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В УКРАЇНІ ВВЕДЕНО
ВОЄННИЙ СТАН:

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПІДПИСАВ ВІДПОВІДНИЙ УКАЗ,
А ВЕРХОВНА РАДА ЗАТВЕРДИЛА ДОКУМЕНТ.

Президент Володимир Зеленський вранці у четвер, 24 лютого, виступив із терміновим зверненням до
українців у зв’язку з нападом російської армії на Україну.

Так, глава держави заявив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та при6
кордонниках, і оголосив про введення воєнного стану по всій країні.

Він розповів, що вже провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом та попро6
сив українців залишатися вдома.

«Без паніки – ми сильні. Ми всіх переможемо. Слава Україні!» – резюмував президент.
Верховна Рада вранці у четвер, 24 лютого, запровадила воєнний стан в Україні. Це рішення підтрима6

ли 300 народних депутатів. Рішення ухвалено після нападу Росії на Україну.

КОЛИ НОМЕР ГОТУВАВСЯ ДО ДРУКУ.
ЧЕТВЕР 24 ЛЮТОГО, РАНОК

«СКАЖІТЬ ПУТІНУ, ЩОБ
ЗАБРАВ СВОЇ ТАНКИ»:

ДОНЬКА ЗАГИБЛОГО ГЕРОЯ
НАПИСАЛА ЛИСТА ЄЛИЗАВЕТІ II

Десятирічна донька прикордонника Андрія Матвієнка, який загинув, рятую6
чи поранених побратимів під Савур6Могилою, написала листа королеві Ве6
ликої Британії Єлизаветі ІІ з проханням змусити Путіна забрати свої танки і
солдатів з України. Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Кропивниць6
кої міської ради, передає Укрінформ.

«Ваша Величносте! Я, Саша Матвієнко, з українського міста Кропивниць6
кого. Мені 10 років, 7 з яких я живу без тата. Він був військовим, його вбили на
війні на Донбасі. Мені дуже сумно, що ми тепер тільки вдвох із мамою. Зараз
Росія знову лякає мою країну великою війною, а війна — це коли гинуть тата і
багато, багато мирних людей. Я Вас дуже прошу, скажіть Путіну, щоб він за6
брав свої танки і своїх солдат від нашої землі», – написала дівчинка монархині.

Листа Саша писала разом з мамою Іриною, з перекладом допомогла Са6
шина репетиторка з англійської мови. Ірина Матвієнко висловила сподіван6
ня, що королева, прочитавши послання, «перейметься нашим болем і до6
лею України та зробить бодай спробу вплинути на нашого північного сусіда
і стримати його агресію».

У міськраді нагадали, що у 2015 р. фото трирічної Саші, яка отримала замість
загиблого тата орден «За мужність», облетіло всі українські і світові ЗМІ.

Фото: Кропивницька міська рада, ФБ
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� Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний наказав завдавати максимальних
втрат загарбникам. Про це він повідомив на сторінці у Фейсбук. Вказується, що сили оборони держави,
користуючись правом на самооборону відповідно до ст. 51 Статуту ООН, гідно відкидають спроби про6
тивника прорвати кордон.
� Небо України закрите для пасажирських літаків. З терміналу D Міжнародного аеропорту «Бо6

риспіль» евакуйовано всіх пасажирів. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
� У Луганській області влада о 05:50 оголосила загальну евакуацію. Усім мешканцям рекомендова6

но негайно залишити межі області, дотримуватись спокою, інструкцій поліції, ДСНС. Про це повідомив
голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.
� Кабінет міністрів та інші органи влади працюють в Києві у режимі воєнного стану.

БОРИСПІЛЬСЬКА ТГ

ЗБЕРІГАЙМО СПОКІЙ
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що у міського
голови Володимира Борисенка відбулася нарада силових структур та керівників комунальних підприємств.
У штатному режимі працюють усі комунальні підприємства. Сформовано аварійні бригади. Критична
інфраструктура не пошкоджена.

Важливо: не розповсюджувати неправдиву інформацію. Зараз може з’явитися чимало фейків. Збері6
гаймо спокій, довіряємо тільки офіційним сторінкам державних, обласних і місцевих органів влади.

А тим часом, звертаючись до жителів Бориспільської громади, Володимир Борисенко закликав, перш
за все, зберігати спокій.  За його словами, усі стратегічні об’єкти Бориспільської громади буде взято під
охорону, будуть облаштовані блокпости. Бажаючі можуть долучитися до їх облаштування, звернувшись
до приміщення міськвиконкому.

У разі надзвичайної ситуації по всьому місту працюватиме система оповіщення. Інформація про пе6
рехід до укриттів також буде озвучена на місцевій хвилі радіомовлення 99,4 ФМ та на каналі ТРС «Бо6
риспіль».

Водночас міський голова наголосив, що бажаючі можуть записатися до загонів тероборони. Для цьо6
го треба прибути до Бориспільського РТЦК та СП (м. Бориспіль, вул. С. Камінського, 6). При собі мати
паспорт, ідентифікаційний код та військові документи.

24 лютого рано5вранці військові об’єкти по всій країні зазнали ударів Росії. Атаковано
прикордонників, відбувається посилення бойових сутичок на Донбасі, обстрілів зазнали
найбільші міста України.

ПОЛІЦІЯ ПРОСИТЬ
ПОВІДОМЛЯТИ ПРО ПІДОЗРІЛИХ ЛЮДЕЙ НА ВУЛИЦЯХ

Особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі.
Поліцейські наряди забезпечують безпеку громадян та публічний порядок. Вод6
ночас правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену
увагу підозрілим особам та предметам і повідомляти на спецлінію поліції 102.
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ РОЗРОБИЛА ПОРАДИ
ДЛЯ ГРОМАДЯН, ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ
ВДОМА ДО НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ.

«КОЖЕН ПІДВАЛ
БУДИНКУ МОЖНА
ВИКОРИСТАТИ
ПІД УКРИТТЯ»3

ДЕ В БОРИСПОЛІ ЗАХИСНІ
СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
За інформацією Бориспільської районної державної адміністрації Київської
області, в місті Борисполі є 9 протирадіаційних укриттів (ПРУ) та 1 сховище

1. ПРУ №131007 — вул. Котляревського, 1
2. ПРУ №131034 — вул. Київський шлях, 76
3. ПРУ №131023 — вул. Сергія Камінського (Комуністична), 4
4. ПРУ №131029 — вул. Володимира Момота (Горького), 42
5. ПРУ №131009 — вул. Київський шлях, 79в
6. ПРУ №131010 — вул. Київський шлях, 79
7. ПРУ №129535 6 вул. Київський Шлях 2а
8. ПРУ №129510 6 вул. Київський Шлях 81
9. ПРУ №129533 — вул. Сергія Оврашка (Радгоспна),6
10. Сховище №131002 — вул. Київський шлях, 14



ЗА КІЛЬКА ДНІВ

ДО РАНКУ 24 ЛЮТОГО
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ВОЄННИЙ
СТАН:

ЯКІ
ОБМЕЖЕННЯ
ВВОДЯТЬСЯ

Воєнний стан – це особливий правовий
режим, що передбачає надання спеціальних
повноважень державним органам влади, не6
обхідних для запобігання загрозі. Передба6
чається тимчасове обмеження прав і свобод
громадян, а також тимчасове обмеження
законних інтересів юридичних осіб.

Президент Володимир Зеленський оголо6
сив, що воєнний стан діятиме по всій Україні
у зв’язку із вторгнення російських військ в
нашу країну.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ІЗ ВВЕДЕННЯМ
ВОЄННОГО СТАНУ

Відповідно до закону України «Про правовий
режим воєнного стану» в регіонах створюють6
ся адміністрації, до складу яких входять
військові, які наділяються повноваженнями ци6
вільної влади – військовослужбовці отримують
такі ж повноваження, як, наприклад, поліція.

Військову адміністрацію населеного пун6
кту очолює начальник, який призначається
на посаду та звільняється з посади прези6
дентом за пропозицією Генерального штабу
ЗСУ або відповідної обласної державної ад6
міністрації.

Військові забезпечують правопорядок са6
мостійно або із залученням органів виконав6
чої влади або місцевого самоврядування.
Якщо в регіоні починаються активні бойові дії,
то влада повністю перекладається на військо6
ве командування і військові адміністрації.

ПІД ЧАС ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ
МОЖУТЬ ВВОДИТИСЯ НАСТУПНІ

ЗАХОДИ
Використовувати потужності й трудові ре6

сурси підприємств, установ і організацій усіх
форм власності для потреб оборони, змінюва6
ти режим їхньої роботи, проводити інші зміни
виробничої діяльності, а також умов праці
відповідно до законодавства про працю.

Вводити комендантську годину.
Встановлювати особливий режим в’їзду

та виїзду, обмежувати свободу пересування
громадян, іноземців та осіб без громадян6
ства, а також рух транспортних засобів.

Перевіряти документи у громадян, а в разі
необхідності проводити огляд речей, транс6
портних засобів, багажу і вантажів, службових
приміщень і житла громадян, за винятком об6
межень, встановлених Конституцією України.

Забороняти проведення мирних зібрань,
мітингів, походів і демонстрацій, інших ма6
сових заходів.

Може обмежуватися право на вільне пе6
ресування.

Також обмежується право власності через
примусове відчуження майна у фізичних та
юридичних осіб на потреби оборони. Слід
сказати, що законом передбачена компен6
сація за таке вилучення, а також повернення
майна в разі його збереження при викорис6
танні в період воєнного часу.

Дещо обмежуються і трудові права, через
введення трудової повинності. Але, разом з
тим, законом передбачається соціальний
захист, право на відпочинок і мінімальна за6
робітна плата.

Не можуть обмежуватися у період воєнно6
го стану такі фундаментальні права людини,
як: право на життя, на повагу гідності, на сво6
боду та особисту недоторканність, право на
рівність перед законом, право на житло.

ЧИЇ ПОВНОВАЖЕННЯ НЕ МОЖНА
ПРИПИНЯТИ ПІД ЧАС

ВОЄННОГО СТАНУ
В умовах воєнного часу забороняється

проведення виборів, референдумів, страйків;
не можна вносити зміни до Конституції.

Невиконання вимог правового режиму
воєнного стану тягне за собою відпові6
дальність.

Президент України Володимир Зе5
ленський у своєму зверненні до
народу ввечері 22 лютого заявив, що
підписав указ про призов резервістів в
особливий період. Глава держави
наголосив, що про загальну мобіліза5
цію не йдеться.

Призов резервістів на військову службу
розпочався з 23 лютого. Призову підлягати6
муть громадяни віком від 18 до 60 років, як
офіцери, так і рядовий та сержантський
склад.

Про це йдеться в коментарі щодо відпо6
відного указу президента Володимира Зе6
ленського на сторінці командування Су6
хопутних військ Збройних сил України у
Фейсбуці.

 Військові фахівці підтверд5
жують: у разі широкомасш5
табного ворожого вторг5
нення найважливішими
чинниками стануть два
параметри: час, за який
доброволець займе своє
місце у строю, і якість його
військової підготовки.

НАБУВ ЧИННОСТІ УКАЗ
ПРО ПРИЗОВ РЕЗЕРВІСТІВ

В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Територіальна оборона України –
система загальнодержавних, військо5
вих та спеціальних заходів, що прово5
дяться у мирний час та в особливий
період для протидії військовим загро5
зам, а також для надання допомоги у
захисті населення, територій, навко5
лишнього середовища та майна від
надзвичайних ситуацій.

За словами міністра оборони Олексія Рез6
нікова, у складі Сил територіальної оборони
України будуть 25 бригад (одна бригада на
регіон), які об’єднуватимуть понад 150 ба6
тальйонів (один батальйон на район).

Постійна чисельність Сил тероборони у
мирний час становитиме 10 тисяч військо6
вих, в особливий період – понад 130 тисяч
(буде сформовано резерв).

Розгортатимуть систему територіальної
оборони у кілька етапів. «На першому етапі
бригади та батальйони Сил ТрО розгорта6
тимуться за штатом мирного часу. Це
відбувається прямо зараз. У кожному ба6
тальйоні формується скелет із військово6
службовців ЗСУ. Їхнім завданням є коман6
дування, навчання та погодження цивіль6
них осіб, які укладуть контракт про службу
в резерві ТрО та захищатимуть територію,
де проживають. За рахунок цих резервістів
ТрО кожен батальйон налічуватиме до 600
осіб.

Формування резерву ТрО за штатами
особливого періоду – другий етап після того,
як у батальйонах та бригадах буде створено
організаційно6управлінське ядро з військо6
вослужбовців та забезпечено відповідні умо6
ви. За тими, хто укладе контракт і служити6
ме в резерві ТрО, буде закріплено зброю.
Вона видаватиметься на час навчань або у
разі виникнення певних ситуацій», – розповів
Резніков.

Максимальний термін служби – один рік.
Резервісти оперативного резерву першої

черги проходитимуть службу у тих військо6
вих частинах і за тим фахом, в яких вони про6
ходили службу до цього та підписали кон6
тракт для проходження служби в оператив6
ному резерві першої черги (ОР61).

«Для прикладу: під час попередньої служ6
би військовослужбовець був водієм6механі6
ком у військовій частині А0000, тому призи6
ватимуть його в цю ж частину, на цю ж
військово6облікову спеціальність.

За призваними резервістами, згідно із
законом України, зберігатиметься робоче
місце та середньомісячна заробітна пла6
та», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до указу президента, йдеться
в роз’ясненні, «резервісти оперативного ре6
зерву першої черги мають самостійно з’яви6

тись у свої військові частини або ТЦК та СП,
за телефонним дзвінком або ж отримавши
повістку для явки у свій ТЦК.

Якщо резервіст з тих чи інших причин, пе6
редбачених законом, не може бути призва6
ним, йому необхідно особисто надати
підтверджуючі документи. За неявку чи ігно6
рування виклику передбачено адміністра6
тивну або кримінальну відповідальність».

