, що 
це неправда? Хіба не ЄС має сьо-
годні сказати: наші громадяни 
позитивно ставляться до вступу 
України в союз? Це ж стосується 
і НАТО. Нам кажуть — двері від-
криті. Але поки що „стороннім 
вхід заборонено“…

Відкриті двері — це добре, 
але нам потрібні відкриті від-
повіді, а не роками не закриті 
питання».

Згадав Володимир Зелен-
ський і про підписання Буда-
пештського меморандуму. Тоді 
Україні за відмову від третього 
у світі ядерного потенціалу 

Росія, США та Великобританія 
надали гарантії безпеки. «Тієї 
зброї у нас немає. Безпеки у нас 
немає також. Немає і частини 
території, що за площею більша 
ніж Швейцарія, Нідерланди чи 
Бельгія. А головне — немає 
мільйонів наших громадян, 
громадян України, — пояснив 
Зеленський. — Усього цього 
немає. Отже дещо є. Це право. 
Право вимагати перейти від 
політики умиротворення до 
забезпечення гарантій без-
пеки і миру.

З 2014 року Україна тричі 
намагалась скликати консуль-
тації держав-гарантів Буда-
пештського меморандуму. 
Тричі безуспішно. Сьогодні 
Україна зробить це вчетверте. 
Я, як президент, вперше. Але 

і Україна, і я  — робимо це 
востаннє. Я ініціюю прове-
дення консультацій у рамках 
Будапештського меморандуму. 
Скликати їх доручено міністру 
закордонних справ.

Якщо вони знову не від-
будуться, або за їхніми 

результатами не буде кон-
кретних рішень щодо гаранту-
вання безпеки нашої держави, 
Україна матиме повне право 
вважати, що Будапештський 
меморандум не працює і усі 
пакетні рішення 1994 року були 
поставлені під сумнів».

Гроші на тероборону
Порив патріотичний 

держава і влада на місцях 
підтримали й фінансово. 
Уряд виділив 16,5 мільярдів 
гривень, аби забезпечити 
безперебійність польотів 
у повітряному просторі 
України. В областях почали 
шукати кошти на батальйони 
тероборони. Так, Полтавська 
обласна рада виділила 20 
мільйонів гривень на потреби 
тероборони 15 лютого. 
Кошти планують витратити 
на бригаду тероборони 

Полтавщини, котра склада-
ється з управління бригадою 
та 5 батальйонів, що дислоку-
ються у Полтаві та чотирьох 
районах — Полтавському, Кре-
менчуцькому, Лубенському 
та Миргородському.

Ще 20 мільйонів мали 
виділити й громади області. 
Минулого тижня відбулися 
позачергові сесії. Так, Реше-
тилівська міська рада виді-
лила на тероборону чи не 
найбільше у Полтавському 
районі — 500 тисяч гривень.

«Ми вдома! Ми готові!»
Часом «Ч» закордонні роз-

відки назвали 16 лютого. За 
їхніми даними саме цього дня 
ймовірність повномасштабного 
вторгнення російських військ на 
територію України була особливо 
високою. На фоні відміни між-
народних авіарейсів, звернення 
іноземних держав до своїх гро-
мадян, що мешкають в Україні, 
з вимогою залишити нашу кра-
їну, перенесенням посольств 
та консульств із Києва, що опи-
нився під прицілом російських 
військ, до більш безпечного 

Львова, українці лише міцно 
зчепили зуби. Замість паніку-
вати й запасатися продуктами, 
вигрібаючи їх з полиць магази-
нів, наші співгромадяни почали 
масово скуповувати стрілецьку 
й мисливську зброю та набої до 
неї, готові чинити опір росій-
ським зайдам. Тоді як олігархи та 
проросійські депутати із ОПЗЖ 
масово чкурнули приватними 
літаками з країни (й не до Росії, 
як того варто було сподіватися, 
а в свої «хатинки» у країнах 
НАТО), українці почали масово 

записуватися до батальйонів 
тероборони. Причому як пере-
січні українці, так і знаменитості. 
Зокрема, контракт на службу 
в лавах загону територіальної 
оборони підписав український 
музикант Сашко Положинський 
та лідер гурту «Антитіла» Тараса 
Тополя. До бригади територіаль-
ної оборони міста Києва при-
єднався і брат міського голови 
Віталія Кличка — Володимир.

Військовий вишкіл на полі-
гонах зі зброєю, навчання 
з основ домедичної допомоги 
стали нормою і реаліями по 
всій країні, у великих містах та 
містечках. Справжньою зіркою 

соцмереж та іноземних ЗМІ 
стала 79-річна пенсіонерка із 
Маріуполя Валентина Костнян-
тинівна, котру сфотографували 
на стрілецькому полігоні, коли 
та вчилася поводитися із авто-
матом. На запитання корес-
пондента NBC Річарда Енгеля 
жінка, котра прагне захистити 
Батьківщину і власну родину, 
відповіла просто: «Твоя мати 
вчинила б так само».

Військовий вишкіл для 
молоді громадські організації 
влаштовують і в Полтавській 
області. У Решетилівці щови-
хідних навчання для молоді 
проводить ГО «Сокіл» за під-
тримки Центру туризму. Цієї 
суботи 19 лютого ГО «Спілка 
учасників АТО Решетилів-
щини» розпочинає навчання 
для дорослих — з цивільної 
оборони, військової медицини 

та надання першої медичної 
допомоги в бойових умовах. 
Як повідомив голова спілки 
Олег Мотузко, на тлі загроз 
російського агресора колишні 
атовці вирішили влаштувати 
курси для мешканців громади. 
Участь у перших заняттях 
візьмуть до 10 осіб. Проте 
участь в них можуть взяти 
всі бажаючі. Для цього слід 
записатися на курси, звернув-
шись у спілку.

Долучилися мешканці гро-
мади й до акції «Ми вдома! 
Ми готові!», котра пройшла 16 
лютого по всій країні. Українців 
у щирому патріотичному пориві 
об’єднала єдина думка: ніхто, 
крім нас, не захистить власну 
землю. Україна в нас одна, ми — 
вдома, на власній землі, готові 
її захищати разом із ЗСУ. Так 
що жоден Путін нас не злякає.
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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 2-кімнатну 

квартиру, 1 поверх, інд. 
опалення, 43 м2, Решетилівка. 
Тел. 068-887-59-38

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

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

 ■ Надам дві ділянки разом 
або окремо. Добротний буд. 
60 м2 в центрі с. Жовтневе, 
Решетилівського р-ну, та 
з/д 40 с. в г. Підгорянка, є газ, 
старі будівлі, асфальт до 
будинку. Ціна договірна.  
Тел. 095-354-32-85

ЖИВНІСТЬ
 ■ Куплю кнура на м’ясо.  

Тел. 095-914-64-97
 ■ Куплю теля.  

Тел. 063-849-93-40
 ■ Продам нутрії-самці 11 міс. 

і 7 міс., самочки 7 міс. ж/в. 80 
грн за кг. Тел. 066-809-45-78

РІЗНЕ
 ■ Продам цибулю. Кущівка, 

велика голландської селекції,  
чиста, в сітках по 17 та 20 
кг. Можна в роздріб! Є і на 
посадку біла та кримська. 
Село Лобачі! Тел. 099-062-48-
93, 050-98-31-891

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

 ■ Продам ел. газовий котел 
«Феролі» б/в (Італія).  
Тел. 066-809-45-78

 ■ Продам кукурудзолущилку, 
січкарку (радянську).  
Тел. 063-849-93-40

 ■ Продам 
зерносінобурякоподрібнювач, 
редуктор, кукурудзолущилку, 
ел. двигун, насос водяний, 
компресор. Тел. 095-914-64-97

 ■ Продам ел. 
кормотравоподрібнювач 2800 
обертів. Тел. 066-809-45-78

 ■ Продам кущі чайної 
троянди. Тел. 095-561-31-81

 ■ Продам пшеницю 1 ц.  
Тел. 095-561-31-81

 ■ Продам цибулю-кущовку 
королівську. 30 грн за кг.  
Тел. 095-126-78-22

 ■ Продам мотоцикл 
ІЖ-Юпітер-3К з коляскою, 
1976 р.в. на ходу, задовільний 
стан. Тел. 050-989-05-02

 ■ Продам костюм «Афганка», 
комплект (зммовий і літній 
варіанти), р.50/4, новий.  
Тел. 050-989-05-02

 ■ Куплю електродвигун 
(можна неробочий), редуктор. 
Тел. 098-389-76-99

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

та за номером  
телефону  
050-675-07-36

Решети
лівщина

UA

Приватне підприємство «ПРИВАТ.ЗЕМ»  
пропонує якісні та швидкі послуги із 
землеустрою,
а саме : розробка проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, технічних 
документацій із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
технічних документацій із землеустрою щодо 
поділу (об’єднання) земельної ділянки, розробка XML, допомога у присвоєнні 
земельним ділянкам кадастрових номерів, представництво у судах із 
земельних спорів і т.д. 

Звертатись за телефоном:  
(050) 249-10-64, Жанна Олександрівна

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.

З метою популяризації професії рятувальника інформуємо 
випускників 2022 року, про те що проводиться відбір 

кандидатів до вступу у вищі навчальні заклади цивільного 
захисту за державним замовленням, це:

(для випускників 11 класів)
Національний університет цивільного захисту 

України (м. Харків) у тому числі його структурний 
підрозділ — Черкаський інститут пожежної безпеки 
імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України — провідний 
вищий навчальний заклад Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, який акредитовано 
за IV рівнем, оголошують прийом на денну форму 
навчання за рахунок державного замовлення за 
спеціальностями «Пожежна безпека» та «Цивільна 
безпека».

(для випускників 9 класів)
Ліцей цивільного захисту Вінницького вищого 

професійного училища Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльностіпроводить 
набір для здобуття повної загальної середньої 
освіти та допрофесійної підготовки у сфері 
цивільного захисту. На навчання до Ліцею 
приймаються діти громадян України, віком до 16 
років, які мають базову загальну середню освіту 
(закінчили 9 класів). Термін навчання 2 роки.

Бажаючі навчатись у даних навчальних закладах 
звертаються до підрозділів ДСНС України за місцем 
постійного проживання з 1 січня до 1 травня року 
вступу. (Додаткову інформацію можна отримати за 
адресою: м. Решетилівка, вул. Червонопартизанська, 
5 тел. 2-18-64).