Резервісти першої черги оперативного ре6
зерву — це військовослужбовці, які звільняють6
ся зі строкової військової служби, військової
служби за призовом під час мобілізації, на особ6
ливий період, які за своїми професійно6психо6
логічними характеристиками і станом здоров’я
придатні до служби у військовому резерві та
відповідають встановленим вимогам проход6
ження служби у військовому резерві та набули
певної військової облікової спеціальності.

Відповідно до закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо удоскона6
лення окремих питань виконання військово6
го обов’язку та ведення військового обліку,
протягом доби резервісти можуть бути при6
звані на військову службу в особливий пері6
од без оголошення мобілізації. Право оголо6
сити про такий призов має президент Украї6
ни — верховний головнокомандувач ЗСУ.

ЩО ТАКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА
ТА ЯКІ ЇЇ ЗАВДАННЯ

ЯКІ ЗАВДАННЯ У ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ОБОРОНИ:

вчасно реагувати та вживати заходів
щодо оборони та території та захисту його
населення до моменту розгортання там
військ або сил для ведення бойових дій;

участь у посиленні охорони та захисту
державного кордону;

участь у захисті населення, територій,
довкілля та майна від надзвичайних ситуацій,
ліквідації наслідків ведення військових (бо6
йових) дій;

участь у підготовці громадян України до
національного спротиву;

участь у забезпеченні безпечної роботи
органів державної влади, місцевого само6
врядування та військового управління;

участь в охороні та обороні важливих
об’єктів та комунікацій, інших критично важ6
ливих об’єктів інфраструктури;

забезпечення умов для стратегічного
(оперативного) розгортання військ (сил) або
їхнього перегрупування;

участь у здійсненні заходів щодо тимча6
сової заборони або обмеження руху транс6
порту та пішоходів біля або в районах НС або
ведення військових (бойових) дій;

участь у забезпеченні громадської безпе6
ки та порядку у населених пунктах;

участь у введенні та здійсненні заходів
режиму воєнного стану;

участь у боротьбі з диверсійно6розвіду6
вальними силами, іншими збройними фор6
муваннями агресора;

участь в інформаційних заходах, спрямо6
ваних на підвищення рівня обороноздатності
держави та протидію інформаційним опера6
ціям агресора.

Тобто, по суті, Сили територіальної обо6
рони – це легка піхота, яка зможе допомага6
ти основному складу ЗСУ в охороні кордону
чи об’єктів критичної інфраструктури, зможе
чергувати на блокпостах чи охороняти насе6
лення. Сили ТрО не братимуть участі у бойо6

вих зіткненнях із супротивником, усі їхні зав6
дання – поза районами ведення бойових дій.

ХТО ЗМОЖЕ ВСТУПИТИ ДО СИЛ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Найголовніше: участь у територіальній
обороні – абсолютно добровільна. Особли6
вих вимог до учасників тероборони немає, є
лише обмеження за віком – від 18 до 60 років.

Основу добровольчих формувань терито6
ріальних громад становитимуть громадяни
України, які пройшли службу у: збройних си6
лах України; інших військових формуваннях:
правоохоронних органах.

Українці, які не проходили військову служ6
бу, також можуть увійти до складу формувань
територіальних громад після складання при6
сяги добровольця територіальної оборони.

У формування територіальної громади не
зарахують громадян: раніше засуджених до
позбавлення волі за скоєння тяжкого чи
особливо тяжкого злочину (крім реабілітова6
них) або які мають дві та більше судимостей
за скоєння умисних злочинів.

ЯК ВСТУПИТИ ДО СИЛ ТЕРОБОРОНИ
Звернутися до найближчого територіаль6

ного центру комплектування та соціальної
підтримки з військово6обліковим докумен6
том;

пройти співбесіду з інструктором та пред6
ставником підрозділу територіальної оборо6
ни;

пройти військово6медичну комісію та
зібрати документи (копії паспорта, іденти6
фікаційного коду, характеристики, довідку
про склад сім’ї, довідку про несудимість).

Далі формується особиста справа канди6
дата у територіальному центрі комплекту6
вання, вона спрямовується командиру
підрозділу територіальної оборони. Він ухва6
лює рішення про укладання контракту з кан6
дидатом на військову службу у Силах теро6
борони.
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Поки звідусіль лунають повідомлення про можли5
ву загрозу повномасштабного вторгнення Росії,
бориспільцям допомагають зберігати спокій
родинні клопоти та робота. Один із дієвих спо5
собів знизити емоційний рівень переживань
містяни називають вчасно вимкнений телевізор.
Більшість тривожних валіз не збирає, хоча є й ті,
хто вже зібрав найнеобхідніше.

Антоніна, 55 років:
– За своєю натурою я людина спокійна і не метушли6

ва, оптимістично дивлюся на все і, сподіваюся, що нічого
поганого не станеться.

Тривожної валізи у мене немає, але якщо в такій буде
потреба – зберу.

Валентина, 53 роки:
– Мені доволі просто вдається зберігати спокій, а от

чоловіку – ні, бо день і ніч у новинах. Ліки від тривог
прості – вчасно вимикати телевізор.

Щодо тривожної валізи, то список собі я написала, але
збирати – не збирала. Сподіваюся, що і не доведеться.

Ігор, 52 роки:
– Намагаюся врівноважувати всі емоції, і так зберігаю

БОРИСПІЛЬЦІВ ВІД ТРИВОГИ РЯТУЮТЬ
РОДИННІ КЛОПОТИ ТА РОБОТА

☺��

спокій. А ще займаюсь дечим, але говорити про це не хочу.
Про тривожну валізу навіть не думав.
Микола, 33 роки:
– Мені допомагає зберігати спокій робота – просто собі

працюю і не звертаю ні на що уваги.
Ніяких тривожних валіз не збирав і не планую.
Юрій, 50 років:
– Є домашні клопоти, є робота – коли і чого тривожи6

тись? Так, є одна нерозумна людина в Росії, яка колотить
увесь світ, але навряд чи він десь рипнеться.

Валіз не збираю, Україну не залишу.
Євгенія, 43 роки:
– За родинними справами і робочими питаннями часу

тривожитись про щось інше нема. Тож і валіз ніяких не
збирала і не планую.

Марина, 20 років:
– Тривожитись не тривожусь. На душі спокійно, але три6

вожну валізу я зібрала, про всяк випадок. Поклала туди
печиво, хлібці й консерви, теплий одяг, ліки, засоби гігієни,
тільки документи покладу в останню чергу. Я вирішила собі
так: краще нехай буде ця валіза, щоб у разі чого просто її
спокійно взяти і піти.

Тоня ТУМАНОВА, Марина ГРИЦЮК,
«ТС»

ЛИШЕ 7% УКРАЇНЦІВ
НЕ БАЧАТЬ ЗАГРОЗИ

З БОКУ РОСІЇ
Майже 40% населення України, точніше 39%, вважає, що нині
загроза повномасштабної агресії з боку РФ є або дуже імовір6
ною, або неминучою. Про це свідчать результати опитування,
презентованого Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька
Кучеріва.

«Ще 33% опитаних схиляються до того, що загроза є не
дуже великою, однак можливою. У відсутність взагалі будь6якої
загрози вірить лише 7% українців. Очевидно, що якби ми про6
водили опитування зараз, то ситуація б виглядала дещо інак6
ше», – сказав, презентуючи результати дослідження, науко6
вий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Ку6
черіва, професор Національного університету «Києво6Моги6
лянська академія» Олексій Гарань.

Він підкреслив, що абсолютна більшість українців – 61% –
покладає відповідальність за зростання загрози війни на керів6
ництво Росії. І лише на підконтрольних Україні частинах Лугансь6
кої та Донецької областей 53% респондентів вважають, що про6
вина лежить на керівництві України.

«Причому, що дуже цікаво, якщо ми подивимося на електо6
рат основних партій, то побачимо, що ця думка домінує.
Найбільші електорати вважають, що за це відповідає саме Ро6
сія: партії «Слуга народу» – 72%, «Європейської солідарності» –
84%, «Батьківщини» – 68%», – підсумував Гарань.

Щодо аналізу ставлення серед україномовних і російсько6
мовних українців до того, хто несе відповідальність, він заува6
жив, що серед україномовних майже 70% вважають відповідаль6
ним керівництво Росії, серед російськомовних ця цифра мен6
ша – 44%, тобто майже половина, але теж це відносна більшість.

Загальнонаціональне опитування проведене Фондом «Де6
мократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром
політичної соціології протягом 1612 лютого.

Засоби гігієни – зубна паста, щітка, вологі сер6
ветки, туалетний папір, жіночі прокладки.

Одяг. Бажано брати речі, які займають мало місця.
Покладіть кілька пар шкарпеток та спідньої білизни,
штани, светр, рукавиці, шапку, плащ6дощовик, зручне
взуття.

Горілка чи медичний спирт. Для обеззаражуван6
ня та розведення вогню.

Пачка презервативів. Знадобляться в різних си6
туаціях.

ЩО ПОКЛАСТИ В АПТЕЧКУ
Обов’язково укомплектуйте аптечку для над6

звичайної ситуації. Не забувайте, що всі ліки ма6
ють строк придатності. В аптечку варто покласти
парацетамол, антибіотики в порошках, очні
краплі, активоване вугілля, жарознижувальні за6
соби, ліки проти кишкової інфекції і діареї (фта6
лазол, іммодіум тощо), ліки проти отруєння
(атоксіл). Не забудьте покласти йод, бинти, вату
та лейкопластир.

ЗАПАС ЇЖІ ДЛЯ ТРИВОЖНОЇ ВАЛІЗИ
У валізу варто покласти їжу, що довго збері6

гається, легко готується та має високу ка6
лорійність. Візьміть рибні консерви, тушонку, га6
лети, супові набори, макарони та крупи. Рекомен6
дується також купити калорійні солодощі з вели6
ким терміном зберігання: згущене молоко, шоко6
лад, «снікерси».

ТРИВОЖНА ВАЛІЗА:
РЕЧІ, ЯКІ ОБОВ’ЯЗКОВО ПОТРІБНО МАТИ
НА ВИПАДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

За можливості дізнай5
теся, де знаходяться
найближчі укриття та
перевірте стан підваль5
ного приміщення.

Перевірте наявність
аварійного виходу.

Зробіть запаси питної
та технічної води,
продуктів тривалого
зберігання.

Перевірте в аптечці
засоби надання медичної
допомоги та подумайте,
які ліки можуть знадоби5
тися впродовж тривалого
часу.

Підготуйте засоби
пожежегасіння.

Подбайте про альтерна5
тивні засоби освітлення
приміщення на випадок
відключення енергопоста5
чання (ліхтарики, свічки).

Підготуйте засоби для
приготування їжі в разі
відсутності енергопос5
тачання.

Зберіть найнеобхідніші
ліки та документи на
випадок термінової
евакуації або переходу
до сховищ.

Подбайте про справний
стан приватного транс5
порту та запас пального
для вчасної евакуації з
небезпечного району.

У холодну пору подумай5
те про альтернативний
обігрів оселі на випадок
відключення від цент5
рального опалення.

ДСНС Як діяти
у надзвичайних ситуаціях

А ВРАНЦІ БУЛА ВІЙНА...

Тривожна валіза має бути зібрана на випадок
раптової евакуації. Вона знадобиться навіть
тим, хто не вірить у вторгнення Росії. Готову
тривожну валізу можна купити у воєнному
магазині або ж зібрати необхідні речі само5
стійно. Найзручніше використовувати міцний
рюкзак місткістю 30 л.

ЩО ПОКЛАСТИ
Копії документів. Заздалегідь зробіть копії пас6

порта, автомобільних прав, документів на неру6
хомість, дитячих документів та ін.

Дублікати ключів від дому та автомобіля.
Гроші – обов’язково покладіть карти чи готівку.
Мобільний телефон із зарядним пристроєм. Можна

купити недорогі телефони, які довго тримають заряд.
Засоби зв’язку допоможуть бути в курсі подій певний
час.

Ліхтар із батарейками.
Механічний годинник – щоб завжди знати актуаль6

ний час.
Інструменти – мультитул, скотч, запальничка,

сірники, складаний ніж.
Набір голок та ниток.
Посуд – ложка, чашка, похідний казанок, турка.

Для приготування їжі в будь6яких умовах. Бажано,
щоб весь посуд був залізним.
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Українці витратили 1,2 мільярда на книги за програмою «єПідтримка» (пресслужба МКІП).

Головний спеціаліст відділу
з контролю за благоустроєм
Бориспільської міської ради
Микола Терещенко удостоє5
ний звання «Заслужений
працівник сфери послуг
України». Державну нагоро5
ду отримав з рук голови
Київської ОДА, відповідно
до указу президента.

Керівник відділу благоуст6
рою Рустам Хамракулов наго6
лосив, що це знакова подія
для всього колективу: «Від
себе особисто та від усього
колективу вітаю вас із заслу6
женою нагородою. Я дуже ра6
дий працювати разом з вами

та висловлюю подяку за те, що поділилися своїм багаторічним досвідом
із новоприбулими працівниками нашого відділу».

«ТС» запитала у Миколи Терещенка про секрет його успіху, але він од6
разу ж зауважив – це висока оцінка роботи всього відділу.

«Великих таємниць тут немає. Це просто самовіддана, чесна і добро6
совісна робота. Я вбачаю у цій нагороді – високу оцінку нашого відділу.
Оцінку злагодженої та добросовісної роботи під керівництвом Рустама
Хамракулова і його заступника Юрія Ликова, наших спільних напрацю6
вань із Денисом Осою, Сергієм Овсієнком, Вікторією Безуглою, Василем
Дорожкіним, креативних ідей ще донедавна наших працівників Богдана
Меташопа, Вадима Ігнатенка і Тетяни Ціздин. І, звісно ж, не можу не по6
дякувати керівництву міста – міському голові Володимиру Борисенку та
його заступнику Віталію Горкуну, які розгледіли високі результати нашо6
го, здавалося б, непримітного відділу. Працюємо разом на благо рідного
Борисполя», – підкреслив М. Терещенко.

Інф. «ТС»

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ»:

МИКОЛА ТЕРЕЩЕНКО ОТРИМАВ
ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ

ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО БЮДЖЕТУ:
ВИДІЛЕНО КОШТИ МЕДИКАМ,

КОМУНАЛЬНИКАМ ТА ОСВІТЯНАМ
18 лютого відбулася 19 позачергова сесія Бориспільської
міської ради.  На порядок денний пленарного засіданні було
винесено понад 70 питань, більшість з яких стосувалося
користування чи надання в оренду земельних ділянок. І найго5
ловніше – депутати внесли зміни до рішення міської ради від
24.12.2021 «Про бюджет Бориспільської міської територіаль5
ної громади на 2022 рік».

Отже, на нестандартне приєднання до електричних мереж системи
розподілу (якщо замовник забезпечить виконання проєктної докумен6
тації) за об’єктом «Реконструкція електромереж електропостачання ліку6
вального закладу, що знаходиться за адресою м. Бориспіль, вул. Котля6
ревського, 1» виділено 1400000 грн.

Для матеріального стимулювання медичних працівників заплановано
8000000 грн.

Відповідно до проєкту Програми підтримки дітей Бориспільської
міської територіальної громади, хворих на цукровий діабет І типу, та їх
родин на 202262024 роки «Допоможемо разом» заплановано 297500 грн.

На відшкодування різниці в тарифах КП «Бориспільтепломережа» –
15000000 грн.

Окрім цього, близько 10 млн грн виділено для Бориспільського на6
вчально6виховного комплексу «Спеціалізована школа І6ІІІ ступенів – за6
гальноосвітня школа І6ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка, а саме: для
капітальних ремонтів центрального входу – 1802408 грн, спортивної
зали – 6351250 грн та підлоги коридору першого поверху 2149933 грн.
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ІЗ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

КІЛЬКІСТЬ ГОСПІТАЛІЗАЦІЙ
ЗМЕНШИЛАСЯ, КІЛЬКІСТЬ ЩЕПЛЕНЬ ТЕЖ –

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ІДЕ НА СПАД?
� Головний лікар КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтен6

сивного лікування» Олександр Щур на щотижневій нараді у міського голо6
ви поінформував, що за минулий тиждень кількість амбулаторних хворих
зменшилася, до інфекційного відділення госпіталізовано 32 пацієнти, оду6
жало 34, зафіксовано 6 летальних випадків.

� За повідомленням керівника КНП «Бориспільський міський центр
первинної медико6санітарної допомоги» Євгенія Черенка, за минулий тиж6
день захворіло 429 жителів громади, станом на понеділок зареєстровано
777 активних хворих на COVID619, що значно менше, ніж тижнем раніше, на
жаль, зафіксовано 4 летальні випадки. Хоча кількість хворих і зменшується,
проте цифри залишаються високими.

Водночас керівник міської «первинки» наголосив, що зменшується
кількість тих, хто бажає вакцинуватися: минулого тижня проведено 519
щеплень, більшість із них – це бустерна доза.

Окрім цього, за словами Є. Черенка, у міські амбулаторії доставлено
препарат «Молнупіравір» для лікування COVID619, який призначає лише
сімейний лікар пацієнтам із груп ризику, тобто літнім людям, людям із хро6
нічними хворобами. Посадовець підкреслив, що це не профілактичний, а
лікувальний препарат, він заборонений до продажу в аптеках, його можна
отримати безкоштовно тільки у лікаря тим, хто має позитивний тест на ко6
ронавірус. На сьогодні у Бориспільській міській територіальній громаді цей
препарат вже приймають близько 10 пацієнтів.

Довідково: «Молнупіравір» – це противірусний препарат прямої дії, який
блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим
запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.
Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберіган6
ня. Зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США,
Японії, Великій Британії та інших країнах.

� Своєю чергою, начальник управління освіти і науки Тетяна Павленко
повідомила, що у закладах загальної середньої освіти на дистанційному
навчанні перебувають 15 класів, також не працюють дві групи у закладах
дошкільної освіти у зв’язку з хворобою вихователів.
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ЗАПИТАННЯ
СТОСУВАЛИСЯ

ОСТАННІХ
ПОДІЙ

У КРАЇНІ
Директор комунального
підприємства КП «ВУКГ»
Микола Корніяка поінфор5
мував, що за минулий
тиждень до контактного
центру надійшло 103
звернення. Серед найбільш
поширених дзвінки щодо
освітлення, ще три стосува5
лися останніх подій у країні.

«Одне запитання, як запи6
сатися до територіальної обо6
рони, два інші – як діяти у разі
евакуації населення чи повно6
масштабної агресії з боку РФ.
Інформацію надали, хоча ро6
зуміємо, що таких питань
буде дедалі більше, тож
відразу просимо не панікува6
ти», – наголосив М. Корніяка.
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18 лютого у приміщенні виконав5
чого комітету міської ради п’ять
територіальних громад Борис5
пільщини підписали Договір про
співробітництво. Важливий
документ завірили підписами та
печатками Бориспільський
міський голова Володимир
Борисенко, Вороньківський
сільський голова Любов Чешко,
Гірський сільський голова Роман
Дмитрів, Золочівський сільський
голова Олександр Лазаренко та
Пристоличний сільський голова
Микола Каськів.

Підписанню угоди передувало
кілька етапів. Ще влітку 2021 року
Бориспільська міська рада долучи6
лася до конкурсного відбору гро6

НОВИЙ ЛІКУВАЛЬНИЙ КОРПУС БУДУВАТИМУТЬ
НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ:

П’ЯТЬ ГРОМАД ПІДПИСАЛИ ДОГОВІР
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

мад для участі у проєкті з налагод6
ження якісного співробітництва між
громадами в рамках проєкту
«Сприяння всебічному розвитку
громад через аналітику,  діалог та
співпрацю» за підтримки Програми
U6LEAD з Європою і стала одним із
переможців. Метою участі стала
реалізація будівництва нового ліку6
вально6діагностичного корпусу в
Борисполі по вул. Котляревського, 1
шляхом об’єднання спільних зу6
силь п’яти територіальних громад.
Громади6учасниці проєкту підтри6
мали пропозицію Бориспільського
міського голови Володимира Бори6
сенка щодо співпраці, а на зустрічі
міського та сільських голів скори6
гували напрям подальших дій.

В усіх громадах було проведено
громадські обговорення проєкту
договору та е6консультації з гро6

мадськістю про співробітництво на
платформі ЕДЕМ (вебпортал
«Єдина платформа місцевої елек6
тронної демократії»), підготовлено
концепцію та попередню реєстра6
ційну картку проєкту для залучен6
ня співфінансування.

Отже, угоду підписано: задля за6
безпечення жителів доступною,
якісною медициною проєкт «Рекон6
струкція лікувального корпусу по вул.
Котляревського, 1 в м. Бориспіль
Київської області» громади реалізо6
вуватимуть спільними зусиллями.

Додамо, що на всіх етапах робо6
ти над проєктом договору грома6
дам допомагали виконавчий ди6
ректор Асоціації «Київська Агломе6
рація» Інна Скляр та експерт із на6
лагодження співробітництва ТГ
Ольга Чепель.
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КОЛЦЕНТР
ПРАЦЮЄ

ЦІЛОДОБОВО:
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З коштів державної програми «єПідтримка» близько 39 млн грн уже спрямовані на оплату житлово8комунальних послуг.

УКРАЇНА
МАЄ БУТИ СИЛЬНОЮ –

У НАС НЕМАЄ
ІНШОГО ВИХОДУ!

Нога російського солдата знову ступила на українську
землю. Це вже вдруге Росія посягає на нашу територію за
часів незалежності. Всі завмерли в очікуванні, але чого ми
чекаємо?

Напевно, ми чекаємо захисту. Але нам уже вкотре дали зрозуміти,
що ніхто з наших партнерів не захищатиме нас. Ми знову повертає6
мось до тези, що захищатимуть Україну та український народ лише
українці, й найважче питання: що ж нам робити?

Насамперед нам потрібно спрямувати всі сили та ресурси на підви6
щення обороноздатності нашої країни. Ми повинні мобілізувати всі
наші зовнішньополітичні ресурси, щоб переконати наших партнерів –
США, Ізраїль, Німеччину, Францію – дати нам засоби ППО. Ми маємо
бути у всеозброєнні не тільки фізично, а й дипломатично – нам слід
використовувати всі можливі важелі впливу в переговорах із нашими
партнерами. Другого шансу захистити наш суверенітет у нас не буде.

Одночасно ми мусимо зміцнювати економіку. Ми маємо негайно
переглянути бюджет – жодних зайвих видатків! Навіщо нам будувати
дороги, якими їздитимуть путінські танки?

Зовнішні борги України. Програма максимум – це списати борги,
як мінімум – відстрочити виплати. Таким чином, зменшимо тиск на наш
бюджет і зможемо направити гроші на нашу економіку.

Нам потрібно знизити податки та відмовитися від ПДВ. Саме час
дати можливість українському бізнесу розвиватися, а не навпаки, за6
тягувати йому податкову петлю на шиї. У ринковій економіці не пра6
цює ручне управління, працюють рішення, які стимулюють економіку,
наприклад, відмова від ПДВ на паливо, продукти харчування тощо. Без
сильної економіки ми не здатні захистити себе.

У сучасному світі особливе місце приділяється кібербезпеці. Кібер6
тероризм – це один із основних інструментів війни XXl століття, який
робить економіку та безпекові системи всіх країн світу вразливими.
Ми маємо пам‘ятати про це і зміцнювнювати захист нашого кіберпро6
стору.

Сильна армія, сучасна зброя, конкурентна економіка і найголовні6
ше, єдність – ось що необхідно для миру та процвітання нашої країни.
За історію існування людства ніхто не вигадав іншого способу. Єди6
ний вихід у нас – це бути сильними.

Костянтин БОНДАРЄВ,
народний депутат, фракція «Батьківщина»

На правах політичної реклами

Вогонь – найстрашніший во6
рог лісу. У лісовій пожежі
гинуть рослини, тварини,

птахи, вигоряє верхній шар ґрун6
ту разом із мікроорганізмами і
комахами.

«Пожежонебезпечний період
починається відразу після сходу
снігового покриву і триває аж до
пізньої осені, коли настають рясні
дощі й знижується температура.
І, можу запевнити, що працівники
ДП «Бориспільський лісгосп» по6
вною мірою готові протистояти по6
жежам», – наголошує інженер ДП
Роман Гич.

За його словами, для гасіння
лісових пожеж у лісництвах є спец6
автомобілі, причіпні ємності з мо6

ДП «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП» ІНФОРМУЄ

топомпами та інший необхідний
протипожежний інвентар.

Також у «Бориспільському
лісгоспі» не забувають інформува6
ти населення про небезпеку пожеж
у лісі – проводять інформаційно6
роз’яснювальну роботу та встанов6
люють біл6борди.

Ще раз хочу звернутися до всіх і
кожного: пам’ятайте, що один
сірник у лісі може спричинити по6
жежу, яка призведе до жахливих
наслідків».

Іще хочу попросити, перш за все,
вчителів: розкажіть своїм учням,
батьків – розкажіть своїм дітям, ке6
рівників підприємств, установ,
організацій – розкажіть своїм пра6
цівникам, усіх свідомих людей – за6

пам’ятайте: під час пожежонебез6
печного періоду, відповідно до Пра6
вил пожежної безпеки в лісах Украї6
ни, в лісах ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

розводити багаття; випалювати
траву на землях лісового фонду, а
також на суміжних з лісом ділянках,
у т. ч. проводити сільськогоспо6
дарські пали; заїжджати на терито6
рію лісового фонду транспортними
засобами та іншими механізмами;
палити (курити), кидати непогашені
сірники; використовувати на полю6
ванні пижі, виготовлені з горючих
або здатних тліти матеріалів. Тому
вкотре нагадуємо, пожежу легше
попередити, ніж загасити!» – резю6
мував Роман Гич.
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НАЙСТРАШНІШИЙ ВОРОГ ЛІСУ – ВОГОНЬ:
як у «Бориспільському лісгоспі» готуються протистояти пожежам

ТРИВАЄ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДВАЛІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Євген Сірик на щотиж6
невій нараді у міського голови повідомив, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради три6
ває обстеження стану підвалів житлових будинків державного та громадського житлового фонду на
відповідність їх санітарним та технічним вимогам.

ТЕМА ДНЯ

– Є розпорядження Бориспільсько6
го міського голови щодо перевірки
захисних споруд цивільного захи6
сту, підвальних приміщень та інших
найпростіших укриттів, навіть тих,
які не перебувають на утриманні
УМКП61. Обстеження цих при6
міщень проводитиме робоча група,
до якої входить і головний інженер,
який знає ці об’єкти та їх розташу6
вання.

Маємо три захисні споруди, що
відповідають усім вимогам, за ад6
ресами: вул. Сергія Оврашка, 6,
Київський Шлях, 81 та Київський
Шлях, 73.

Приміщення по Київському Шля6
ху, 81 обладнані санвузлом, душо6
вими кабінами, раковинами, ліжка6
ми й пунктом Червоного Хреста.

В укриттях на С. Оврашка, 6 та
Київський Шлях, 73 завершили ма6
лярні роботи, завезли туди двоя6
русні ліжка, матраци та баки з во6
дою. В першому є санвузол, дві ду6
шові кабіни, умивальник, в друго6
му – лише холодна вода, тобто
воно є найпростішим укриттям.

ДИРЕКТОР УМКП 1 ВОЛОДИМИР ВОШКУЛАТ:

«КОЖЕН ПІДВАЛ БУДИНКУ
МОЖНА ВИКОРИСТАТИ

ПІД УКРИТТЯ»

КОМПЕТЕНТНО

Ще 36 підвальних приміщень
при відповідному дообладнанні теж
можна використовувати як най6
простіші укриття. Проте хочу наго6
лосити, що всі підвальні приміщен6
ня у житлових будинках, які перебу6
вають на нашому утриманні, при6
датні для тимчасового перебуван6
ня мешканців, оскільки обладнані
дверима, вентиляційними вікнами,
освітленням та водою.