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

споживачів – повідомляє АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Дата

Час 
прове-
дення 

ремонт-
них 

робіт

Диспетчерська 
назва облад-

нання

Назва населе-
ного пункту

Перелік вулиць, 
де можливі тим-
часові перерви в 

електропостачанні 
споживачів

Причина перерви в електро-
постачанні

Обґрунтування 
проведення робіт

25.02. 
2022

08.30 - 
16.30 КТП-159 м. Решетилівка

вул. Джерельна, 
Калинова, Воло-

шкова, Українська, 
пров. Джерельний

Для виконання робіт при 
реалізації договорів про 

приєднання до електричних 
мереж системи розподілу

ТУ № 
00125126102111 
62410000001 від. 

26.10.2021 р.

25.02. 
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 
реалізації договорів про 

приєднання до електричних 
мереж системи розподілу

ТУ № 
00125126102111 
62410000001 від. 

26.10.2021 р.

25.02. 
2022

08.30 - 
16.30

ПЛ-0,4 кВ Л-1 
від КТП-398 с. Колотії вул. Фермерська, 

Центральна

Виконання робіт з капіталь-
ного ремонту, передбачених 
річною програмою ремонтів 

ОСР

п. 10.2.22.57

25.02. 
2022

08.30 - 
16.30

ПЛ-0,4 кВ Л-4 
від КТП-158 м. Решетилівка вул. Джерельна, 

Старокиївська

Виконання робіт з капіталь-
ного ремонту, передбачених 
річною програмою ремонтів 

ОСР

28.02. 
2022

08:30-
16:30 КТП-228 с. Шилівка вул. Лєрмонтова, 

Пушкіна, Лугова

виконання робіт з технічного 
обслуговування електро-

мереж

28.02. 
2022

08:30-
16:30 КТП-310 с. Сені

вул. Кременчуцька, 
Козацька, пров. 
Профспілковий

виконання робіт з капіталь-
ного ремонту, передбачених 
річною програмою ремонтів 

ОСР

п. 7.1.2.22.60

28.02. 
2022

08:30-
16:30

ПЛ-0,4 кВ Л-1 
від КТП-159 м. Решетилівка

вул. Джерельна, 
Калинова, пров. 

Джерельний

виконання робіт з капіталь-
ного ремонту, передбачених 
річною програмою ремонтів 

ОСР

п. 10.2.22.31

28.02. 
2022

08:30-
16:30

ПЛ-0,4 кВ 
Л-1, Л-5 від 

КТП-362
с. Піщане вул. Калинова

виконання робіт з капіталь-
ного ремонту, передбачених 
річною програмою ремонтів 

ОСР

п. 10.2.22.52

28.02. 
2022

08:30-
16:30

ПЛ-0,4 кВ Л-2 
від КТП-154 м. Решетилівка

вул. Шевченка, 
Старокиївська, 

Покровська

вимкнення за заявою 
Користувача

01.03. 
2022

08:30-
16:30 КТП-120 с. Колотії вул. Вуглова, Яро-

ва, Героїв Війни

виконання робіт з капіталь-
ного ремонту, передбачених 
річною програмою ремонтів 

ОСР

п. 7.1.2.22.8

01.03. 
2022

08:30-
16:30

ПЛ-0,4 кВ Л-2 
від КТП-157 м. Решетилівка

вул. Козацька, 
Пивовара, пров. 

Садковий

виконання робіт з капіталь-
ного ремонту, передбачених 
річною програмою ремонтів 

ОСР

п. 10.2.22.25

01.03. 
2022

08:30-
16:30

ПЛ-0,4 кВ Л-6 
від ЗТП-147 м. Решетилівка вул. Покровська, 

Шкільна

виконання робіт з капіталь-
ного ремонту, передбачених 
річною програмою ремонтів 

ОСР

п. 10.2.22.2

01.03. 
2022

08:30-
16:30

ПЛ-10 кВ 
Потічок від ПС 
Решетилівка 

35/10 кВ

м. Решетилівка

вул. Великотир-
нівська, Новосан-

жарська, Козацька, 
Центральна, 

Степова, Надії Кур-
ченко, Молодіжна, 

Вереміївська, 
40-річчя Перемоги,

для виконання робіт при 
реалізації договорів про 

приєднання до електричних 
мереж системи розподілу

01.03. 
2022

08:30-
16:30

ПЛ-10 кВ 
Потічок від ПС 
Решетилівка 

35/10 кВ

с. Сені
вул. Кременчуцька, 

Козацька, пров. 
Профспілковий

для виконання робіт при 
реалізації договорів про 

приєднання до електричних 
мереж системи розподілу

01.03. 
2022

08:30-
16:30

ПЛ-10 кВ 
Потічок від ПС 
Решетилівка 

35/10 кВ

с. Хоружі повністю

для виконання робіт при 
реалізації договорів про 

приєднання до електричних 
мереж системи розподілу

ТУ № 
00083517092111 

62420000001 
від 17

02.03. 
2022

08:30-
16:30

ПЛ-0,4 кВ Л-1 
від КТП-151 м. Решетилівка

вул. Челюскіна, 
Чкалова, пров. 

Челюскіна, Коб-
зарний

виконання робіт з капіталь-
ного ремонту, передбачених 
річною програмою ремонтів 

ОСР

п. 10.2.22.21

02.03. 
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 капіталь-
ного ремонту, передбачених 
річною програмою ремонтів 

ОСР

п. 10.2.22.1

03.03. 
2022

08:30-
16:30 КТП-323 с. Колотії вул. Варв'янська

виконання робіт з капіталь-
ного ремонту, передбачених 
річною програмою ремонтів 

ОСР

п. 7.1.2.22.61

03.03. 
2022

08:30-
16:30

ПЛ-0,4 кВ Л-2 
від КТП-100 і 

Л-1 від СТП-97
с. Шкурупіївка вул. Огія, Соборна, 

Великотирнівська

для виконання робіт при 
реалізації договорів про 

приєднання до електричних 
мереж системи розподілу

ТУ № 42/2749 від 
30.08.2019р.

03.03. 
2022

08:30-
16:30

ПЛ-0,4 кВ Л-2 
від КТП-151 м. Решетилівка вул. Челюскіна, 

Чкалова

виконання робіт з капіталь-
ного ремонту, передбачених 
річною програмою ремонтів 

ОСР

п. 10.2.22.22
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СТРАВА ТИЖНЯ

Латвійські 
яблучні млинці

Для млинців:  3  яйця, 
жовтки відділити від білків; 
250 мл вершків 20% жирності, 
125 мл молока, 30 грам вершко-
вого масла, розтопити; 160 
грам борошна, дрібка солі, 1 ст. 
л. цукру; 1/2 ч. л. соди, 1/4 ч. 
л. оцту 9% (при бажанні соду 
з оцтом можна замінити 1 ч. 
л розпушувача для тіста); 
2 середні яблука, почистити, 
натерти на крупній тертці; 
олія для змащування пательні 
для смаження.

Для подачі: 50 грам цукрової 
пудри, 2 ч. л. меленої кориці, 
мед для поливання млинців.

В глибоку миску чи чашу 
планетарного міксера помі-
стити: жовтки, вершки, 
молоко, масло, цукор та оцет. 
Збити все до однорідності. 
Додати борошно та соду й ще 
раз все збити. Білки окремо 
збити з дрібкою солі.

Додати до тіста терті 
яблука та збиті білки, 
мішаючи все обережно, але 
впевнено.

Пательню для налисників 
змастити тонким шаром олії. 
Ополоником налити тісто 
в сковорідку, нахиляючи її 
в різні боки, щоб тісто роз-
теклося рівномірно.

Коли на поверхні яблуч-
ного млинця з’являться 
бульбашки, перевернути 
на іншу сторону. Смажити 
до готовності. І так посма-
жити усі яблучні млинці, 
складаючи їх один на один. 
Під час смаження, час від 
часу змащувати сковорідку 
рослинною олією.

Найліпше млинці тануть 
у роті, якщо їх щедро при-
сипати цукровою пудрою, 
корицею та полити медом. 

Топ-10 сортів огірків 
для відкритого ґрунту
Щороку селекці-

онери радують 
все цікавішими 

новими гібридами огірків, 
хоч і перевірені часом сорти 
не втрачають своїх позицій. 
Серед сортів огірків для від-
критого ґрунту є і такі, які 
можна пустити по шпалері, 
і компактні кущові гібриди. 
Ґрунтові сорти знайдуться 
і для прихильників раннього 
врожаю через вирощування 
розсади, і для тих, хто сіє 
огірочки прямо на грядці. 
Аби полегшити вибір, пропо-
нуємо ближче познайомитися 
з огірковою безпрограшною 
«десяткою» — універсальними 
надійними гібридами, що 
плодоносять у відкритому 
ґрунті до осені (від ранніх 
до пізніх).

1. «Гектор F1»  від 
Nunhems — ранній бджоло-
запильний детермінантний 
гібрид з дуже компактними, 
акуратними кущами і темним 
рясним листям. Плоди диво-
вижно однорідні, темні, 
з великими горбками і білими 
шипами. Тонка шкірка поєдну-
ється з солодким смаком, але 
стає грубою при перезріванні. 
Плоди стійкі до пожовтіння, 
переростання й гіркоти. Дов-
жина — 10–12 см, вага — 95–100 
г. Однаково підходить і для 
вживання у свіжому вигляді, 
і для консервації. Плодоно-
сить цей гібрид на 28–34 
день після сходів. Вважається 
одним зі стабільно урожайних 
ранніх сортів, стійким до всіх 
хвороб. Та ще більш цінна 
якість цього сорту — стійкість 
до похолодання й загущених 
посадок.

2. «Аристократ F1»  від 
Nong Woo Bio — надранній, 
самозапильний, простий 
в вирощуванні гібрид огірка. 
Потужні корені та не менш 
потужні пагони радують 

зав’язуванням 2–3 огірків 
у вузлах. Плоди темні, неве-
ликі, рясно горбкуваті, дов-
жиною 10–15 см, до 150 г. 
Щільна текстура без пустот 
і ніжна шкірка дивують не 
менше, як насичений, інтен-
сивний смак та аромат. Це 
один з найсмачніших огірків 
для вживання свіжим, який, 
втім, можна і заготовляти на 
зиму. При транспортуванні 
й зберіганні плоди не втра-
чають привабливого вигляду. 
Перший врожай можна зібрати 
вже на 35–37 день. Надстресо-
стійкий гібрид, нечутливий 
до посухи і всіх основних 
хвороб, в тому числі справж-
ньої і несправжньої борошни-
стої роси.