Ключі від замків до підвалів мають
уповноважені особи та аварійно6
диспетчерська служба нашого кому6
нального підприємства. У разі над6
звичайної ситуації – всі підвали бу6
дуть відкритими.

Згідно з графіком кожної весни
й осені проводимо перевірку
підвалів відповідно до їх придат6
ності, обхід проводять майстер бу6
динку, начальник дільниці сантех6
ніки та енергетик.

До сьогодні всі приміщення пе6
ревірялися особою, яка відповідає
за надзвичайні ситуації, обстежен6
ня комісією ще попереду. Найго6
ловніші критерії перевірки – це на6

явність двох входів, питної води,
тобто кранів, освітлення, вентиля6
ційних вікок та відсутності сміття,
що може спричинити пожежу.

До слова, перевіряючи підвали
саме і зіштовхуємося з найбільш
поширеною проблемою – сміттям.
Адже мешканці будинків часто за6
лишають під дверима своїх комір6
чин власні непотрібні речі, через
що може статися пожежа. Наголо6
шую: всі речі мають зберігатися
виключно у комірчинах, обладна6
них дверима та замком. Як укриття
їх не використаєш, а розміститися
можна лише у коридорах та техно6
логічних нішах.

Також у підвалі будь6якого житло6
вого будинку, відповідно до проєкту,
можуть розміститися мешканці цьо6
го будинку, а якщо ущільнитися, то
навіть і найближчих торгових точок.

І насамкінець, кожен підвал мож6
на використати під укриття, зробив6
ши запас їжі та облаштовувавши де6
рев’яними стелажами та матрацами.

Запитувала
Марина ГРИЦЮК, «ТС»

РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКОЛИ В ПРОЦЕВІ
ЗАБЕЗПЕЧИТЬ НОВИМИ КЛАСАМИ

ПОНАД 260 УЧНІВ
У Київській області продовжують реалізувати об’єкти, які увійшли до
програми президента України Володимира Зеленського «Велике бу6
дівництво». Один із таких об’єктів – реконструкція школи І6III ступенів
у с. Проців (Вороньківська сільська ТГ) Бориспільського району.

Площу будівлі буде збільшено на 3439,2 м2, щоб облаштувати до6
даткові навчальні класи, їдальню та спортивну залу.Окрім цього, в
проєкті передбачені актова зала, медпункт та приміщення для трудо6
вого навчання.

Реалізація проєкту дасть змогу  забезпечити навчальними місцями
понад 260 учнів і роботою 23 працівників.

Загальна кошторисна вартість об’єкта – понад 114 млн гривень. За6
лишкова вартість – 37 млн гривень. Кошти заплановано виділити з об6
ласного бюджету Київської області.

Пресслужба Київської ОДА
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ПЕРЕДПЛАТІТЬ «ТРУДОВУ СЛАВУ»
ЗА 5 ХВИЛИН, НЕ ВИХОДЯЧИ З ДОМУ
на сайті Укрпошти (розділ «Місцеві видання»)peredplata.ukrposhta.ua

25 лютого цього року моїй подрузі
виповниться шість десятків літ.
Вона вчителює в Бориспільській
гімназії «Перспектива», викладає
зарубіжну літературу. Колеги
вітатимуть її з ювілеєм, вшанову5
ватимуть, говоритимуть щирі
слова, учні даруватимуть квіти.
Обов’язково буде концерт. А для
мене моя подруга завжди буде
просто Лара, Ларочка.

Вона не йде, а ніби пливе по життю,
завжди заклопотана і стрімка, швидка й
непосидюча, наче ртуть: тільки6но була
поряд, а вже через мить майорить вда6
лині її струнка фігура. Вона завжди по6
сміхається при зустрічі, очі радісно лов6
лять погляд співрозмовника, обов’язко6
во поцікавиться справами та здоров’ям.

Ми познайомилися взимку 1997 року
в санаторії у Карпатах. На канікулах я з
двома колегами супроводжували на оз6
доровлення майже вісімдесят дітей
різного віку, чиє здоров’я постраждало
від Чорнобильської аварії. У ті часи пра6
цювала в Будинку дитячої творчості, вик6
ладала прикладні мистецтва – вела гур6
ткову роботу. В Олени Іванівни були мо6
лодші класи, в мене – з п’ятого по сьо6
мий, а в методиста Інночки – старшо6
класники. Неприємності почалися майже
відразу: Олена Іванівна на лісовій стежині
зламала ногу. Її «закували» в гіпс, наділив6
ши милицями. В Інночки щось трапилося
в сім’ї, вона з «розбитим серцем» теж ча6
стково випала з обойми. Її старшоклас6
ники, одразу відчувши волю та близькість
симпатичних дівчаток з інших шкіл, зав6
давали мені, як старшій групи, чимало
клопоту. Колега зі школи № 4 теж привез6
ла своїх учнів. Побачивши, як я б’юся, ніби
риба об лід, намагаючись домогтися дис6
ципліни, підставила своє плече. Лара,
Лариса Костянтинівна, першою запропо6
нувала мені свою допомогу.

«Нічого, Георгіївно! Тримаємось!
Прорвемось! Потрібно цю нестримну
енергію направити в потрібне русло. Я
після випускного одразу починала піо6
нервожатою в Бориспільській школі
№ 1, навички ще не втрачено. Спокій6
но. Вперед, на амбразури!»

Організаторські здібності та вміння
володіти ситуацією творили дива. Екс6
курсії, снігові фортеці та війни зі сніжка6
ми, підготовка до святкування Дня свя6
того Миколая, концерти, дискотеки.
Фантазії Ларочки не було меж. І моїй
вдячності також. Ми заприятелювали.
Лара була із сім’ї військового. Її мамі,
закрійниці фабрики 8 Березня, свого
часу вдалося «приземлити» красеня
лейтенанта та створити прекрасну
сім’ю. Зростала Ларочка в атмосфері
любові та злагоди. Навчалася добре,
була ініціативною, брала участь у всіх
шкільних концертах. Вчительки Марія
Захарівна Киричок та Поліна Петрівна
Коваленко стали наставниками нашої
героїні, прищепили їй любов до літера6
тури. При вступі до інституту, не до6
бравши кілька балів, дівчина почала
свою трудову діяльність старшою піо6

нервожатою у рідній школі № 1. А на6
ступного року Лариса Сом вступила до
Київського педінституту імені Горького.
Так розпочалася її педагогічна
діяльність. Волею долі, після закінчен6
ня інституту, почала працювати у школі
№ 2 м. Бориспіль. Тоді й закохався в
нашу красуню молодий лейтенант з си6
бірського Омська, який літав на реак6
тивних винищувачах МІГ621, Віктор
Шалбанов. У 1986 році закохані одру6
жилися. Народилися сини Сашко та Ко6
стя. Однак сімейні справи не заважали
педагогу втілювати в життя свою мрію,
прищеплювати учням любов до віршів
та прози. Лариса Костянтинівна знайо6
мила своїх вихованців із зарубіжною
літературою, вела позакласну роботу.
Сама писала сценарії та ставила спек6
таклі. Юні актори залюбки вчили свої
ролі, а з допомогою сценічних костюмів
перевтілювалися в героїв середньовіч6
чя та обожнювали свого режисера.

Лариса Костянтинівна створила те6
атральну студію «Феєрія», в постановці
якої глядачі побачили вистави «Фатум»
за твором «Собор Паризької Богоматері»
Віктора Гюго, «Дари волхвів» по О. Генрі,
«Сила дитячого серця» за твором
Крістіана Андерсена «Снігова короле6
ва», «Створюйте дива» за твором Олек6
сандра Гріна «Червоні вітрила» і на тему
древнього епосу народів Півночі «Чому
зозуля гнізда не в’є». За роки роботи в
Бориспільському НВК «Гімназія «Перс6
пектива» вчителька була класним керів6
ником класів з математичним ухилом.
Для учнів з п’ятого по одинадцятий клас
усі роки була і суворим педагогом, і дру6
гом, і досвідченим психологом. Її те6
перішній 66Б – вже шостий випуск. Не
забувають учительку випускники, пи6
шуть листи, телефонують, вітають зі
святами. Приходять вісточки навіть із
Чехії та Ізраїлю. Одна з учениць пішла
дорогою улюбленої вчительки, інша
стала психологом. З учнями вони бага6
то мандрували й Україною, й Європою.
Чернігів, Черкащина, Львів, західна Ук6
раїна – це місця, де побувала наша ге6
роїня зі своїми підопічними. А далі була
Європа: Чехія, Німеччина, Угорщина.
Стародавні замки та фортеці, художні
виставки, античні скульптури, фарфор,
чарівна природа рідної України і зару6
біжжя, національні костюми та звичаї –
на все це дивилися широко відкритими
очима наші юні мандрівники.

Нині Лариса Костянтинівна є голо6
вою методичного об’єднання вчителів
зарубіжної літератури м. Бориспіль. А
ще вона написала надзвичайно талано6
виту книгу – «Афганістан болить в моїй
душі», що вийшла друком у 2018 році до
пам’ятної дати 15 лютого – дня виве6
дення з Афганістану радянських військ.

До книги ввійшли розповіді про ге6
роїчні подвиги наших земляків, які, ри6
зикуючи життям, захищали мирних жи6
телів дружнього нам Афганістану та за6
кривали собою побратимів від куль й
осколків снарядів, намагаючись бути
миротворцями в не зовсім зрозумілій
для них чужій війні. А далі розповіді, як
нині живуть наші афганські відчайдухи,
як пристосовувалися до мирного жит6

тя. Це була титанічна робота: зібрано
багато матеріалу, перевірено дос6
товірність фактів. Фотографії тих часів
та сучасні стали окрасою книги. На
світлинах молоді усміхнені обличчя
солдатів, які відпочивають після довго6
го переходу або весело махають рукою
з бронетранспортера. А ось уже наші
дні – побратими зустрілися відзначити
пам’ятну дату: вихід миротворчого кон6
тингенту радянських військ із території
Афганістану. Авторка зустрічалася з
кожним із героїв або їх родичами, бра6
ла своєрідні інтерв’ю, систематизува6
ла матеріали. Не обминула вона увагою
і лікарів, які в польових умовах творили
справжнє диво, рятуючи тяжко поране6
них бійців буквально із лабет смерті.
Книга вийшла неймовірно цікава. Бага6
то фактів, описаних у ній, викликають
гордість за наших земляків та щемли6
ву тугу за загиблими. Перегортаючи
сторінки, ніби у фільмі бачиш жахливі
криваві події, що відбувалися майже з
хлопчаками, вісімнадцяти6 та дев’ят6
надцятилітніми солдатами.

Чому саме Лариса Костянтинівна взя6
лася за написання цієї книги? А кому ж
це ще під силу, як не донці військового та
дружині льотчика6винищувача, майора у
відставці. Є у нашої героїні ще один дру6
кований твір. До 306річчя НВК «Гімназія
«Перспектива» вийшла друком книга «Ти,
школо, – гавань різних поколінь» – істо6
рія гімназії в постатях. Співавтор книги
Людмила Миколаївна Заволока. Озна6
йомитися з обома книгами читачі можуть
у центральній міській бібліотеці.

Стільки ще працюватиме на ниві ос6
віти наша Лариса Костянтинівна, не
знає і сама. Каже, скільки здоров’я доз6
волить. Не дуже здорове замолоду
серце після того, як перехворіла на
СOVID619, зовсім почало здаватися.
Було велике ураження легень. Можли6
во, піде вона на заслужений відпочи6
нок, клопотатиметься у батьківському
будинку та на городі, вирощуватиме
овочі й фрукти, садитиме квіти, плека6
тиме клумби, робитиме заготовки на
зиму. Консервовані огірки та томати,
варення – все домашнє. А може, бави6
тиме чотиримісячного довгоочікувано6
го онука Данилка? Ні, не вірю! Не змо6
же вона без своїх улюблених учнів, без
роботи. Хто ж її 66Б доведе до випуск6
ного балу?

А через багато років якийсь уже си6
вочолий колишній учень розповідатиме
своїм онукам: «Колись, як я ще ходив до
школи, була в мене вчителька. То була
Людина з великої літери. А любили ми
її, словами не передати». І почне оповідь
про подорожі, про театральну студію,
про цікаві уроки та концерти, про те, як
відкривала їм учителька двері у світ пре6
красного. Щось приємно затріпоче у
грудях. Вона усміхнеться і промовить
подумки: «Мабуть, знову хтось згадує».
І стане їй тепло і радісно, засяють блис6
ком завжди молоді її очі.

Нині у тебе, наша рідна, свято. Прий6
ми наші щирі вітання з ювілеєм. Здоро6
в’я та наснаги, Ларисо Костянтинівно!

Ольга ВОЛОШИНА,
м. Бориспіль

ДОРОГА
ЛАРИСА КОСТЯНТИНІВНА

«МОВА НЕНАВИСТІ»
Ці люди говорять зі мною чужою мовою –
мовою ненависті.
А я чую звуки, слова, речення, абзаци,
Як свист, вибухи, плач, стогін,
І не розумію,
Бо
Мене не навчили цієї іноземної.
Я знаю фонетику любові,
Морфеміку пристрасті,
Граматику ніжності
І пунктуацію доброти.
Все життя вчуся орфографії краси
І морфології вдячності.
Пізнаю синтаксис розуміння
І графіку дружби.
Я поліглот мовної групи щастя,
Засвоюю правопис щирості
І практикую усталені норми турботи.
Помиляюся і зазираю у словники людяності.
Бо я – носій мови миру.
А вони говорять зі мною мовою війни,
Підсилюють її мімікою і жестами,
Мертвими і пораненими.
І мені хочеться закричати
Усіма діалектами світу,
Що мова ненависті
Має вийти з
ужитку і
стати
м
е
р
т
в
о
ю

***
Все, що ти скажеш, напишеш або подумаєш,
Може бути використано проти тебе.
Тому бійся!
БІЙСЯ,
Що не все зібрав,
Що не встигнеш прокинутися,
Що дороги будуть переповнені,
Мости підірвані,
Оточуючі втратять людську подобу,
А в тебе немає шкарпеток із підігрівом і генератора.
БІЙСЯ!
Людина людині — адін нарот,
Людина людині — клятий бандеровєц,
Людина людині — мішень.
Чужі воші, свої гниди.
БІЙСЯ!
Бо страх убиває здатність тверезо мислити,
Страх перетворює тебе на худобу,
Яку легко гнати на забій
Заради чужих амбіцій,
Умовних ліній на карті,
Безумовної влади,
Невимовної дурості.
БІЙСЯ!
Але пам’ятай: тендітній свічечці літери «І»
Часто бракує твердості,
Тому
Бийся,
БИЙСЯ
За себе,
БИЙСЯ за неї.
І зберігай спокій,
Бо зараз це і є твій найважливіший БІЙ.