3 .  « А м у р  F 1 »   в і д 
Bejo  —  потужний самоза-
пильний ранній пучковий 
гібрид, що на одному міжвузлі 
в верхній частині пагонів 
формує до 8 плодів. Щільні, 
середні, темні листочки 
й здатність до регенерації 
вражають, як і плодоношення 
до першого заморозку. Цилін-
дричні, з дуже малою насіннє-
вою камерою, однорідні плоди 
дивують дещо товстуватою 
шкіркою і солодкуватим сма-
ком. Вони рясно шипуваті, 
опушені, горбкуваті, довжи-
ною від 8 до 15 см, вагою до 
100 г. Можна вирощувати 
і збирати як корнішон. Абсо-
лютно універсальний сорт 
огірка, хоч у консервуванні 
дещо втрачає хрусткість 
і більше підходить для мало-
сольних огірочків і вживання 
свіжими. Плодоносить цей 
гібрид з 40–44 дня. Холодо — 
й жаростійкий, транспорта-
бельний, лежкий, стійкий до 
всіх хвороб.

4. «Барвіна F1» від Nunhems 
Zaden — дуже компактний, 
високоврожайний ранній 
генеративний самозапильний 

гібрид огірка. Особливо рясно 
родить на центральному 
пагоні. Темні циліндричні 
плоди з великими рівномірно 
розподіленими горбками 
в пучках припиняють ріст при 
досягненні 10–12 см довжини 
(вага — 70–90 г), циліндричні, 
бездоганні в транспортуванні. 
Ідеальний ранній сорт для 
засолювання. Перший вро-
жай достигає вже на 40–44 
день після сходів. Гібрид 
нечутливий навіть до затінку 
і засолення грунту. Чудово 
росте в контейнерах. Стій-
кий до плямистостей, мозаїк, 
інших хвороб і стресів.

5. «Еколь F1»  — один 
з найнадійніших пікульних сор-
тів раннього типу, самозапиль-
ний, родючий, з подовженою 
вегетацією. Потужні рослини 
з середньоплетистими паго-
нами. Плоди від 4 до 6 см, 
до 60–75 г, дрібногорбкові, 
дуже однорідні, дещо плями-
сті, яскраві, з дуже щільною 
м’якоттю, формуються по 
5–7 на одному вузлі. Генетично 
позбавлений гіркоти гібрид 
родить невтомно, підходить 
для раннього, класичного 
і пізнього посіву. Перші плоди 
можна зібрати на 42–45 день. 
Огірки цього сорту особливо 
стійкі до борошнистої роси та 
огіркової мозаїки.

6. «Циркон F1»  від 
Nunhems — універсальний 
вегетативно-генеративний, 
потужний партенокарпічний 
сорт огірків для салатів, що 
вирізняється підвищенню кіль-
кістю плодів. Циліндричні, 
довжиною 10–11 см, до 100 г, 
з великими горбками, огірочки 
чудово зберігають свою тек-
стуру та хрусткість при кон-
сервуванні, та все ж найкраще 
смакують свіжими. Сорт чудово 
транспортується та довго 
зберігається. Перші плоди 
можна зібрати через 45–50 

днів, плодоносить цей гібрид 
огірка рівномірно протягом 
всього сезону. Цей гібрид стій-
кий до несприятливої погоди, 
захворювань.

7. «Делпіна F1»  від 
N u n h e m s   —  о д и н 
з найнадійніших «безпрограш-
них» сортів, що дає стабільно 
високий врожай, смачний і в 
свіжому вигляді, і в обробці. 
Це ранній партенокарпічний 
гібрид з середніми кущами 
і дуже потужними коренями, 
що утворює однорідні цилін-
дричні плоди довжиною до 
10–12 см (70–100 г). Радує вда-
лим балансом товщини м’якоті 
та насіннєвої камери, світлим 
забарвленням, відсутністю гір-
чинки та щільністю. Перший 
врожай цей сорт огірка при-
носить на 43–48 день. Стійкий 
до всіх хвороб, витривалий до 
спеки і невимогливий до тепла 
на початку вегетації.

8. «Роял F1» від Clause — 
класичний комахозапильний 
ранній гібрид з подовженим 
та дуже дружнім плодоношен-
ням. Середньорослий, витри-
валий, з переважно жіночим 
типом цвітіння. Плоди одно-
рідні, циліндричні, від 10 до 
15 см, від 90 до 110 г. Ідеально 
підходять для консервації, 
бо надзвичайно хрусткі. Але 
і свіжі ці огірочки радують 
смаком. Яскраво-зелена 
шкірка з світлими яскравими 
смужками, ніжна, не груба. 
Плоди не деформуються 
і не гірчать, не мають пус-
тот і не втрачають смакових 
властивостей при перезрі-
ванні. Перші плоди збирають 
на 45–50 день після сходів. 
Гібрид стійкий і до неспри-
ятливої погоди, і до хвороб 
(особливо — до антракнозу 
та борошнистої роси).

9. «Октопус F1»  від 
Syngenta — легенда серед 
корнішонів з дуже щедрим 
і тривалим плодоношенням 
(зазвичай формує зав’язі до 
кінця вересня). Опиляється 
бджолами, рослини пере-
важно жіночі, з дуже густим 
листям середніх розмірів та 
ошатним виглядом кущи-
ків, у вузлах формується по 
2–3 плоди. Огірочки здаються 
бездоганними: білошипі, 
великогорбчаті, вкорочено-ци-
ліндричні, темні, вони вража-
ють однорідністю (довжина 
від 6 до 8 см, вага — 80–100 
г) не менше, ніж солодким, 
позбавленим гіркоти смаком. 
Цей сорт огірка підходить 
і для тривалого зберігання, 
і для транспортування, і для 
будь-якої обробки. Дуже 
смачний в салатах. Не змі-
нює колір і не жовтіє навіть 
при тривалому зберіганні. 
Перший врожай дозріває на 
45–48 день. Надстійкий до 
спеки, плямистостей, мозаїк 
та й інших хвороб.

10. «Альянс F1»  від 
Bejo  — середньостиглий 
і середньорослий, з дуже 
потужним центральним 
стеблом бджолозапильний 
гібрид огріка з подовженою 
врожайністю (до середини 
осені). Плоди великі, довжи-
ною до 15–16 см при діаметрі 
до 7 см, циліндричні чи злегка 
вигнуті. М’якоть надзвичайно 
соковита і ніжна, солодкувата. 
Світлі смужки підкреслюють 
яскравий колір шкірки, як 
і бурі шипи. Перший врожай 
можна зібрати на 50–52 день. 
Повністю стійкий до плямис-
тості і борошнистої роси, але 
середньостійкий до пероноспо-
розу гібрид.

Олександр СТЕПАНЕНКО
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Понеділок, 28 Лютого
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 3:20 Я вдома
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

18:00, 21:00, 1:10, 2:40, 
5:20 Новини

7:05 Д/с «Дика планета»
7:25 Лекції TEDxKyiv
7:45 Невідомі Карпати
8:05, 9:05, 0:00 Погода
8:10 Д/ц «Девід Рокко. Італія 

на смак»
9:10, 3:45 Т/с «Потрійний 

захист»
11:00 Прозоро: про 

соціальне
12:00, 18:20 Соціальне 

ток-шоу «По-людськи»
13:10 Біатлон на Суспіль-

ному. Чемпіонат світу 
серед юніорів. Гонка 
переслідування. 
Молодь, хлопці

14:00 Біатлон на Суспіль-
ному. Чемпіонат світу 
серед юніорів. Гонка 
переслідування. 
Молодь, дівчата

14:35 Міста та містечка
15:10, 21:30, 1:35, 3:05, 5:45 

Спорт
15:20 Біатлон на Суспіль-

ному. Чемпіонат світу 
серед юніорів. Гонка 
переслідування. 
Юніори, хлопці

16:30 Д/с «Боротьба за 
виживання»

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

природи»
20:05 Д/ц «Дикі обрії 

Африки»
21:45 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

23:30 Перша шпальта
0:15 Біатлон на Суспіль-

ному. Чемпіонат світу 
серед юніорів. Гонка 
переслідування. 
Юніори, дівчата

1:45 Т/с «Спогади Шерлока 
Холмса»

1+1
5:45 «Життя відомих 

людей»
6:30, 7:10, 8:10, 9:10 

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

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

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 Х/ф «Нікіта» (16+)
1:55 «Голос країни 12»

Інтер
5:20, 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, 4:15 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

12:25 Х/ф «Фантомас»
14:35, 15:25 «Вещдок»
16:05 «Жди меня. Україна»
20:00, 3:45 «Подробиці»
21:00 «Вещдок. Срок 

давности»
23:55 Х/ф «Спадок брехні»
1:50 Т/с «Той, хто не спить» 

16+

СТБ
3:30 «Найкраще на ТБ»
5:50 Т/с «Комісар Рекс»
7:45, 11:50 «Битва 

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

«Вікна-Новини»
13:10, 14:50 Т/с «Сліпа» 12+
15:40, 18:05 Т/с «Слід» 16+
19:05, 1:25 «Супербабуся» 

12+
20:15, 22:50 Т/с «Наперекір 

долі» 16+
23:15 Т/с «Щаслива попри 

все» 16+

Новий Канал
5:40, 7:00 «Kids time»
5:45 М/с «Том і Джеррі»
7:05 «Орел і решка»
10:05 Х/ф «Страшилки 2: 

Привиди Гелловіна» 12+
11:55 Х/ф «Страшилки» 16+
13:55 Х/ф «Шість днів, сім 

ночей» 16+
15:55, 20:00 «Хто зверху?» 

12+
18:00, 19:00 Т/с «Будиночок 

на щастя»

22:10 Х/ф «Стажер» 16+
0:50 Х/ф «Плейбой під 

прикриттям» 16+
2:25 «Служба розшуку дітей 

2022»
2:30 «Зона ночі»
4:50 «Абзац!»

НТН
4:45 «Top Shop»
5:55 «Вартість життя»
8:05 Х/ф «Прощавайте, 

фараони!»
9:40 Х/ф «Без року тиждень»
11:05 Т/с «Коломбо» (16+)
12:30, 16:30, 19:00, 2:45 

«Свідок»
13:00, 18:00, 3:10 «Випадко-

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

(16+)
15:55, 17:00, 19:30 Т/с «CSI: 

Маямі» (16+)
23:00 Т/с «Сліпа зона» (16+)
0:40 Х/ф «Мішель Вальян: 

жага швидкості»

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
10:15 Місія: краса
11:20, 15:30 Т/с «Хірургія. 