МОВА МИРУ, ЛЮБОВІ

Й БОРОТЬБИ
Українська – мова миру, любові й
боротьби. Найрідніша і
наймелодійніша. 21 лютого у
світі відзначали Міжнародний
день рідної мови, і це чудова
нагода, аби показати вам,
читачі, нові вірші бориспільсь5
кої поетеси Світлани Дудіх5
Романенко. Її рядки влучають
прямісінько у серця, сповнені
тривоги і надій водночас.
Розповідають про «граматику ніжності», «витримку воїна»
та спокій, який нам так важливо зберегти.

Цьогоріч оголошуючи умови чергового конкурсу до Міжнародного жіночого дня, ми
намагалися максимально зацікавити читачів до написання творів – на переможців
чекають грошові винагороди, які надають добрі друзі газети і постійні спонсори конкурсу
СТОВ «Старинська птахофабрика», що входить до групи підприємств МХП. Тож вкотре
наголошуємо: озирніться навколо, адже поряд з вами живуть чи працюють гарні жінки,
про яких варто написати. Героїнею розповіді може стати ваша кума чи сестра, колега чи
добра знайома, вчителька вашого сина чи ваш сімейний лікар, озеленювач комунально5
го господарства чи бізнес5леді. Одним словом, наша сучасниця, яка може все.

Розповідь постійної читачки і передплатниці «ТС» Ольги Волошиною надійшла одночасно
і на конкурс, і до ювілейної дати героїні. Отже, стартуємо і, сподіваємось, переможно.
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Чи не вперше зустріла жінку, яка
стверджує: ніколи ні з ким не сварила5
ся. До того ж сьогоднішня ювілярка
Ніна Крупчан знає чарівні слова. Вони,
до речі, прості: «Не скніти і не плакати.
Все добре!» То можливо, дійсно варто
спробувати припинити скаржитися на
життя?! Син і донька вже знають цю
аксіому, тож, телефонуючи, відразу
випереджають маму: «Ну як, у тебе все
добре?»

Та чи може бути інакше, коли навколо
стільки краси? Пані Ніна любить квіти, тва6
рин, природу, кохається на українських на6
родних піснях і сама в молоді роки любила
співати. Її улюблений колір – блакитний. І це
не випадково, адже в її коханого чоловіка
були блакитні очі, й їх він «подарував» синові
й доньці. До того ж і сам поринав у блакить
небес, будучи пілотом цивільної авіації. Їхнє
кохання розпочалося ще зі шкільної лави.
Спочатку це була шкільна дружба, навчали6
ся в одній школі у місті Тростянець, що на
Сумщині. Після школи він вступив до льот6
ного училища.

Їхнє кохання відразу зазнало випробу6
вань: уже подали заяву до Тростянецького
рагсу, а Володимирові треба було вирушати
на нове місце роботи в Красноярський край.
Ніну, на той час Пушкар, направляють на ро6
боту в Харків. Потім важко захворіли батьки
Володимира. Так минуло аж чотири роки, та
обоє витримали іспит часом. Цікаво, що за6
ява в рагсі на них також чекала, закохані на6
решті одружилися і разом поїхали в Канськ.

Ніна опинилася в незнайомому місті, де
довелося винаймати житло, тут народився і
їхній первісток Володимир, названий на
честь тата. Роботу в Канську знайшла відра6
зу, і з керівником поталанило. І надалі їй та6
ланитиме, а можливо, тут немає випадково6
стей, просто любила свою роботу і добре
орієнтувалася в числах і розрахунках? Зго6
дом чоловіка направили на льотну роботу –
командиром повітряного судна в Міжнарод6
ний аеропорт «Бориспіль». Уже в Борисполі
отримали квартиру, тут народилася донька
Надійка.

Ніна Крупчан влаштувалася на роботу в
Бориспільський районний відділ фінансів,
яким на той час керувала досвідчений спе6
ціаліст Галина Сидорчук (на жаль, нині по6
кійна). Пізніше пані Ніна перейшла в Ощад6
банк, обійнявши посаду начальника реві6

зійного відділу, і це на ті часи якоюсь мірою
виручило родину. Адже в непрості дев’я6
ності в «Авіалініях України» розпочалися
перебої з виплатою зарплати, і тепер вже
дружина фінансово утримувала сім’ю. Най6
головніше – вони з чоловіком завжди зна6
ходили спільну мову. Так, Ніна зуміла підтри6
мати Володимира у здійсненні ще однієї
його мрії. Ось так разом побудували буди6
нок, хоча й мали квартиру: чоловік сам клав
цеглу, Ніна місила розчин. Ніколи не наріка6
ла на труднощі, й наливши в термос чаю,
зробивши бутерброди, у вихідні разом з ко6
ханим вирушала на будівництво. І так про6
тягом десяти років. Нині у побудованому та6
том власноруч будинку мешкає родина
їхньої доньки.

Усе життя подружжя Крупчанів прожило в
любові й злагоді. Гостре лезо пройшлося
серцем дружини десять років тому, коли Во6
лодимир, з яким виховали двоє дітей, подо6
лали стільки труднощів, відійшов за життєві
обрії. Тоді Ніна перестала співати, і на робо6
ту вже не вийшла, хоча належала до працю6
ючих пенсіонерів. Минав час… Її підтримува6
ли чудові діти, троє онуків, а вона, як справж6
ня берегиня, перемігши біль і розпач, про6
довжувала огортати їх своїм теплом.

І нині перебуває в постійних турботах про
онуків6школярів: доньчину Аю, синових Во6
лодю та Віку. Тому їй, пенсіонерці, часто не
вистачає часу, але тільки таким уявляє своє
життя – віддавати любов рідним онукам, го6
тувати їм обіди й вечері, а з молодшим ще й

уроки робити. Вихідні проводить у спілку6
ванні з дітьми: суботу присвячує синові, а
неділя – то доньчин день.

Життя Ніни Крупчан було б неповним,
якби, будучи членом міської жіночої ради,
головою профспілки держустанов, не стала
берегинею не лише для своїх рідних, а й для
багатьох бориспільців. Не перелічити, до
організації стількох цікавих заходів долучи6
лася, стільком людям за її сприяння було ви6
ділено матеріальну допомогу! І на цій нео6
плачуваній, але відповідальній роботі Ніна
Карпівна перебуває з 1990 року. А допома6
гала завжди основна робота, пов’язана з
фінансами, привчала до порядку і дисциплі6
ни.

«Мені завжди таланило не лише на керів6
ників, а й на гарних колег по роботі», – наго6
лошує пані Ніна, так було з самого початку,
коли у далекому 1975 році прийшла на ро6
боту в міський фінвідділу, так було і в ощад6
банку, й потім, коли перейшла в управління
соціального захисту, де специфіка роботи
була іншою, та мене підтримали нові колеги.
Добрі робочі стосунки з колегами Ніною Арі6
ївною Буцик, Ольгою Федорівною Боровко
переросли у міцну жіночу дружбу і тривають
донині, хоча всі вже на заслуженому відпо6
чинку. А в міській жіночій раді Ніна Карпівна
завжди знаходить розуміння і підтримку від
її голови Любові Даниленко.

Подарунки від подруг, зроблені власно6
руч, ще одне нагадування про жіночу друж6
бу. Адже плетені з лози кошики від Ніни, ори6

гінальні вишивки від Ольги Ніна Крупчан збе6
рігає з любов’ю. «А ось у мене ніяких особ6
ливих захоплень немає», – каже. Хоча це не
зовсім так, адже тішать погляд кімнатні квіти,
ніжні орхідеї на підвіконні, й пухнаста сіамсь6
ка кішка Люська лащиться до господарки. А
ще якими смачними є випечені нею пироги й
інші смаколики. Заняття кулінарією також
може стати виявом творчої натури. «Онук у
мене не любить котлет, але покладу всере6
дину шматочок сиру, тоді з’їсть із апети6
том», – посміхається жінка. Хтось скаже, так
тож котлети кордон блю, а в неї вони вихо6
дять особливі.

Така вона по життю, креативна, як нині
модно казати. Сонячну енергію любові при6
вносить у все, що робить. Справжня борис6
пільська берегиня, така світла і помічна для
всіх, хто опиняється поруч із нею.

Голова Бориспільської жіночої ради Лю6
бов Даниленко, активним членом якої є пані
Ніна, доповнює: «Це людина з величезним
почуттям гумору, вона легко знаходить до
кожного підхід, бездоганний працівник. За
будь6яких обставин уміє заспокоїти, зрозу6
міти, допомогти. Це справді Людина з вели6
кої літери, розумна, потужна, мудра як керів6
ник. Ми від душі бажаємо, щоб усі сім днів
кожного Вашого тижня були для Вас добри6
ми і легкими. А у Вашому житті щоб завжди
були присутні п’ять елементів – здоров’я,
достаток, любов, гармонія та щастя».

Наталія МОЖАЙКІНА, «ТС»,
фото з сімейного архіву Крупчанів

ПРО НЕЗВИЧАЙНУ ЖІНКУ ТА ЇЇ ЧАРІВНІ СЛОВА
БОРИСПІЛЬСЬКІ БЕРЕГИНІ

У МОЛОДІ РОКИ РАЗОМ ІЗ ЧОЛОВІКОМ
ВОЛОДИМИРОМ

БАБУСЯ НІНА З ОНУЧАТАМИ ВІКТОРІЄЮ,
АЄЮ ТА ВОВОЮ

 ХОКЕЙ НА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЛОЩІ
На Європейській площі, у самісінькому серці міста, вперше відбувся Відкритий
Кубок Борисполя з хокею з шайбою на кризі.

У результаті запальних протистоянь чемпіонами стала команда КЛФ, друге місце – за «Кри6
жинкою», третє – за «Пристоличною», четверте дісталося «Койоту», а п’яте – «Ведмедям».

Найстарший гравець чемпіонату Олександр Перегуда – 56 років, наймолодший –
146річний Максим Кошман. А ось найкращим гравцем визнано Олексія Гуменюка.

Інф. «ТС»

ЧИ ПОБАЧИМО ЇЇ НАСТУПНОГО РОКУ?
Як повідомив заступник міського голови Віталій Горкун на щотижневій нараді у міського
голови, минулого тижня ковзанка припинила роботу, а цього тижня популярну серед бо6
риспільців зимову розвагу демонтують. За його словами, ковзанку відвідало 34442 осо6
би, придбано 15295 квитків для дітей і 11000 для дорослих, за запрошеннями Борис6
пільської міської ради побували на ній 4210 осіб, за пільговими знижками – 2000 дітей та
1300 дорослих. Залишково6перехідні кошти на наступний рік становлять 1 млн 130 тис.

Міський голова Володимир Борисенко наголосив, що ці кошти використають наступ6
ного сезону, аби власними силами обладнати ковзанку більшою і ширшою.

ДЕМОНТАЖ КОВЗАНКИ:
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У центрі Косівки, мальовничо6
го села Білоцерківського
району, що розкинулося на
лівому березі річки Рось, по6

над тридцять років тому  спорудже6
но меморіальний комплекс, при6
свячений майже 1306ти колишнім її
мешканцям, чиї життя передчасно
обірвалися під час Другої світової
війни.

Більшість із викарбуваних на
граніті прізвищ належать чоловікам
і юнакам, переважно 19206их років
народження, загиблих у боях проти
гітлеризму. Серед них і прізвище
Василя Лавріновича Зоренка,
рідного брата моєї матері Надії. Він
поліг улітку 1941 р. на 196му році
життя. А також дванадцять його од6
нофамільців, більшість з яких були
двою6 і троюрідними братами чи
дядьками моєї матері по батьковій
лінії. У переліку загиблих є близькі
родичі по лінії маминої матері.

ДО ОСТАННЬОГО ПОДИХУ
БУВ ЗІ СВОЄЮ РОДИНОЮ
Окремо викарбувані прізвища

одинадцяти мирних жителів, які з
різних причин були вбиті нациста6
ми. Переглядаючи сумний перелік
жертв людиноненависницького на6
ціонал6соціалізму, не можна обійти
увагою трьох колишніх мешканців
Косівки із прізвищем Рось. Це Ган6
на Борисівна, 1920 р. н., Марія Гри6
горівна, 1937 р. н., і Людмила Гри6
горівна, 1939 р. н. Адже страчені
нелюдами 1942 року молода жінка
і двоє малолітніх її дочок не були ні
комуністами, ні підпільниками, ні
диверсантами.

Ким вони були, що про них відо6
мо? Нинішнє покоління косівчан
нічого не знає про цю родину. Лю6
дей із прізвищем Рось у селі немає.
Старожили стверджували: воно не
місцевого походження, хоча й пе6
регукується з назвою річки, що
протікає поруч.

Ще в дитинстві чув від матері
розповіді про її сім’ю й рідне село,

про голодомор у Косівці, що забрав
життя понад семи сотень земляків.
Про її батька, освіченого, інтелі6
гентного й патріотичного чоловіка,
репресованого з політичних мо6
тивів на початку 1935 року. Засуд6
женого «за антирадянську
діяльність» до розстрілу, але після
«пом’якшення» міри покарання
запротореного на 12 років до конц6
табору на Колимі. Про сирітські по6
невіряння її, п’ятирічної, і дворічно6
го брата після смерті в 19366му
386річної неньки.

Декілька разів моя мати розпо6
відала про трагічну долю родини
свого двоюрідного дядька по бать6
кові. На жаль, не пам’ятаю, чи го6
ворила вона про його вік, чи нази6
вала прізвище й ім’я (можливо,
Григорій). Єдине, що знаю досте6
менно, і мати це підкреслювала:
дядькова дружина Ганна була
єврейського походження, до війни
працювала бухгалтером у місцево6
му колгоспі, і вони мали дві ма6
лолітні доньки. За словами матері,
старша із троюрідних сестер була
жвава й весела. Меншенька схожа
на батька: спокійна, мовчазна, з
русявим волоссям і великими сіри6
ми очима.

Під час німецької окупації, коли
євреї з національних мотивів за6
знавали жорстоких переслідувань,
якийсь негідник повідомив владу
про українсько6єврейську родину,
яка мирно проживала в Косівці.
Коли приїхали нелюди, щоб си6
ломіць забрати Ганну й дочок до
місця збору «ворогів» (нібито до
Білоцерківського гетто), то наказа6
ли її чоловікові6українцю залиша6
тися вдома. Він рішуче запротесту6
вав: «Забирайте мене туди, куди
везете дружину і дочок. Хочу до ос6
таннього бути разом з моєю роди6
ною!». Всіх чотирьох у супроводі
озброєної варти повезли в напрям6
ку Володарки, тодішнього райцен6
тру. Відтоді жоден мешканець Кос6
івки ніколи не бачив нікого з цих
людей і не чув про їхні долі.

На ст. 408 т. 1 «Книги скорботи
України. Київська область» корот6
ко вказано, що Ганну Борисівну, її
дочок Людмилу й Марію 1942 р.
було розстріляно в м. Біла Церква.
Про чоловіка й батька, який не зра6
див своєї родини й добровільно
разом з дружиною і дочками прий6
няв смерть, жодних згадок у книзі
нема. Очевидно, через помилку
або прикрий недогляд. Що, звісно,
є несправедливим.

Вважаю, що двоюрідний дядько
моєї матері у дуже жорстокий час
випробувань на людяність вчинив
так, як у дитинстві його виховали
батьки й діди і те українське куль6
турно6етичне середовище, в якому
він зростав та сформувався як осо6
бистість. Підтримуючи родину в
найважчі дні й хвилини свого і
їхнього життя, він до останнього
подиху залишався справжнім ук6
раїнцем і християнином. На жаль,
ім’я праведника не викарбуване
поруч з іменами дружини й дочок на
меморіальній плиті в рідному селі.

Мої звернення з цього питання
до родичів у Косівку, до краєзнавців
у Володарку не допомогли з’ясува6
ти істину й поновити справед6
ливість.

«ХАЙ ПРИЇЖДЖАЄ ТВОЯ
ДОЧКА. ДОПОМОЖУ...»

Завершую сумну історію опти6
містичною розповіддю. У 1947 р.
моїй матері було 16 років, вона ус6
пішно навчалася в 96му класі. Мрія6
ла стати вчителькою української
мови і літератури. Удвох із
136річним братом через сирітство
проживали в родині бездітної дво6
юрідної батькової сестри.

Але несподівано прийшла нова
біда: більшовицька влада (можли6
во, за прикладом німецьких оку6
пантів) почала силоміць посилати
сільську молодь «на відбудову Дон6
басу». Мою матір, неповнолітню
школярку, за яку не було кому за6
ступитися, разом з декількома де6

сятками безправних косівчан кому6
ністичні людолови примусово по6
гнали в невідомість.

Ознайомившись зблизька з мо6
раллю тодішнього «Донбасу»,
сільська дівчина, вихована на ук6
раїнських народних традиціях, не
сприйняла небаченого доти спосо6
бу життя. Тому просила дирекцію
відпустити її додому. Чиновники
категорично відмовили. Тоді вона,
проявивши успадкований від бать6
ка козацький характер, утекла з
неволі. Після пов’язаної з ризиком
для життя нелегкої поїздки декіль6
кома «товарняками» четвертого
дня прибула до Білої Церкви.
Звідти вночі прийшла в Косівку.
Дізнавшись, що її розшукує міліція,
деякий час переховувалася на го6
рищах у родичів. Адже «народна»
влада суворо карала, притягуючи
до кримінальної відповідальності
за самовільне залишення місць не6
посильної примусової праці.

Саме в той час із Сибіру калікою
(внаслідок аварії втратив ліву ногу
до коліна) повернувся мій дід
Лаврін. І взявся рятувати єдину
дочку від неминучої тюрми. Відси6
дівши в концтаборах 12 років, він не
хотів, щоб вона потрапила за ґрати.
Тому звернувся по допомогу до
близького родича, можливо, брата
покійної Ганни Рось, який проживав
у м. Бровари і працював на відпо6
відальній посаді в райвиконкомі. За
словами матері, його звали Гавриїл
Чудновський. Він відповів Лаврі6
нові: «Хай приїжджає твоя дочка до
нас. Допоможу їй усім, чим зможу».

І справді, цей добрий чоловік ви6
явився людиною слова: моя мати
отримала нове свідоцтво про на6
родження, в якому було вказано
іншу дату і місце народження і
трішки змінено прізвище — Золота6
ренко замість Зоренко. Після чого
вона понад рік проживала в цій інте6
лігентній єврейській родині. Допо6
магала прибирати будинок, готува6
ти їжу, доглядала двох малолітніх
дітей, виконувала інші неважкі робо6

ти. Чудновські завжди ставилися до
неї, як до своєї дочки.

Ще пам’ятаю материну роз6
повідь про те, що до господарів
приїжджав близький родич,
здається, племінник, учасник війни,
який мав поранення ноги. Вони ра6
зом згадували невинно загиблих
близьких людей і всі дуже плакали.

Згодом, подякувавши рятівни6
кам за притулок і турботу, перебра6
лася на квартиру до сусідки, яка
працювала  на Дарницькому шов6
ковому комбінаті. Сама також
влаштувалася на це підприємство.

Доля розпорядилася так, що в ті
роки мій батько Антон Ковальчук
закінчував у Броварах строкову
військову службу. В цьому місті мо6
лоді люди познайомилися, згодом
одружилися і ще деякий час там
проживали. Потім через родинні
обставини переїхали в іншу
місцевість, де народилися автор
цих рядків, мої молодші брат і сес6
тра. І де наші батько й мати дожи6
ли віку.

Здається, раз чи двічі в середині
19506их років під час перебування
в Києві мати бачилася з Чудновсь6
кими і завжди з повагою і вдячністю
згадувала цю шляхетну родину. І не
раз говорила, що тільки згодом, у
дорослому віці, усвідомила всю ве6
лику вагу зробленого для неї Гав6
риїлом Чудновським. Адже рятую6
чи від неволі її, по суті, чужу люди6
ну, він  ризикував власною свобо6
дою і посадою. Але головне – бла6
гополуччям своєї родини. Тобто
вчинив мужньо і відважно, як ли6
чить справжній людині.

Буду дуже вдячний усім за до6
даткову інформацію про родину
Чудновських та їхніх нащадків, а
також про Ганну Рось і її чоловіка –
мого троюрідного діда.

Анатолій КОВАЛЬЧУК,
учасник боротьби

за незалежність України,
кавалер ордена

«За мужність» ІІІ ст.,
тел.: 067'76'97'352

ПРО ЛЮДЯНІСТЬ, ЩО ПЕРЕМАГАЄ СТРАХ

ГІМН ЛУНАВ
ВІД САМОГО СЕРЦЯ

В історію не тільки України, а й нашого Борис6
поля назавжди увійде перше святкування Дня
єднання. 16 лютого о 10.00 на Європейській
площі урочисто підняли Державний прапор Ук6
раїни, лунав Державний славень. Та не всі того
дня змогли долучитися, адже був робочий день,
люди поспішали на свої робочі місця або у спра6
вах. Проте багатьом сам факт відзначення зігрів
душу, і зовсім неважливо, де людина перебува6
ла саме на той момент...

О 07.30 на подвір’ї Бориспільської лікарні зав6
жди людно: медичні працівники, поспішаючи,
приязно вітаються один із одним, запитують, як
справи. Того дня медсестри Надія Репецька,
Людмила Шклярук, Світлана Рогатюк, лаборант6
ки Валентина Сокологорська, Валентина Пого6
рєлова й інші, зустрівшись, перемовлялися не
лише про свої жіночі клопоти. Хтось зауважив,
що загроза вторгнення російського агресора ще
більше об’єднала українці, хтось переконливо
заявив, що у разі початку воєнних дій піде до
польового шпиталю. «Вік у мене не юний, та все
одно, скільки вистачатиме сил, працюватиму на
робочому місці, я вже казала про це завідуючій», –
запевнила голова організації медиків6ветеранів
Надія Репецька. А потім запропонувала: «Дівча6
та, а давайте заспіваємо Гімн України». Спочат6
ку тихо, а затим голосніше залунало: «Ще не
вмерли України і слава, і воля!» Уже пізніше ко6
леги, які працювали в сусідніх кабінетах, розпо6
відатимуть, що вважали: до них завітав співочий
колектив. Зупинялися і посміхалися й пацієнти.
Коли голоси стихли, спів ніби продовжувався,
залишаючись у душах теплим спомином. І цей
день став справжнім несподіваним святом.

Адже Державний Гімн, що лунав із самого
серця, об’єднав усіх, зміцнивши віру в те, що ук6
раїнський народ непереможний.

Записала Наталія МОЖАЙКІНА, «ТС»

ПЕРЕЯСЛАВЦІ СЬОГОДНІ
РУЙНУЮТЬ РАДЯНСЬКИЙ МІФ
ПРО ВІЧНУ ДРУЖБУ З РОСІЄЮ

80% переяславців проголосували за знесення з цент6
ральної площі пам’ятки «Навіки разом з Росією». Про6
ти було лише 16 осіб. Про це повідомив депутат Борис6
пільської районної ради Сергій Штепа на своїй сторінці
у фб.

«Це сталося!
Сьогодні переяславці проголосували за знесення з

центральної площі пам’ятки «навіки разом з Росією»!
Далі у повідомленні йдеться: «Переяславці сьогодні

руйнують радянський міф про вічну дружбу з Росією.
370 років тому була лише Московія. Головне – росія6
нам на Київщині НЕ раді! НЕ вірять у їх дружбу! НЕ хо6
чуть бути разом!».

МИТТЄВОСТІ ЖИТТЯ

ФОТОФАКТ

«ОКЕАН ЕЛЬЗИ» ДАВ
МІНІКОНЦЕРТ ПРОСТО НЕБА

Гурт «Океан Ельзи» дав мініконцерт просто неба на Пішохідно6велоси6
педному мосту в Києві. Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми не думали, що прийде стільки людей. Насправді, це була абсо6
лютна щира, спонтанна, музична акція. Нас як громадян, як патріотів.
Просто записати на фоні нашого Дніпра пару пісень і виставити їх в Ютуб,
але хтось злив це в мережу, і зараз це перетворилося в концерт. Одразу
перепрошую, у нас просто гітари, ні звуку, ні апаратури, як звичайні ву6
личні музиканти», – сказав лідер гурту Святослав Вакарчук перед почат6
ком концерту.

На мініконцерт зібралося кілька сотень людей.
Про мініконцерт «Океан Ельзи» повідомив у Телеграмі за три години

до його початку. «Сьогодні о 15:00, якщо ти в Києві, просто приходь на
Пішохідно6велосипедний міст. «Океан Ельзи» заспіває декілька пісень,
просто разом з нами усіма. Ми тут. Ми разом. Ми сильні і об’єднані!» –
ішлося в анонсі.

А ТИМ ЧАСОМ...

Гурт Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні62022. Про
це повідомила голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа у Фейс6
буці. Як повідомляють у пресслужбі Суспільного, відповідне рішення
було прийнято на засіданні Організаційного комітету національного
відбору на участь у Євробаченні62022.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Кожен городник, особливо
любитель вирощування томатів,
уже почав сортувати насіння,
згадуючи, який сорт помідорів
особливо тішив минулого сезону,
а який — зовсім навпаки. Так,
моїм «зимовим улюбленцем»
став порівняно новий пізній сорт
«Зимовий фінський». До речі,
завдяки йому минулого року ми
були забезпечені своїми томата5
ми практично всю зиму.

А «фішка» в тому, що наприкінці
сезону його дбайливо зриваємо з
кущів, сухими вкладаємо в картонні
коробки в два6три шари і залишає6
мо на зберігання в прохолодному
місці. Таким чином наші помідорчи6
ки дозрівають. Звичайно, час від
часу плоди потрібно переглядати,
а коли зустрінеться серед них
зіпсований, – негайно видалити.
Хоча його псування і не переходить
на сусідні.

Минулого року ми «продегусту6
вали» томати на новорічному столі.
За чотири місяці зберігання плоди
не зморщилися і не зіпсувалися.
Кілька десятків плодів вирішили за6
лишити й до Восьмого березня.

Що стосується вирощування то6
мата «Зимовий фінський»: кущ рос6
те висотою півтора6два метри, тому
потрібно підв’язувати, формувати в
два6три стебла. Адже обвішаний він
томатами дуже рясно. Сорт урожай6
ний, стійкий до посухи, практично не
піддається різним «помідорним»
хворобам, плоди одного розміру,
трохи більші за тенісний м’ячик.
Щоб виростити гарний урожай, не6
обхідно дотримуватися правил дог6
ляду за томатами.

Принагідно зауважу: ми зібрали
значну кількість насіння цього сор6
ту, тож маємо можливість безкош6
товно поділитися з читачами «Тру6
дової слави». Пришлю потроху зе6
рен всім, хто вкладе в лист підпи6
саний конверт з марками і надішле
мені за адресою: Сенчуку А.І.,
вул. М. Небаби, 100, кв. 27, м.
Чернігів55, 14005.