Територія кохання» 12+
16:00, 17:00 Т/с «Водна 

поліція» 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить 

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

забудеш» 12+
23:10 Т/с «Три сестри» 12+
1:30 Телемагазин
2:00 Гучна справа
3:00 Реальна містика

ICTV
5:05, 3:50 Скарб нації
5:15 Еврика!
5:20 Служба розшуку дітей
5:25 Громадянська оборона
6:30 Факти тижня
8:45 Факти. Ранок
9:10, 19:20 Надзвичайні 

новини
10:05 Анти-зомбі
10:55, 13:20 Х/ф «Богемська 

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

День
14:10, 16:25 Т/с «Розтин 

покаже-2» 16+
16:40 Т/с «Пес» 16+
17:45, 21:25 Т/с «Морська 

поліція. Чорноморськ» 
16+

20:20 Прихована небезпека
21:05 Факти. Вечір
22:30 Свобода слова
23:55 Х/ф « Одного разу... у 

Голівуді» 16+
2:50 Я зняв!

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

світу»
12:50 М/ф «Вартові 

джунглів»
14:45 М/ф «Втеча з планети 

Земля»
16:25 Х/ф «Випадковий 

чоловік»
18:00 «Орел і Решка. Рай та 

пекло»
20:00 «Орел і Решка. 

Морський сезон»
21:00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

23:00 Х/ф «Пережити ніч» 
(18+)

0:45 Т/с «Три сестри»
2:45 «Нічне життя»

Прямий
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:45 
«Репортер». Новини

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

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

14:10 «Великий день»
16:10 «Час пік»
17:10 Ток-шоу «Ситуація»
18:15 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Про 

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

2+2
6:00 «Джедаі 2019»
6:15 Т/с «Ангели» (16+)
9:50 Х/ф «Нові мутанти» 

(16+)
11:40 Х/ф «Двійник»
13:50 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Гроші 2022»
20:20 Т/с «Ангели-2» (16+)
22:20, 0:30 Т/с «Кістки» (16+)
0:10 «Дубинізми»
2:20 Т/с «Зустрічна смуга» 

(16+)
3:15 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00, 12:35 Містична 

Україна
7:00 Правила виживання
8:05, 1:35 Речовий доказ
9:15 Вартість життя
10:25 Таємниці світу
11:35 Природа сьогодення
13:30, 21:50 Астронавти: 

найважча робота у 
Всесвіті

14:25 Щось пішло не так: 
зворотній відлік до 
катастрофи

15:25 Людина: як усе 
починалося

16:25, 23:40 Як влаштова-
ний Всесвіт

17:25 Неймовірні винаходи
17:55 Таємнича світова 

війна
18:55 Україна вражає
19:55, 22:40 Шукачі 

неприємностей
20:50 Дика Індія
0:40 Заборонена історія
2:45 Прихована реальність
3:40 Пересказана історія
4:40 Судіть самі
5:10 Ілюзії сучасності

Enter-фільм
6:05 Х/ф «Небезгрішний» 

16+
7:10, 9:00, 1:20 «Телемага-

зин»
7:40, 8:50, 9:30 «Муль-

тфільм»
8:00 «Невідома версія»
10:05 «Зіркові долі»
10:55 «Моя правда»
11:45 Х/ф «Поводир» 16+
14:05 Х/ф «Люди в океані»
15:25 Х/ф «Командир 

щасливої «Щуки»» 12+
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
4:20 Кінотрейлери

К2
6:30, 8:00 Телемагазин
7:30 Смузі-меню
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, 5:30 Готуємо разом
23:50 Зіркові долі
0:30, 3:40 Мультфільми
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
8:45 Х/ф «Найкращий друг»
10:45 Х/ф «Ранковий 

підйом» 16+
12:30 Х/ф «З Парижа з 

любов’ю» 16+
14:15, 4:55 Зірки, чутки та 

галлівуд
16:00, 4:00 Панянка-се-

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

Битва блондинок
19:00 Розсміши коміка
20:00, 0:00 Одного разу під 

Полтавою
21:00 Т/с «Пригоди Бампера 

і Суса» 16+
22:00 Т/с «Усі жінки - 

відьми»
23:00 Т/с «Бібліотекарі» 16+
1:00 Країна У
2:00 Богиня шопінгу. Батли 

за патли
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, 16:30 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
16:50 Геомеха
17:10 Денніс і Нешер: без 

обмежень
17:30, 20:30 Блиск та 

чудо-машини
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 Підводна ера
0:30 Смішарики
1:20, 3:30 Улюблені 

мультфільми
3:00 Казки на піску

Вівторок, 1 Березня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 3:15 Я вдома
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

18:00, 21:00, 0:45, 5:25 
Новини

7:05, 1:20 Т/с «Спогади 
Шерлока Холмса»

8:05, 9:05, 2:15 Погода
8:10 Д/ц «Девід Рокко. 

Неаполь на смак»
9:10, 3:40 Т/с «Потрійний 

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

ток-шоу «По-людськи»
13:10 Біатлон на Суспіль-

ному. Чемпіонат світу 
серед юніорів. Гонка 
переслідування. 
Юніори, дівчата

14:10 Д/с «Особливий загін. 
Супер - чуття»

15:10, 21:40 Спорт
15:20 Концерт. Пісні про 

кохання
16:30 Д/с «Боротьба за 

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

природи»
19:40 Д/с «Супер - чуття»
20:05 Д/ц «Дикі обрії 

Африки»
21:55 Полюси
22:55 Біатлон на Суспіль-

ному. Чемпіонат світу 
серед юніорів. Естафета, 
молодь, дівчата

0:15 Бігус Інфо
2:20 UA:Фольк. Спогади

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

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

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

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

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

(12+)
20:40 «Проспорт»
20:45, 21:45 Т/с «Папік - 2» 

(16+)
22:35 «ТСН: 10 вражаючих 

подій дня»
22:45 «Твій вечір 2022»
23:30 Х/ф «Сльози Сонця» 

(16+)
2:00 Х/ф «Нікіта» (16+)

Інтер
5:10 «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 «Ас із асів»
14:35, 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. Срок 

давности»
23:50 Х/ф «Пасажир» 16+
1:50 Т/с «Той, хто не спить» 

16+
4:40 «Мультфільм»

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» 16+
23:15 Т/с «Щаслива попри 

все» 16+

Новий Канал
6:00, 7:10 «Kids time»
6:05 М/с «Том і Джеррі»
7:15 «Орел і решка»
9:25 Т/с «Грімм» 16+
11:10 «Суперінтуїція»
13:35 Х/ф «Мисливці на 

привидів» 12+
15:45, 20:00 «Хто зверху?» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Будиночок на 

щастя»
22:00 Х/ф «Міс Конгеніаль-

ність»

0:25 Х/ф «Нація вбивць» 18+
2:25 «Зона ночі»
4:50 «Абзац!»

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

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

«Свідок»
9:00 Х/ф «Свідоцтво про 

бідність»
10:25 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 «Сліпа зона» (16+)
0:40 «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
10:15 Місія: краса
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» 12+
23:10 Т/с «Три сестри» 12+
1:30 Телемагазин
2:00 Гучна справа
3:00 Реальна містика

ICTV
4:00, 3:55 Еврика!
4:20 Факти
4:40, 20:15, 2:00 Громадян-

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

новини
10:10 Прихована небезпека
11:55, 13:15 Х/ф «Нарко-

кур’єр» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:25, 22:15 Т/с «Розтин 

покаже-2» 16+
16:45 Т/с «Пес» 16+
17:50, 21:25 Т/с «Морська 

поліція. Чорноморськ» 
16+

18:45, 21:05 Факти. Вечір
0:10 Х/ф «Ціль номер один» 

16+

2:45 Я зняв!
3:50 Скарб нації

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Юху та його друзі»
8:35 «Орел і Решка. Шопінг»
9:30, 18:00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло»
11:30, 20:00 «Орел і Решка. 

Морський сезон»
12:30, 21:00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

14:40 Х/ф «Випадковий 
чоловік»

16:15 Х/ф «Новий хлопець 
моєї мами» (16+)

23:00 Т/с «Грань» (16+)
0:45 Т/с «Три сестри»
2:45 «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»
6:30 Х/ф «Баал, бог грози» 

(16+)
8:20 Х/ф «Люди Ікс: Перший 

клас» (16+)
11:00 Т/с «Булатов» (16+)
12:50, 16:55 «Загублений 

світ»
17:55, 2:00 «Секретні 

матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Джедаі 2021»
20:25 Т/с «Ангели-2» (16+)
22:20, 0:10 Т/с «Кістки» (16+)
2:15 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00 Містична Україна
7:00 Правила виживання
8:05, 1:35 Речовий доказ
9:25 Вартість життя
10:30 Таємниці світу
11:40 Природа сьогодення
12:40 Війна всередині нас
13:35, 21:50 Астронавти: 

найважча робота у 
Всесвіті

14:35 Золото Гітлера
15:30 Людина: як усе 

починалося
16:25, 23:40 Як влаштований 

Всесвіт
17:25 Неймовірні винаходи
17:55 Таємнича світова війна
18:55 Україна вражає
19:55, 22:40 Шукачі 

неприємностей
20:50 Дика Індонезія
0:40 Заборонена історія
2:45 Прихована реальність
3:40 Божевільний світ
4:40 Судіть самі
5:00 Ілюзії сучасності

Enter-фільм
5:50 Х/ф «Анничка»
7:10, 9:00, 1:20 «Телемагазин»
7:40, 8:50, 9:30 «Мультфільм»
8:00 «Невідома версія»
10:35 «Зіркові долі»
11:25 «Моя правда»
12:15 Х/ф «Перевертень в 

погонах» 16+
13:45 Х/ф «В останню чергу»
15:20 Х/ф «Повернення 

«Святого Луки»»
17:10, 23:20 Х/с «Суто 

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

К2
6:30, 8:00, 9:00 Телемагазин
7:30 Смузі-меню
8:20, 13:20 Ланчбокс
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
13:30 Гордон Рамзі готує 

вдома
14:30 Моя кухня
15:30 Правила виживання
18:50 Удачний проект
20:30 Шість соток
22:10, 5:30 Готуємо разом
23:50 Зіркові долі
0:30, 3:40 Мультфільми

1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір

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 «Автомонстри»
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 Богиня шопінгу. Битва 

блондинок
19:00 Розсміши коміка
20:00 Т/с «Пригоди Бампера і 

Суса» 16+
0:00 Одного разу під 

Полтавою
1:00 Країна У
2:00 Богиня шопінгу. Батли 

за патли
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, 16:30 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
16:50, 23:00 Геомеха
17:10, 22:30 Денніс і Нешер: 

без обмежень
17:30, 20:30 Блиск та 

чудо-машини
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, 3:15 Я вдома
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

18:00, 21:00, 0:40, 5:25 
Новини

7:05, 1:15 Т/с «Спогади 
Шерлока Холмса»

8:05, 9:05, 2:10, 3:10 Погода
8:10, 8:35 Д/ц «Девід Рокко. 