Анатолій СЕНЧУК

Нечуя6Левицького та в творах
інших українських письменників.
Головними стравами Масниці були
вареники, масло, сметана, сир, мо6
локо, каші та киселі, але млинці ук6
раїнці теж пекли і з задоволенням
їли. Слово «млинець» є похідним від
слова «млин» і має латинське по6
ходження, а в нашу мову воно по6
трапило через посередництво гер6
манських мов. На початку (у прас6
лов’янській мові) воно означало
«коржик з молотого борошна».
Слово «млинець» і нині є в бага6
тьох слов’янських мовах: нижньо6
лужицькій, верхньолужицькій,
сербській, хорватській, сло6
венській, болгарській. Приміром, у
болгар «млин» — це «пиріг з брин6
зою». Російське ж слово «блин»,
власне як і білоруське «блін», з’яви6
лося дещо пізніше і є результатом
дисимілятивної видозміни давніш6
ньої форми млинъ «млинець». Сло6
во «блин» є також у болгарській,
польській, чеській і словацькій мо6
вах, куди воно потрапило з російсь6

З ПОНЕДІЛКА У НАС
МАСНИЦЯ

кої та білоруської. Щодо «налис6
ників», то в цього українського сло6
ва теж цікава етимологія. Втім, ко6
лись українці їх теж вважали ро6
сійською стравою: «Божі онучі роз6
водяться на молоці — нестемісінь6
ко, як налисники московські...»
(Матвій Номис). Тож не цураймося
ані їсти, ані вживати питомо укра6
їнських страв і слів!

Кожен день мав свою обрядову
специфіку: зустрічний «перелом6
ний» понеділок, «широкий» четвер
та «прощальна», чи «шуткова», не6

В Україні з понеділка Масля6
ний, або Сиропусний тиж6
день. Дата Масляної щоро6
ку змінюється, оскільки за6

лежить від дня святкування Вели6
кодня. Християнська церква при6
в’язала його до тижня напередодні
Великого посту. Зазвичай вона
припадає на кінець лютого – поча6
ток березня і займає проміжне
місце між зимою та весною. У 2022
році Масляна триватиме з 28 люто6
го по 6 березня. 7 березня розпоч6
неться Великий піст, який тривати6
ме по 23 квітня. Великдень цьогоріч
припадає на 24 квітня.

ТРАДИЦІЇ
Назва Масляна в українській

мові вживана, поряд із іншими:
Масницею, Колодієм, Запустами,
Загальницею, Пущенням, Сирним
тижнем, Сиропусним тижнем,
Ніжковими заговинами. Це не на6
в’язаний русизм, як дехто вважає.
Назва «Масляна» зустрічається у
Грінченка, Панаса Мирного, Івана

СВОЇ
ПОМІДОРИ —
ДО ЗИМОВИХ
СВЯТ
І ВОСЬМОГО
БЕРЕЗНЯ

Кальцій відповідає за процеси
скорочення та розслаблення
м’язів, передавання нервових
імпульсів, впливає на процеси
згортання крові. Про роль каль5
цію в організмі людини на своїй
Фейсбук5сторінці написала
дієтолог Світлана Фус.

«Основне депо кальцію в організмі –
кісткова тканина. Між кістковою ткани6
ною та кров’ю відбувається постійний
обмін кальцієм. За добу з кісток виво6
диться близько 700 мг кальцію і стільки
ж відкладається знову. При недостат6
ньому надходженні кальцію з їжею, він
витягується з депо для підтримання
нормального рівня крові», – наголошує
дієтолог.

Лікар має визначити дозування
кальцію, адже його надмірне спожи6
вання може призвести до дефіциту за6
ліза та цинку. Також без вітаміну D3,
нормальної кількості білка, магнію,
фосфору, вітаміну С та інших речовин
у харчуванні, кальцій засвоюється по6
гано.

Серед симптомів нестачі кальцію –
втома, слабкість, сонливість,
схильність до кровотеч. Можуть допо6
могти повернути достатній рівень
кальцію – сир, горіхи, бобові, кисломо6
лочні напої, злакові та зернові тощо.

Також дієтолог порадила, що важ6
ливо споживати калій, оскільки він
бере участь у проведенні нервових
імпульсів, регулює скорочення м’язів,
важливий для нормальної діяльності
серця.

діля. По6своєму цікаво святкували
п’ятницю. Як стверджував етно6
граф Олекса Воропай, віддавна в
Україні цього дня зять мав почас6
тувати тещу. Закінчувалася Масля6
на Сиропусною неділею, або, як її
ще називали, Прощеною, чи Чор6
ною. За християнською традицією,
цього дня треба попросити проба6
чення один в одного за все заподі6
яне протягом року. А ще прогнозу6
вали цього дня погоду. Вважалося:
«Яка Сиропусна неділя, такий і Ве6
ликдень».

ДЕФІЦИТ
КАЛЬЦІЮ

ВИКЛИКАЄ
 ВТОМУ,

СОНЛИВІСТЬ,
ОСЛАБЛЮЄ

ІМУНІТЕТ

ЯЄЧНА ШКАРАЛУПА
Всього одна яєчна шкаралупа містить 2 г кальцію,

що вже перевищує денну норму. В розмеленому
стані ця шкаралупа поміщається в чайній ложці і ва6
жить близько 5 г. Для покриття добової потреби каль6
цію достатньо половини чайної ложки розмолотої
шкаралупи. Порівняйте: щоб отримати стільки ж
мінералу, нам потрібно з’їсти 1,2 кг сиру!

Перед приготуванням порошку добре вимийте
шкаралупу. Потім її потрібно прокип’ятити. 5 хвилин
достатньо, щоб знищити мікроби. Потім просушити
і подрібнити в кавомолці. Пити по 1/2 чайної ложки.
Можна додавати в готові страви чи напої.

ПАРМЕЗАН ТА ІНШІ СИРИ
Лідер серед сирів за вмістом кальцію серед молоч6

них продуктів – пармезан. 100 г цього сиру забезпечує
добову норму і навіть більше: 1184 мг. Пармезан містить
багато білка (38%) і вітамін D – 0,95 мкг на 100 г.

Багаті кальцієм й інші сири: в голландському, по6
шехонскому, швейцарському міститься 1000 мг каль6
цію на 100 м, 0,861 мкг вітаміну D і 24626% білка.

!ВАЖЛИВО. 100 г сиру вистачить, щоб повністю
закрити потребу в кальції. Водночас отримуємо де6
сяту частку норми вітаміну D.

КУНЖУТ
Кунжут лідирує серед усіх рослинних продуктів за

концентрацією кальцію. 100 г насіння містять 975 мг
кальцію і 17,7% білка.

Однак кунжут не їдять ложками. Зазвичай його
додають в інші страви, наприклад, випічку.

!ВАРТО ЗНАТИ. До складу кунжуту входить фіти6
нова кислота. Цей нутрієнт міститься в багатьох рос6
линних продуктах, багатих кальцієм. На нього при6
падає 165% маси горіхів, насіння, бобів, зернових.

!ВАЖЛИВО. Фітинова кислота погіршує засвою6
ваність кальцію. Для зниження негативного впливу
фітатів потрібно попередньо обробляти продукти. Кун6
жут замочується на 4 години, потім обсмажується.

Як підняти рівень
кальцію (чи навпаки,
знизити) природним
шляхом? Просто їжте
(або, якщо кальцій вже
високий, їжте менше)
цих продуктів.
Добові норми спожи5
вання: кальцій — 10005
1200 мг; білок — 655
115 (чоловікам) та 585
85 (жінкам); вітамін D –
10 мкг

КОНСЕРВОВАНІ САРДИНИ
Сардини в консервах містять кістки, які легко

розжовуються і засвоюються. Завдяки цьому 100 г
сардин містить 382 мг кальцію, а також — 6,8 мкг
вітаміну D (дві третини добової норми) і 24,6%
білка.

МИГДАЛЬ
У мигдалі — 216 мг кальцію на 100 г і 21,9% білка.

Багато і фітинової кислоти, тому горіхи потрібно за6
мочувати на 12 годин.

ЧАСНИК
Часник містить 181 мг кальцію на 100 г і 6,4% білка.

Часник ефективний для профілактики судинних за6
хворювань, застуд, інфекцій, пухлин. Ще він норма6
лізує рівень глюкози.

ПЕТРУШКА
100 г петрушки містить 138 мг кальцію і 3% білка.

Хоча багато петрушки не з’їси. А ще петрушка містить
багато вітаміну C (133 мг на 100 г).

МОЛОКО
Звичайне молоко теж містить багато кальцію. Тут

120 мг на 100 г напою. А молока можна випити хоч
цілий літр.

!ВАЖЛИВО. У 100 г молока міститься 120 мг каль6
цію та 3,3 г білка.

ФУНДУК
Фундук містить 114 мгкальцію на 100 г і 15% білка.

Але калорій в ньому багато — 628 ккал. Тому забага6
то цього горіха краще не їсти.

СОЯ
100 г вареної сої містить 192 мг кальцію, а також

16,6% білка. Але багато фітинової кислоти. Для усу6
нення її впливу замочуйте сою на ніч.

ПРОДУКТІВ,
БАГАТИХ НА КАЛЬЦІЙ

trudslava.org.ua�
Передплатіть «ТС»

в електронному вигляді
Вартість PDF6передплати 20 гри5
вень на місяць.
Для отримання цієї послуги слід
переказати кошти на  р/р редакції
№ UA373808050000000026009613623
в AT «Райффайзен банк «Аваль»
м. Київ, МФО 380805, код ЗКПО
(ЄДРПОУ) 02473234, одержувач
коштів: ПП «МЕДІА6ЦЕНТР «ТС». Обо6
в’язково слід вказати при цьому своє
ПІБ з поміткою в дужках – (PDF). Та6
кож необхідно відправити на e6mail ре6
дакції  trudovaslava@meta.ua свою
електронну адресу. У такому разі Ви
отримаєте газету раніше, ніж перед6
платники друкованого варіанту.
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ПОНЕДІЛОК, 28 ЛЮТОГО

ВІВТОРОК, 1 БЕРЕЗНЯ

СЕРЕДА, 2 БЕРЕЗНЯ

10 24 лютого 2022 р.   № 7телетиждень: 28.02 – 6.03

UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГІМН УКРАЇНИ
06.05 Я вдома
06.30 Мультфільм
07.00 Новини
07.05 Т/с «Спогади Шерлока

Холмса»
08.00 Новини
08.05 Погода
08.10 Д/ц «Девід Рокко. Не6

аполь на смак»
09.00 Новини
09.05 Погода
09.10 Т/с «Потрійний захист»
11.00 Прозоро: про соціальне
12.00 Соціальне ток6шоу «По6

людськи»
13.00 Новини
13.10 Біатлон на Суспільному.

Чемпіонат світу серед юні6
орів. Гонка переслідування.
Юніори, дівчата

14.10 Д/с «Особливий загін. Су6
пер 6 чуття»

15.00 Новини
15.10 Спорт
15.20 Концерт. Пісні про кохан6

ня
16.30 Д/с «Боротьба за вижи6

вання»
17.00 Прозоро: про головне
18.00 Новини
18.20 Соціальне ток6шоу «По6

людськи»
19.10 Д/с «Світ дикої природи»
19.40 Д/с «Супер 6 чуття»

20.05 Д/ц «Дикі обрії Африки»
21.00 Новини
21.40 Спорт
21.55 Полюси
22.55 Біатлон на Суспільному.

Чемпіонат світу серед юні6
орів. Естафета, молодь,
дівчата

00.15 Бігус Інфо
00.45 Новини
01.20 Т/с «Спогади Шерлока

Холмса»
02.15 Погода
02.20 UA:Фольк. Спогади
03.15 Я вдома
03.40 Т/с «Потрійний захист»
05.25 Новини

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30 «Сніданок з 1+1»
07.00 ТСН
07.10 «Сніданок з 1+1»
08.00 ТСН
08.10 «Сніданок з 1+1»
09.00 ТСН
09.10 «Сніданок з 1+1»
09.25 Прем’єра на «1+1».

«Життя відомих людей
2022»

10.20 «Життя відомих людей
2022»

11.15 «Твій день»
12.00 ТСН
12.20 «Твій день»
14.00 ТСН

UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГІМН УКРАЇНИ
06.05 Я вдома
06.30 Мультфільм
07.00 Новини
07.05 Д/с «Дика планета»
07.25 Лекції TEDxKyiv
07.45 Невідомі Карпати
08.00 Новини
08.05 Погода
08.10 Д/ц «Девід Рокко. Італія

на смак»
09.00 Новини
09.05 Погода
09.10 Т/с «Потрійний захист»
11.00 Прозоро: про соціальне
12.00 Соціальне ток6шоу «По6

людськи»
13.00 Новини
13.10 Біатлон на Суспільному.

Чемпіонат світу серед юні6
орів. Гонка переслідування.
Молодь, хлопці

14.00 Біатлон на Суспільному.
Чемпіонат світу серед юні6
орів. Гонка переслідування.
Молодь, дівчата

14.35 Міста та містечка
15.00 Новини
15.10 Спорт
15.20 Біатлон на Суспільному.

Чемпіонат світу серед юні6
орів. Гонка переслідування.
Юніори, хлопці

16.30 Д/с «Боротьба за вижи6
вання»

17.00 Прозоро: про головне
18.00 Новини

18.20 Соціальне ток6шоу «По6
людськи»

19.10 Д/с «Світ дикої природи»
20.05 Д/ц «Дикі обрії Африки»
21.00 Новини
21.30 Спорт
21.45 Суспільно6політичне

ток6шоу «Зворотний
відлік»

23.30 Перша шпальта
00.00 Погода
00.15 Біатлон на Суспільному.

Чемпіонат світу серед юні6
орів. Гонка переслідування.
Юніори, дівчата

01.10 Новини
01.35 Спорт
01.45 Т/с «Спогади Шерлока

Холмса»
02.40 Новини
03.05 Спорт
03.20 Я вдома
03.45 Т/с «Потрійний захист»
05.20 Новини
05.45 Спорт

1+1
05.45 «Життя відомих людей»
06.30 «Сніданок з 1+1»
07.00 ТСН
07.10 «Сніданок з 1+1»
08.00 ТСН
08.10 «Сніданок з 1+1»
09.00 ТСН
09.10 «Сніданок з 1+1»
09.25 Прем’єра на «1+1».