Неаполь на смак»
9:10, 3:40 Т/с «Потрійний 

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

ток-шоу «По-людськи»
13:10 Біатлон на Суспіль-

ному. Чемпіонат світу 
серед юніорів. Естафета, 
молодь, дівчата

14:30 Міста та містечка
15:10, 21:40 Спорт
15:20 Біатлон на Суспіль-

ному. Чемпіонат світу 
серед юніорів. Естафета, 
молодь, хлопці

17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Супер - чуття»
20:05 Д/ц «Дикі обрії 

Африки»
21:55 Полюси
22:55 Біатлон на Суспіль-

ному. Чемпіонат світу 
серед юніорів. Естафета, 
юніори, дівчата

0:10 Перша шпальта
2:15 UA:Фольк. Спогади

1+1
5:40 «Життя відомих людей»
6:30, 7:10, 8:10, 9:10 «Сніданок 

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

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

9:25, 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, 21:40 Т/с «Папік - 2» 

(16+)
22:35 «ТСН: 10 вражаючих 

подій дня»
22:45 «Твій вечір 2022»
23:30 Х/ф «Пастка» (16+)

1:55 Х/ф «Сльози Сонця» (16+)

Інтер
5:05 «Телемагазин»
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 «Гра в чотири 

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

случай»
18:00, 19:00, 3:55 Ток-шоу 

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

давности»
23:50 Х/ф «Американець» 16+
1:50 Т/с «Той, хто не спить» 

16+
4:40 «Мультфільм»

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

сів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
13:05, 14:50 Т/с «Сліпа» 12+
15:40, 18:05 Т/с «Слід» 16+
19:05, 1:25 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Наперекір 

долі» 16+
23:15 Т/с «Щаслива попри 

все» 16+

Новий Канал
6:00, 7:50 «Kids time»
6:05 М/с «Том і Джеррі»
7:55 «Орел і решка»
10:00 Т/с «Грімм» 16+
10:50 «Суперінтуїція»
12:55 Х/ф «Перший месник: 

Друга війна» 16+
15:45, 20:00 «Хто зверху?» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Будиночок на 

щастя»
22:00 Х/ф «Міс Конгеніаль-

ність 2: Озброєна і 
легендарна»

0:35 Х/ф «Віджа: Смертельна 
гра» 16+

2:15 Х/ф «Спадкоємці 3» 12+
3:35 «Служба розшуку дітей 

2022»
3:40 «Зона ночі»
4:50 «Абзац!»

НТН
4:45 «Top Shop»
6:20 «Вартість життя»
7:55, 13:00, 18:00, 3:05 

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

«Свідок»
9:00 Х/ф «Зупинився потяг»
10:55 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 «Сліпа зона» (16+)
0:45 «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
10:15 Місія: краса
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» 12+
23:10 Т/с «Три сестри» 12+
1:30 Телемагазин
2:00 Гучна справа
3:00 Реальна містика

ICTV
4:15 Служба розшуку дітей
4:20 Факти
4:40, 10:10 Громадянська 

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

новини
11:45, 13:15 Х/ф «Ціль номер 

один» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:25, 22:20 Т/с «Розтин 

покаже-2» 16+
16:45 Т/с «Пес» 16+
17:45, 21:25 Т/с «Морська 

поліція. Чорноморськ» 
16+

18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20, 2:00 Секретний фронт
0:15 Х/ф «Термінова 

доставка» 16+
2:45 Я зняв!
3:55 Скарб нації

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

Рай та пекло»
11:10, 20:00 «Орел і Решка. 

Морський сезон»
12:00, 21:00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

14:10 Х/ф «Новий хлопець 
моєї мами» (16+)

16:00 Х/ф «Вчитель року»
23:00 Т/с «Грань» (16+)
0:45 Т/с «Три сестри»
2:45 «Нічне життя»

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

14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
18:50 «Репортер». 
Новини

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

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

14:10 «Великий день»
16:10 «Час пік»
17:10 Ток-шоу «Ситуація»
18:10 «Ексклюзив»
19:00 Ток-шоу «Велика 

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

Христини»

2+2
6:00 «Джедаі 2019»
6:15 Х/ф «Ліквідатори» (16+)
8:10 Х/ф «Логан» (16+)
10:55 Т/с «Булатов» (16+)
12:50, 19:25 «Загублений 

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

(16+)
2:50 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00 Містична Україна
7:00, 5:00 Правила 

виживання
8:05, 1:30 Речовий доказ

9:20 Вартість життя
10:30 Таємниці світу
11:40 Природа сьогодення
12:40 Війна всередині нас
13:35, 21:50 Астронавти: 

найважча робота у 
Всесвіті

14:35 Золото Гітлера
15:35, 18:00 Людина: як усе 

починалося
16:30, 23:35 Як влаштований 

Всесвіт
17:30 Неймовірні винаходи
18:55 Україна вражає
19:55, 22:40 Шукачі 

неприємностей
20:50 Дика Індонезія
0:35 Заборонена історія
2:40 Прихована реальність
3:35 Божевільний світ
4:30 Судіть самі

Enter-фільм
5:35 Х/ф «Мартин Боруля»
7:10, 9:00, 1:20 «Телемагазин»
7:40, 8:50, 9:30 «Мультфільм»
8:00 Моя правда
9:50 «Зіркові долі»
10:40 «Моя правда»
11:30 Х/ф «Тривожна 

відпустка адвоката Лари-
ної»

13:10 Х/ф «Версія полковника 
Зоріна»

14:50, 21:00 Х/с «Доктор 
Блейк» 16+

17:10, 23:20 Х/с «Суто 
англійські вбивства»

19:10, 1:50 Х/с «Пуаро»
3:30 Кіноляпи
4:30 Кінотрейлери

К2
6:30, 8:00, 9:00 Телемагазин
7:30 Смузі-меню
8:20, 13:20 Ланчбокс
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
13:30 Гордон Рамзі готує 

вдома
14:30 Моя кухня
15:30 Правила виживання
18:50 Удачний проект
20:30 Шість соток
22:10, 5:30 Готуємо разом
23:50 Зіркові долі
0:30, 3:40 Мультфільми
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір

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 «Хітмен: Агент 47» 
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 Богиня шопінгу. Битва 

блондинок
19:00 Розсміши коміка
20:00 Т/с «Пригоди Бампера і 

Суса» 16+
0:00 Одного разу під 

Полтавою
1:00 Країна У
2:00 Богиня шопінгу. Батли 

за патли
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, 16:30 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
16:50, 23:00 Геомеха
17:10, 22:30 Денніс і Нешер: 

без обмежень
17:30, 20:30 Блиск та 

чудо-машини
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, 3 Березня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 2:05 Я вдома
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 

18:00, 21:00, 23:30, 5:10 
Новини

7:05 Т/с «Спогади Шерлока 
Холмса»

8:05, 9:05, 10:55, 0:20, 2:00, 
5:05 Погода

8:10 Д/ц «Девід Рокко. 
Неаполь на смак»

9:10, 2:30 Т/с «Потрійний 
захист»

10:00 Вільям і Кейт: майбутні 
король і королева

11:00 Прозоро: про соціальне
12:00 Соціальне ток-шоу 

«По-людськи»
13:10 Біатлон на Суспіль-

ному. Чемпіонат світу 
серед юніорів. Естафета, 
юніори, дівчата

14:30 Міста та містечка
15:15 Біатлон на Суспіль-

ному. Кубок світу. VIII 
етап. Естафета 4х6 км, 
жінки

17:00 Прозоро: про головне
18:20 Біатлон на Суспіль-

ному. Чемпіонат світу 
серед юніорів. Естафета, 
юніори, хлопці

20:20 Д/с «Супер - чуття»
21:40, 0:05, 5:45 Спорт
21:55 Полюси
23:00 Схеми. Корупція в 

деталях
0:25 Х/ф «Прелюдія долі»

1+1
5:35, 4:25 «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, 3:10 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 «Щасливе число 

Слевіна» (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 «Пограбування» 

16+
14:50, 15:45 «Вещдок»
16:30 «Вещдок. Особый 

случай»
18:00, 19:00, 3:55 Ток-шоу 

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

давности»
23:55 Х/ф «Рекрут» 16+
2:05 Т/с «Той, хто не спить» 

16+

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

сів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

«Вікна-Новини»
13:05, 14:50 Т/с «Сліпа» 12+
15:40, 18:05 Т/с «Слід» 16+
19:05, 1:25 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Наперекір 

долі» 16+
23:15 Т/с «Щаслива попри 

все» 16+

Новий Канал
6:00, 7:45 «Kids time»
6:05 М/с «Том і Джеррі»
7:50 «Орел і решка»
10:00 Т/с «Грімм» 16+
10:50 «Суперінтуїція»
12:50 Х/ф «Перший месник: 

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

щастя»
20:00 «Де логіка?» 12+
22:05 Х/ф «Чого хочуть 

жінки»
0:55 Х/ф «Віджа: Походження 

зла» 16+
2:35 «Служба розшуку дітей 

2022»
2:40 «Зона ночі»
4:50 «Абзац!»

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

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

«Свідок»
9:00 Х/ф «Поїзд поза 

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

(16+)
15:50, 17:00, 19:30 Т/с «CSI: 

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

Навколо світу»
23:00 Т/с «Сліпа зона» (16+)
0:40 «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
10:15 Місія: краса
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» 12+
23:10 Слідами
23:50, 2:00 Т/с «Три сестри» 

12+
1:30 Телемагазин
2:20 Реальна містика

ICTV
4:05, 3:50 Еврика!
4:20 Факти
4:40 Громадянська оборона
6:30 Ранок у великім місті
8:45 Факти. Ранок
9:15, 19:20 Надзвичайні 

новини
10:10 Секретний фронт
11:50, 13:15 Х/ф «Термінова 

доставка» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:25, 22:20 Т/с «Розтин 

покаже-2» 16+
16:45 Т/с «Пес» 16+
17:50, 21:25 Т/с «Морська 

поліція. Чорноморськ» 
16+

18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:15, 2:20 Анти-зомбі
0:10 Х/ф «Перехресний 

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

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

Рай та пекло»
11:10, 20:00 «Орел і Решка. 

Морський сезон»
12:00, 21:00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

14:00 Х/ф «Вчитель року»
16:10 Х/ф «Няньки»
23:00 Т/с «Грань» (16+)
0:45 Т/с «Три сестри»
2:45 «Нічне життя»

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

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

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

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

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

політику»
22:00 «Спецтема»

2+2
6:00 «Джедаі 2019»
6:45 Х/ф «Перше вбивство» 

(16+)
8:45 Х/ф «Команда А» (16+)
11:00 Т/с «Булатов» (16+)
12:50, 16:55 «Загублений 

світ»
17:55, 1:45 «Секретні 

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

(16+)

2:55 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00 Містична Україна
7:00, 5:00 Правила 

виживання
8:05, 1:35 Речовий доказ
9:20 Вартість життя
10:30 Таємниці світу
11:30 Природа сьогодення
12:30 Війна всередині нас
13:25, 21:50 Астронавти: 

найважча робота у 
Всесвіті

14:25 Золото Гітлера
15:20 Окаванго: річка мрій
16:20, 23:40 Як влаштований 

Всесвіт
17:20 Неймовірні винаходи
17:50 Таємнича світова війна
18:50 Україна вражає
19:50, 22:40 Шукачі 

неприємностей
20:50 Дика Індонезія
0:40 Заборонена історія
2:45 Прихована реальність
3:40 Божевільний світ
4:30 Судіть самі

Enter-фільм
5:55 Х/ф «Сьомий маршрут»
7:10, 9:00, 1:20 «Телемагазин»
7:40, 8:40 «Мультфільм»
7:50, 10:00 «Моя правда»
9:30 «Зіркові долі»
10:50 Х/ф «Украдене щастя»
13:20 Х/ф «Одруження 

Бальзамінова»
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

К2
6:30, 8:00, 9:00 Телемагазин
7:30 Смузі-меню
8:20, 13:20 Ланчбокс
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
13:30 Гордон Рамзі готує 

вдома
14:30 Моя кухня
15:30 Правила виживання
18:50 Удачний проект
20:30 Шість соток
22:10, 5:30 Готуємо разом
23:50 Зіркові долі
0:30, 3:40 Мультфільми

1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір

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 «Фантастична 

четвірка»
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 Богиня шопінгу. Битва 

блондинок
19:00 Розсміши коміка
20:00 Т/с «Пригоди Бампера і 

Суса» 16+
0:00 Одного разу під 

Полтавою
1:00 Країна У
2:00 Богиня шопінгу. Батли 

за патли
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, 16:30 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
16:50, 23:00 Геомеха
17:10, 22:30 Денніс і Нешер: 

без обмежень
17:30, 20:30 Блиск та 

чудо-машини
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 Земля, наближена до 

неба
6:30 Мультфільм
7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 18:00, 

21:00, 23:15, 1:30, 5:25 
Новини

7:05, 8:05, 9:05, 10:55, 1:25, 
5:20 Погода

7:10 Діана - королева сердець
8:10 Д/ц «Девід Рокко. 

Неаполь на смак»
9:10 Королева. Обов»язок 

понад усе
10:00 Гаррі та Меган: Два 

неспокійних роки
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00, 18:20 Соціальне 

ток-шоу «По-людськи»
13:10 Студія Зимові 

Паралімпійські ігри
13:55 XIII зимові Паралімпій-

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

15:20 Біатлон на Суспіль-
ному. Кубок світу. VIII 
етап. Естафета 4х7,5 км, 
чоловіки

17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Супер - чуття»
20:05, 23:50 Д/ц «Дикі обрії 

Африки»
21:40 Доба Олімпійських ігор
21:50 Д/ц «НЛО: Загублені 

свідчення»
22:45 Д/с «Дикі тварини»
0:35 Д/с «Особливий загін. 

Супер - чуття»
2:05 Х/ф «Гетьманські 

клейноди»
3:30 UA:Фольк. Спогади
4:25 Енеїда

1+1
5:05, 7:00, 8:00, 9:00, 12:00, 

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

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

з 1+1»
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 «Ліга сміху 2022»
22:30 Х/ф «Принц Персії. 

Піски часу» (16+)
0:55 Х/ф «Тринадцятий воїн» 

(16+)
3:00 Х/ф «Щасливе число 

Слевіна» (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 «Чудовий»
14:25, 15:25, 1:30 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый 

случай»
18:00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20:00, 3:30 «Подробиці»
21:00 Х/ф «007: СПЕКТР» 16+
4:00 «Орел і Решка. Дива 

світу»

СТБ
5:55 Т/с «Одружити не можна 

помилувати» 12+
9:55, 11:50, 14:50, 18:05 Т/с 

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

«Вікна-Новини»
19:00, 22:50 «Холостяк. Алекс 

Топольський» 12+
2:40 «Як вийти заміж»

Новий Канал
6:00, 7:10 «Kids time»
6:05 М/с «Том і Джеррі»
7:15 «Орел і решка»
9:25 «Де логіка?» 12+
11:40 Т/с «Будиночок на 

щастя»
14:50 Х/ф «Міс Конгеніаль-

ність»
17:00 Х/ф «Міс Конгеніаль-

ність 2: Озброєна і 
легендарна»

19:20 Х/ф «Золото дурнів» 16+
22:00 Х/ф «Ангели Чарлі» 12+
0:10 Х/ф «Цифрова 

радіостанція» 16+

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

2022»
2:40 «Зона ночі»

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

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

«Свідок»
9:00 Х/ф «П’ять хвилин 

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

(16+)
15:55, 17:00, 19:30 Т/с «CSI: 

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

Навколо світу»
23:00 Т/с «Сліпа зона» (16+)
0:45 «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
10:25 Т/с «Вісімнадцятиріч-

ний олігарх» 12+
14:25, 15:30 Т/с «Зведена» 12+
20:10 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21:00 Свобода слова Савіка 

Шустера
0:00, 2:00 Т/с «Хірургія. 

Територія кохання» 12+
1:30 Телемагазин
4:35 Реальна містика

ICTV
4:15, 1:30 Факти
4:40 Громадянська оборона
6:30 Ранок у великім місті
8:45 Факти. Ранок
9:15, 19:20 Надзвичайні 

новини
10:10, 20:05 Дизель-шоу 12+
11:40, 1:55 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
13:15 Т/с «Вижити за всяку 

ціну-2»
14:35, 16:15 Т/с «Пес» 16+
17:15, 22:55 Т/с «Вижити за 

всяку ціну-4»
18:45 Факти. Вечір
23:55 Т/с «Вижити за всяку 

ціну-3»
2:50 Я зняв!

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

пекло»
11:30, 20:15 «Орел і Решка. 

Морський сезон»
12:30, 21:10 «Орел і Решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

14:30 Х/ф «Няньки»
16:15 Х/ф «Черепашки-ніндзя 

3»
18:00 Х/ф «Траса 60»
0:20 Х/ф «Машина часу в 

джакузі» (18+)
2:10 Т/с «Три сестри»
3:10 «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»
6:20 Х/ф «Брудний коп» (16+)
8:15 Х/ф «Нові мутанти» (16+)
10:05 Т/с «Булатов» (16+)
11:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15, 1:45 «Спецкор»
18:50, 2:20 «Джедаі»
19:25 Х/ф «Багряні ріки» (16+)
21:25 Х/ф «22 кулі» (16+)
23:55 Х/ф «Місто Юрського 

періоду» (16+)
2:55 «Цілком таємно-2017»
3:30 «Відеобімба-2»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00, 5:10 Містична Україна
7:00 Правила виживання
8:05, 1:35 Речовий доказ

9:15 Вартість життя
10:35 Таємниці світу
11:45 Дика Індонезія
12:45 Війна всередині нас
13:40 Астронавти: найважча 

робота у Всесвіті
14:35 Золото Гітлера
15:30 Окаванго: річка мрій
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
20:50 ТОП-10 світу хижаків
0:40 Заборонена історія
2:45 Прихована реальність
3:40 Божевільний світ
4:40 Судіть самі

Enter-фільм
5:00 Х/ф «Украдене щастя»
7:10, 9:00, 0:55 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00, 10:10 «Моя правда»
9:30 «Зіркові долі»
11:00 Х/ф «Берег його життя»
14:40, 21:00 Х/с «Доктор 

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

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

Бальзамінова»
1:25 Х/ф «Самотня жінка 

бажає познайомитись...»
3:00 Кіноляпи
4:20 Кінотрейлери

К2
6:30, 8:00, 9:00 Телемагазин
7:30 Смузі-меню
8:20, 13:20 Ланчбокс
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
13:30 Гордон Рамзі готує 

вдома
14:30 Моя кухня
15:30 Правила виживання
18:50 Удачний проект
20:30 Шість соток
22:10, 5:30 Готуємо разом
23:50 Зіркові долі
0:30, 3:40 Мультфільми
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
8:45 Т/с «Усі жінки - відьми»
9:45 Т/с «Бібліотекарі» 16+
10:45 Х/ф «Фантастична 

четвірка 2: Вторгнення 
Срібного Серфера» 16+

12:45 4 весілля
14:00, 16:00, 4:10 Панянка-се-

лянка
15:00, 5:00 Зірки, чутки та 

галлівуд
17:00, 3:10 СуперЖінка 2
18:00 Богиня шопінгу. Битва 

блондинок
19:00 Розсміши коміка
20:00 Х/ф «П’ять років майже 

одружені» 16+
22:20 Х/ф «Третій зайвий 2» 

(18+)
0:40, 1:40 Країна У
1:10 Одного разу під 

Полтавою
2:10 Богиня шопінгу. Батли 

за патли
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, 16:30 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
16:50, 23:00 Геомеха
17:10, 22:30 Денніс і Нешер: 

без обмежень
17:30, 20:30 Блиск та 

чудо-машини
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

Субота, 5 Березня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 15:40, 18:45, 21:35 XIII 

зимові Паралімпійські 
ігри 2022 року (Пекін, 
Китай)

13:30 Біатлон на Суспіль-
ному. Кубок світу. VIII 
етап. Спринт, 7,5 км, 
жінки

15:00 Студія Зимові 
Паралімпійські ігри

16:20 Біатлон на Суспіль-
ному. Кубок світу. VIII 
етап. Спринт, 10 км, 
чоловіки

18:00, 21:00, 0:00, 4:00, 5:35 
Новини

18:15 Дайджест «Гримерка 
Євробачення»

21:25 Доба Олімпійських ігор
0:25, 1:45, 3:55 Погода
0:30 Д/ц «Дикі обрії Африки»
1:15 Д/с «Боротьба за 

виживання»
1:50 Х/ф «Веселі жабокричі»
3:00 UA:Фольк. Спогади
4:25 Невідомі Карпати
4:40 Енеїда

1+1
7:00, 4:30 «Життя відомих 

людей»
8:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
17:30, 18:30 «світ навиворіт 

- 13. Еквадор»
19:30, 3:35 ТСН: «Телевізійна 

служба новин»
20:10 «Проспорт»
20:15 «Чистоnews 2022»
20:20 «Вечірній квартал 

2022»
22:15, 2:35 Т/с «Дикі» (16+)
23:20 «Світське життя. 2022»
0:30 Х/ф «Тринадцятий воїн» 

(16+)

Інтер
5:00 «Телемагазин»
5:30 «Орел і Решка. Дива 

світу»
6:35 «Мультфільм»
7:00 Х/ф «Детектив Полін» 

12+
9:00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:05, 4:05 Х/ф «Оксамитові 

ручки»
13:10 Х/ф «Найчарівніша та 

найпривабливіша»
14:50 Т/с «Пристрасті по 

Зінаїді» 12+
20:00 «Подробиці»
20:30 «Місце зустрічі. 

Бенефіс. Ірина Білик»
22:05 Т/с «Я подарую тобі 

світанок» 12+
2:45 Х/ф «Іноземка»

СТБ
5:55, 10:55 Т/с «Наперекір 

долі» 16+
7:55 «Неймовірна правда про 

зірок»
19:00 «МастерШеф. Битва 

сезонів» 12+
22:15 «СуперМама» 12+

Новий Канал
6:00, 8:00, 10:00 «Kids time»
6:05 «Хто проти блондинок?» 

12+
8:05 Х/ф «Бетховен 5»
10:05 «Орел і решка. 

Земляни»
11:00 «Орел і решка. Чудеса 

світу»
12:00 «Орел і решка»
15:10 М/ф «Нікчемний я»
17:05 М/ф «Нікчемний я 2»
19:00 Х/ф «Чаклунка» 16+
21:00 Х/ф «Чаклунка: 

Повелителька темряви» 
12+

23:30 Х/ф «Зачарована»

1:40 «Вар’яти» 12+
2:40 «Зона ночі»

НТН
4:45 «Top Shop»
6:20 Х/ф «Прокинутися у 

Шанхаї»
7:50 Х/ф «Вічний поклик»
13:25, 3:15 «Випадковий 

свідок»
15:15 Х/ф «Подвійний 

дракон» (16+)
17:05 Х/ф «Напролом» (16+)
19:00, 2:30 «Свідок. Субота»
20:00 Х/ф «Кубанські козаки»
22:05 Х/ф «Черепашки-нін-

дзя» (16+)
0:00 Х/ф «Круїз, або Розлучна 

подорож» (16+)
1:50 «Легенди карного 

розшуку»

ТК Україна
7:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
7:30, 3:50 Реальна містика
8:10 Х/ф «В останній раз 

прощаюсь» 12+
10:20, 15:20 Т/с «Між 

коханням і ненавистю» 
16+

20:00 Головна тема
21:00 Ігри талантів
23:10 Музична платформа
1:30 Телемагазин
2:00 Т/с «Водна поліція» 16+

ICTV
4:20, 3:50 Скарб нації
4:25, 3:55 Еврика!
4:35 Факти
5:00 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
6:00 Т/с «Вижити за всяку 

ціну-2»
8:30 Т/с «Вижити за всяку 

ціну-4»
9:35, 13:00 Т/с «Дільничний з 

ДВРЗ» 16+
12:45 Факти. День
13:40 Х/ф «Шалений Макс: 

Дорога гніву» 16+
15:50 Х/ф «Місія нездійс-

ненна-6» 16+
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «Люсі» 16+
21:00 Х/ф «Веном» 16+

22:55 Х/ф «Втеча з Лос-А-
нджелеса» 16+

0:50 Х/ф «Перехресний 
вогонь» 16+

2:55 Я зняв!

К1
6:30 «TOP SHOP»
8:00 М/с «Кротик і Панда»
8:35 «Ух ти show»
9:20 «Орел і Решка. Шопінг»
11:15 Х/ф «Черепашки-ніндзя 

3»
13:10 Х/ф «Траса 60»
15:20 «Орел і Решка. 

Морський сезон»
23:50 Х/ф «Гра Моллі» (16+)
2:25 Т/с «Три сестри»
3:20 «Нічне життя»

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

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

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

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

2+2
6:00 «Зброя»
7:05 «Джедаі 2021»
8:20 «Загублений світ»
12:10 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих» (16+)
14:10 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-2» (16+)
16:10 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-3» (16+)
18:00 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-4» (16+)
19:50 Х/ф «Меркурій у 

небезпеці» (16+)

22:00 Х/ф «Облога» (16+)
0:10 Х/ф «Ти колись 

пробачиш мені?» (16+)
2:15 «Відеобімба-2»
3:45 «Цілком таємно-2017»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00 Орел и решка
7:00 Випадковий свідок
9:10 Таємниці світу
10:20 Вартість життя
11:20, 17:05 Україна вражає
12:20 Таємнича світова війна
14:20 Вижити в Алькатрасі
15:15 Алькатрас: Живе пекло
16:10 Довідник дикої 

природи
18:05 Дика Індонезія
20:05 ТОП-10 світу хижаків
21:00 Окаванго: річка мрій
1:00 Mайстри війни
2:05, 5:00 Містична Україна
3:00 Правда життя

Enter-фільм
6:00 Х/ф «Шкура білого 

ведмедя»
7:10, 9:00, 2:15 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00 «Моя правда»
9:30, 2:45 «Зіркові долі»
10:00 «Невідома версія»
10:50 Х/ф «Пригоди 

маленького Мука»
12:35 Х/ф «Пригоди Тома 

Сойєра»
14:10 Х/с «Секретний 

фарватер»
18:05 Х/с «Багряні ріки» 16+
21:55 Х/ф «Моменто» 16+
0:05 Х/ф «Другий трагічний 

Фантоцці» 16+
3:00 Кіноляпи
4:00 Кінотрейлери

К2
6:30 Телемагазин
7:30 Знаменитості
10:20 Правила життя
12:00 Корисні поради
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
0:30, 3:40 Мультфільми
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір
5:30 Готуємо разом

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:10 М/ф «Добрий 

динозавр»
12:00, 22:45 Розсміши коміка
14:00, 23:45, 1:15 Одного разу 

під Полтавою
17:30 Х/ф «Скажене весілля»
19:15 Х/ф «Скажене весілля 

2»
21:00 Х/ф «Скажене весілля 

3»
0:15, 1:45 Країна У
2:45 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
17:30, 20:30 Блиск та 

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

Сантьяго
19:00, 23:00 Смішарики
20:00, 0:00 Фіксики
21:30 Кіт Грім та зачарова-

ний дім
3:00 Казки на піску
3:30 Улюблені мультфільми
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ТЕЛЕПРОГРАМА / ПРИВІТАННЯ

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

19 лютого  
День народження 
відсвяткував  
Микола ПРИХОДЬКО!
З днем народження, зі святом! 
Хай кохання живе в хаті. 
Друзі будуть у вас вірні, 
А здобутки — лиш стабільні! 
 
Щоб здоров’я було класним, 
Небо над вами ясним. 
Побажання всі — здійсненні, 
Мрії всі — благословенні!

Колеги та друзі

20 лютого  
День народження 
відзначила  
Олена ШЕВЧЕНКО!

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

Колеги та друзі

20 лютого  
День 
народження 
відсвяткував 
Юрій ІВКО!

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

Колеги та друзі

Неділя, 6 Березня
UA: ПЕРШИЙ
6:00 ГІМН УКРАЇНИ
6:05, 14:45, 17:20, 18:15, 22:10 

XIII зимові Паралімпій-
ські ігри 2022 року 
(Пекін, Китай)

13:40 Біатлон на Суспіль-
ному. Кубок світу. VIII 
етап. Гонка пересліду-
вання, 10 км, жінки

15:30 Біатлон на Суспіль-
ному. Кубок світу. VIII 
етап. Гонка пересліду-
вання, 12,5 км, чоловіки

16:40 Студія Зимові 
Паралімпійські ігри

18:00 Новини
21:00, 0:35, 5:05 Тиждень на 

Суспільному
22:00 Доба Олімпійських ігор
0:00 Розважальна програма з 

Майклом Щуром 16+
0:30, 5:00 Погода
1:25 Х/ф «Лісова пісня»
3:05 UA:Фольк. Спогади
4:05 Енеїда

1+1
7:00 «Життя відомих людей»
8:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 2:00 «Світ навиворіт»
18:30 «Світське життя. 2022»
19:30, 4:50 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 12»
23:40 «Ліга сміху 2022»

Інтер
6:05 Х/ф «007: СПЕКТР» 16+
9:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 11:50, 12:35 «Інше 

життя»
13:30 «Вещдок. Срок 

давности»
18:00 Х/ф «Фантомас 

розбушувався»

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

найпривабливіша»
23:40 Х/ф «Осінній марафон»
1:25 Х/ф «Місто з ранку до 

опівночі»

СТБ
4:45 Х/ф «Спокута»
6:30 Т/с «Джейн Ейр»
10:45, 18:40 «Щасливі за сім 

днів» 12+
13:05 «МастерШеф. Битва 

сезонів» 12+
16:40 «Слідство ведуть 

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

Новий Канал
6:00, 7:20 «Kids time»
6:05 М/с «Том і Джеррі»
7:25 Х/ф «Зачарована»
9:40 М/ф «Емоджі Муві»
11:20 М/ф «Нікчемний я»
13:05 М/ф «Нікчемний я 2»
15:00 М/ф «Крижане серце»
17:00 М/ф «Крижане серце 2» 

12+
19:00 Х/ф «Аладдін»
21:45 Х/ф «Красуня та 

чудовисько»
0:10 «Improv Live Show» 12+
2:40 «Зона ночі»
4:50 «Абзац!»

НТН
4:45 «Top Shop»
5:20 Х/ф «Сімнадцятий 

трансатлантичний»
7:00 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»
8:55 Т/с «Смерть у раю» (16+)
13:20 Х/ф «Черепашки-нін-

дзя» (16+)
15:10 Х/ф «Кубанські козаки»

17:20 Х/ф «Ділові люди»
19:00 Х/ф «Небезпечно для 

життя!»
20:50 Х/ф «Весна на Зарічній 

вулиці»
22:40 Х/ф «Шість куль» (18+)
1:00 Х/ф «Напролом» (16+)
2:50 «Легенди карного 

розшуку»

ТК Україна
5:50 Сьогодні
6:50, 4:30 Реальна містика
8:55 Т/с «Ти мене ніколи не 

забудеш» 12+
17:10, 21:00 Т/с «Сини 

щасливої жінки» 12+
19:00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою
23:10, 2:00 Т/с «День Святого 

Валентина» 12+
1:30 Телемагазин
4:00 Гучна справа

ICTV
4:15 Факти
4:40, 8:25 Прихована 

небезпека
5:35, 9:25 Громадянська 

оборона
6:30 Секретний фронт
7:30 Анти-зомбі
10:25, 13:00 Т/с «Морська 

поліція. Чорноморськ» 
16+

12:45 Факти. День
14:20 Т/с «Пес» 16+
18:45 Факти тижня
20:55 Х/ф «Люди у чорному» 

16+
22:45 Х/ф «Люди у 

чорному-2» 16+
0:35 Х/ф «Чорна меса» 16+
2:50 Я зняв!

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

ники. Любов» (16+)
11:20 Х/ф «Досягни успіху»
13:10 «Орел і Решка. 

Морський сезон»
0:00 Х/ф «Машина часу в 

джакузі» (18+)
1:50 Т/с «Три сестри»
2:50 «Нічне життя»

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

17:00 «Репортер». 
Новини

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

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

політиком»
23:00 «Вата-шоу»

2+2
6:00 «Зброя-2»
7:05 «Джедаі 2021»
9:00, 0:10 «Загублений світ»
14:05 Х/ф «Горець-4: Кінець 

гри» (16+)
15:50 Х/ф «ФанФан Тюльпан» 

(16+)
17:45 Х/ф «Орел Дев-ятого 

легіону» (16+)
19:55 Х/ф «Кредо вбивці» 

(16+)
22:00 Х/ф «Капітан Грім» 

(16+)
0:50 Т/с «Зустрічна смуга» 

(16+)
1:50 «Відеобімба-2»
5:40 «Найкраще»
5:45 Телемагазини

Мега
6:00 Орел и решка
7:00 Випадковий свідок
9:10 Таємниці світу
10:15 Вартість життя
11:15, 17:15 Україна вражає
12:15 Таємнича світова війна
13:15 Окаванго: річка мрій
18:15 Дива нашого життя
20:05 ТОП-10 світу хижаків
21:00 Вижити в Алькатрасі
21:55 Алькатрас: Живе пекло
22:50 Адольф Гітлер. Шлях
0:50 Апокаліпсис. Перша 

світова війна
1:50 Містична Україна
2:50 Таємниці криміналь-

ного світу

Enter-фільм
5:45 Х/ф «Самотня жінка 

бажає познайомитись...»
7:10, 9:00, 1:45 «Телемагазин»
7:40, 8:50 «Мультфільм»
8:00 «Моя правда»
9:30, 2:15 «Зіркові долі»
9:50 «Невідома версія»
10:40 Х/ф «Пастка для котів»
12:20 Х/ф «Король Дроздо-

вик»
14:10 Х/с «Секретний 

фарватер»
18:05 Х/с «Багряні ріки» 16+
22:00 Х/с «Парфум» 18+
0:00 Х/ф «Фантоцці йде на 

пенсію»
3:00 Кіноляпи
4:00 Кінотрейлери

К2
6:30 Телемагазин
7:30 Знаменитості
10:20 Один за 100 годин
12:00 Правила життя
13:40 Корисні поради
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
0:30, 3:40 Мультфільми
1:40 Формула любові
3:20 Арт-простір
5:30 Готуємо разом

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:10 М/ф «Книга джунглів 2»
11:30 Розсміши коміка
13:30, 1:00, 2:00 Одного разу 

під Полтавою
17:00 М/ф «Співай»
19:00 Х/ф «Титанік»
22:40 Х/ф «Третій зайвий 2» 

18+
1:30, 2:30 Країна У
3:00 Панянка-селянка
5:50 Корисні підказки

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

Поварьошкіної
12:00, 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 Кіт Грім та зачарова-

ний дім
17:30, 20:30 Блиск та 

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

Сантьяго
19:00, 23:00 Смішарики
20:00, 0:00 Фіксики
21:30 Вартовий місяця
3:00 Казки на піску
3:30 Улюблені мультфільми
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Гороскоп
на тиждень

(28.02 — 6.03)

a
Овен. У вас може з’явитися шанс 
просунутися кар’єрними сходами. Ви 
одержите чимало способів добитися 

бажаного, було б що бажати. Постарайтеся 
не затівати сварки й конфлікти й не звер-
тати увагу на випади недоброзичливців.

b
Телець. Досить удалий час для 
складання угод, ви також будете 
досить переконливі на переговорах 

і нарадах. Ретельно перевіряйте інформа-
цію, є велика ймовірність неточностей 
і помилок.

c
Близнюки. Гарний тиждень, якщо 
ви максимально використовуєте 
всі його можливості — для творчої 

самореалізації й для досягнення важливих 
цілей. Постарайтеся займатися справами, 
які можна швидко закінчити.

d
Рак. Тиждень зажадає від вас 
мінімальної напруги, і те лише 
в той момент, коли потрібно буде 

просто не упустити свій шанс. Удалі будуть 
ділові зустрічі, необхідна інформація при-
йде вчасно.

e
Лев. Все розташовує до розміря-
ного ведення справ, руху вперед 
в професійній сфері, зміцненню 

своїх позицій. Не варто планувати поба-
чень з незнайомцями, співбесід і взагалі 
нічого кардинально нового.

f
Діва. Складний час, однак вирішаль-
ний для вашої кар’єри й відносин 
з начальством. Рекомендується пока-

зати в усій красі свій професійний рівень. 
Завойовані перемоги забудуться нескоро.

g
Терези. Ви зараз рішуче йдете до 
своєї мети. Упевненість у собі надає 
вам сили. Душевна рівновага доз-

воляє вам не турбуватися про майбутнє. 
Прислухайтеся до ідей колег, вони можуть 
виявитися корисними.

h
Скорпіон. Вас чекає робота 
й зарплата вашої мрії. Ви одержите 
саме ту ділову пропозицію, яка вас 

повністю влаштує. Пам’ятайте, що проти-
річчя є рушійної силою розвитку.

i
Стрілець. Прекрасний період 
для сміливих і енергійних дій. 
Сприятливі обставини для кар’єр-

ного росту. Вам не прийдеться особливо 
замислюватися над тим, що робити і як 
поводитися, ви прекрасно все знаєте.

j
Козеріг. Зараз необхідні рішучі 
дії, а ви, схоже, усе ніяк не можете 
розібратися в собі. Постарайтеся 

взяти себе в руки й виробити хоч якийсь 
план. Менше займайтеся рутинною 
роботою.

k
Водолій. Вас чекають зустрічі, 
поїздки по справах та інші тому 
подібні турботи. Можливо захочеться 

скинути з себе вантаж обов’язків, гостро 
набридне вчитися або працювати.

l
Риби. Удача вирішила посміхну-
тися вам, цей тиждень, швидше 
за все, виявиться менш напруже-

ним, ніж минулий. З’явиться й вільний 
час і можливість трохи відпочити 
і розвіятися.
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Відповіді

з №7

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
— Не розумію, як люди 

примудряються бути з’їде-
ними акулами у фільмах. 
Вони що, не чують три-
вожну музику?

***
— Тату, а чому на кущі 

чорні ягоди маленькі, 
а під кущем великі та інші 
на смак?

— Це означає, що під 
смородиною паслися кози.

***
— То чому ви наполяга-

єте на розлученні?

— Через несумісність. Він 
прокидається о 2-й годині 
ночі і все намагається 
бігти додому.

***
— Любий, якби ти знав, 

як мені хочеться чор-
ної ікри!

— То купи банку 
кабачкової. Зверху вона 
завжди чорна.

***
— А безробіття все 

зростає.
— Яке безробіття? Роботи 

стільки, що вона вже не 
міститься в країні, і за 
нею доводиться їхати до 
інших країн.

***
Ресторан. Офіціант:
— Що замовлятимете?
— Доширак.
— Це ресторан. Такого 

у нас не готують.
— Нічого, я маю з собою.

***
В автомагазині.
— Дайте передній бам-

пер на шістку і задній 
на дев’ятку... І гальмівні 
колодки.

— А колодки на 
яку модель?

— А ти сам як думаєш?
***

— СМС: «Мама та тато, 
я закохалася! Буду пізно, 
пішла ламати своє життя. 
Ваша дочка».

***
Чим частіше відкри-

ваєш холодильник, тим 
рідше хочеться вставати 
на ваги.

***
Коли дружина вагітна.
— Вкради мені шашлик!
— Зараз схожу і куплю.
— Я хочу крадений...

***
Білявка та брюнетка 

їдуть у ліфті та застряють. 
Білявка починає кричати:

— Допоможіть, на 
допомогу!

Брюнетка пропонує:
— Давай кричати-

мемо разом?
Білявка:
— Разом! Разом! Разом!

***
— Послуга безкоштовна?
— Ні, за гроші.
— А можна безкоштовно?
— За гроші можна 

і безкоштовно.
***

— За старих часів на вед-
медя з рогатиною ходили 
тільки взимку.

— А чому тільки взимку?
— Влітку було багато 

роботи, тож бухати мужи-
кам не дозволялося.
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