«Життя відомих людей
2022»

10.20 «Життя відомих людей

2022»
11.15 «Твій день»
12.00 ТСН
12.20 «Твій день»
14.00 ТСН
14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
16.45 ТСН
17.10 Прем’єра на «1+1». Не6

сліхан Атагюль у зворуш6
ливій мелодрамі «Крила ко6
хання»

19.30 ТСН
20.50 «Проспорт»
20.55 Стас Боклан та Дар’я

Петрожицька у комедії
«Папік 6 2»

21.40 Стас Боклан та Дар’я
Петрожицька у комедії
«Папік 6 2»

22.35 «ТСН: 10 вражаючих
подій дня»

22.45 Прем’єра на «1+1». «Твій
вечір 2022»

23.30 Анн Парійо у культовому
бойовику Люка Бессона
«Нікіта»

01.55 «Голос країни 12»
04.30 ТСН

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.15 Т/с «Ангели» 164
09.50 Х/ф «Нові мутанти»
11.40 Х/ф «Двійник»
13.50 «Зброя62» 11
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Прем’єра! «Гроші 2022»
20.20 Т/с «Ангели62» 162

22.20 Т/с «Кістки» 17618
00.10 «Дубинізми»
00.30 Т/с «Кістки» 12613
02.20 Т/с «Зустрічна смуга» 3
03.15 «Відеобімба62»
05.45 Телемагазини

ІНТЕР
05.20 «Слідство вели... з Леон6

ідом Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з ІНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.05 Ток6шоу «Стосується

кожного»
12.00 Новини
12.25 Х/ф «Фантомас»
14.35 «Речдок»
15.25 «Речдок»
16.05 «Чекай на мене. Україна»
17.40 Новини
18.00 Ток6шоу «Стосується

кожного»
19.00 Ток6шоу «Стосується

кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Термін придат6

ності» Прем’єра

22.05 «Слідство вели... з Леон6
ідом Каневським»

23.55 Х/ф «Спадок брехні»
01.50 Т/с «Той, хто не спить»
03.45 «Подробиці»
04.15 Ток6шоу «Стосується

кожного»

УКРАЇНА
06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогодні
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Зірковий шлях
10.15 Місія: краса
11.20 Т/с «Хірургія. Територія

кохання»
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с «Хірургія. Територія

кохання»
16.00 Т/с «Водна поліція»
17.00 Т/с «Водна поліція»
19.00 Сьогодні
20.10 Ток6шоу «Говорить Украї6

на»
21.00 Т/с «Ти мене ніколи не за6

будеш»
23.00 Сьогодні
23.10 Т/с «Три сестри»
01.30 Телемагазин

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.45 «Репортер».
Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15
«Новини країни»

14.10 «Великий день»
16.10 «Час пік»
17.10 Ток6шоу «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 Ток6шоу зі Світланою Ор6

ловською
22.00 «Спецтема»
23.00 «Війна за незалежність»

КИЇВ
07.00 КИЇВ. ВРАНЦІ
12.00 КИЇВ.ВДЕНЬ
18.00 КИЇВ.ВВЕЧЕРІ
22.00 NEWSROOM ГОЛОВНЕ
22.55 ЛОТО
23.00 Драма «Врятуй мене»
00.00 КИЇВ.ВНОЧІ

ICTV
04.00 Еврика!
04.20 Факти
04.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великім місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини з Ко6

стянтином Стогнієм
10.10 Прихована небезпека
11.55 Х/ф «Наркокур’єр»
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Наркокур’єр»

14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
16.45 ТСН
17.10 Прем’єра на «1+1». Не6

сліхан Атагюль у зворуш6
ливій мелодрамі «Крила ко6
хання»

19.30 ТСН
20.40 «Проспорт»
20.45 Стас Боклан та Дар’я

Петрожицька у комедії
«Папік 6 2»

21.45 Стас Боклан та Дар’я
Петрожицька у комедії
«Папік 6 2»

22.35 «ТСН: 10 вражаючих
подій дня»

22.45 Прем’єра на «1+1». «Твій
вечір 2022»

23.30 Брюс Вілліс і Моніка Бел6
луччі у бойовику «Сльози
Сонця»

02.00 Анн Парійо у культовому
бойовику Люка Бессона
«Нікіта»

04.20 ТСН

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.30 Х/ф «Баал, бог грози»
08.20 Х/ф «Люди Ікс: Перший

клас»
11.00 Т/с «Булатов» 9610
12.50 «Зброя62» 11
16.55 Прем’єра! «Загублений

світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»

19.25 «Джедаі 2021»
20.25 Т/с «Ангели62» 364
22.20 Т/с «Кістки» 19620
00.10 Т/с «Кістки» 14615
02.00 «Секретні матеріали»
02.15 «Відеобімба62»
05.45 Телемагазини

ІНТЕР
05.10 «Телемагазин»
05.30 «Слідство вели... з Леон6

ідом Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з ІНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Інше життя»
12.00 Новини
12.25 Х/ф «Ас із асів»
14.35 «Речдок» Прем’єра
15.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий ви6

падок»
17.40 Новини
18.00 Ток6шоу «Стосується

кожного»
19.00 Ток6шоу «Стосується

кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Термін придат6

ності»
22.05 «Слідство вели... з Леон6

ідом Каневським»
23.50 Х/ф «Пасажир»
01.50 Т/с «Той, хто не спить»
03.25 «Подробиці»
03.55 Ток6шоу «Стосується

кожного»
04.40 «Мультфільм»

УКРАЇНА
06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогодні
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Зірковий шлях
10.15 Місія: краса
11.20 Історія одного злочину
14.30 Т/с «Водна поліція»
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с «Водна поліція»
17.00 Т/с «Водна поліція»
19.00 Сьогодні
20.10 Ток6шоу «Говорить Украї6

на»
21.00 Т/с «Ти мене ніколи не за6

будеш»
23.00 Сьогодні
23.10 Т/с «Три сестри»
01.30 Телемагазин
02.00 Гучна справа
03.00 Реальна містика

02.00 Гучна справа
03.00 Реальна містика

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.45 «Репортер».
Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15
«Новини країни»

14.10 «Великий день»
16.10 «Час пік»
17.10 Ток6шоу «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 Ток6шоу «Про політику»
22.00 «Спецтема»
23.00 «Перша передача»

КИЇВ
07.00 КИЇВ. ВРАНЦІ
12.00 КИЇВ.ВДЕНЬ
18.00 КИЇВ.ВВЕЧЕРІ
22.00 NEWSROOM ГОЛОВНЕ
22.55 ЛОТО
23.00 Драма «Врятуй мене»
00.00 КИЇВ.ВНОЧІ

ICTV
05.05 Скарб нації
05.15 Еврика!
05.20 Служба розшуку дітей
05.25 Громадянська оборона
06.30 Факти тижня (повтор)
08.45 Факти. Ранок
09.10 Надзвичайні новини з Ко6

стянтином Стогнієм
10.05 Анти6зомбі
10.55 Х/ф «Богемська рапсодія»
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Богемська рапсо6

дія»

14.10 Т/с «Розтин покаже62»
15.45 Факти. День
16.25 Т/с «Розтин покаже62»
16.45 Т/с «Пес»
17.50 Т/с «Морська поліція.

Чорноморськ»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з Ко6

стянтином Стогнієм
20.15 Громадянська оборона
21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Морська поліція.

Чорноморськ»  Прем’єра
22.15 Т/с «Розтин покаже62»
00.10 Х/ф «Ціль номер один»
02.00 Громадянська оборона
02.45 Я зняв!
03.50 Скарб нації
03.55 Еврика!

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.45 Т/с «Усі жінки 6 відьми»
09.45 Т/с «Бібліотекарі»
10.45 Х/ф «Автомонстри»
12.45 4 весілля
14.00 Панянка6селянка
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00 Панянка6селянка
17.00 СуперЖінка 2
18.00 Богиня шопінгу. Битва

блондинок
19.00 Розсміши коміка
20.00 Т/с «Пригоди Бампера і

Суса»
22.00 Т/с «Усі жінки 6 відьми»
23.00 Т/с «Бібліотекарі»
00.00 Одного разу під Полта6

вою

UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГІМН УКРАЇНИ
06.05 Я вдома
06.30 Мультфільм
07.00 Новини
07.05 Т/с «Спогади Шерлока

Холмса»
08.00 Новини
08.05 Погода
08.10 Д/ц «Девід Рокко. Не6

аполь на смак»
08.35 Д/ц «Девід Рокко. Не6

аполь на смак»
09.00 Новини
09.05 Погода
09.10 Т/с «Потрійний захист»
11.00 Прозоро: про соціальне
12.00 Соціальне ток6шоу «По6

людськи»
13.00 Новини
13.10 Біатлон на Суспільному.

Чемпіонат світу серед юні6
орів. Естафета, молодь,
дівчата

14.30 Міста та містечка
15.00 Новини
15.10 Спорт
15.20 Біатлон на Суспільному.

Чемпіонат світу серед юні6
орів. Естафета, молодь,
хлопці

17.00 Прозоро: про головне
18.00 Новини
18.20 Соціальне ток6шоу «По6

людськи»
19.10 Д/с «Супер 6 чуття»
20.05 Д/ц «Дикі обрії Африки»
21.00 Новини
21.40 Спорт
21.55 Полюси
22.55 Біатлон на Суспільному.

Чемпіонат світу серед юні6
орів. Естафета, юніори,
дівчата

00.10 Перша шпальта
00.40 Новини
01.15 Т/с «Спогади Шерлока

Холмса»
02.10 Погода
02.15 UA:Фольк. Спогади
03.10 Погода
03.15 Я вдома
03.40 Т/с «Потрійний захист»

1+1
05.40 «Життя відомих людей»
06.30 «Сніданок з 1+1»
07.00 ТСН
07.10 «Сніданок з 1+1»
08.00 ТСН
08.10 «Сніданок з 1+1»
09.00 ТСН
09.10 «Сніданок з 1+1»
09.25 Прем’єра на «1+1». «Жит6

тя відомих людей 2022»
10.20 «Життя відомих людей

2022»
11.15 «Твій день»
12.00 ТСН

12.20 «Твій день»
14.00 ТСН
14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
16.45 ТСН
17.10 Прем’єра на «1+1». Не6

сліхан Атагюль у зворуш6
ливій мелодрамі «Крила ко6
хання»

19.30 ТСН
20.45 «Проспорт»
20.50 Стас Боклан та Дар’я Пет6

рожицька у комедії «Папік 6
2»

21.40 Стас Боклан та Дар’я Пет6
рожицька у комедії «Папік 6
2»

22.35 «ТСН: 10 вражаючих подій
дня»

22.45 Прем’єра на «1+1». «Твій
вечір 2022»

23.30 Кетрін Зета6Джонс і Шон
Коннері у трилері «Пастка»

01.55 Брюс Вілліс і Моніка Бел6
луччі у бойовику «Сльози
Сонця»

04.25 ТСН

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.15 Х/ф «Ліквідатори»
08.10 Х/ф «Логан»
10.55 Т/с «Булатов» 11612
12.50 «Зброя62» 11
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Зброя62» 11

20.15 Т/с «Ангели62» 566
22.10 Т/с «Кістки» 21622
00.00 Т/с «Кістки» 16617
01.50 Т/с «Зустрічна смуга» 4
02.50 «Відеобімба62»

ІНТЕР
05.05 «Телемагазин»
05.25 «Слідство вели... з Леон6

ідом Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з ІНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Інше життя»
12.00 Новини
12.25 Х/ф «Гра в чотири руки»
14.40 «Речдок»
15.35 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий ви6

падок»
17.40 Новини
18.00 Ток6шоу «Стосується

кожного»
19.00 Ток6шоу «Стосується

кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Термін придат6

ності»
22.05 «Слідство вели... з Леон6

ідом Каневським»
23.50 Х/ф «Американець»
01.50 Т/с «Той, хто не спить»
03.25 «Подробиці»
03.55 Ток6шоу «Стосується

14.10 Т/с «Розтин покаже62»
15.45 Факти. День
16.25 Т/с «Розтин покаже62»
16.40 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Морська поліція.

Чорноморськ»
18.45 Факти. День
19.20 Надзвичайні новини з Ко6

стянтином Стогнієм
20.20 Прихована небезпека
21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Морська поліція.

Чорноморськ»  Прем’єра
22.30 Свобода слова
23.55 Х/ф « Одного разу... у Го6

лівуді»
02.50 Я зняв!
03.50 Скарб нації

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.45 Х/ф «Найкращий друг»
10.45 Х/ф «Ранковий підйом»
12.30 Х/ф «З Парижа з любо6

в’ю»
14.15 Зірки, чутки та галлівуд
16.00 Панянка6селянка
17.00 СуперЖінка 2
18.00 Богиня шопінгу. Битва

блондинок
19.00 Розсміши коміка
20.00 Одного разу під Полта6

вою
21.00 Т/с «Пригоди Бампера і

Суса»
22.00 Т/с «Усі жінки 6 відьми»
23.00 Т/с «Бібліотекарі»
00.00 Одного разу під Полта6

вою
01.00 Країна У
02.00 Богиня шопінгу. Батли за

патли

03.00 СуперЖінка 2
04.00 Панянка6селянка
04.55 Зірки, чутки та галлівуд
05.50 Корисні підказки

СТБ
03.30 «Найкраще на ТБ»
05.50 Т/с «Комісар Рекс»
07.45 «Битва екстрасенсів»
11.30 «Вікна6Новини»
11.50 «Битва екстрасенсів»
13.10 Т/с «Сліпа»
14.30 «Вікна6Новини»
14.50 Т/с «Сліпа»
15.40 Т/с «Слід»
17.30 «Вікна6Новини»
18.05 Т/с «Слід»
19.05 «Супербабуся»
20.15 Т/с «Наперекір долі»
22.00 «Вікна6Новини»
22.50 Т/с «Наперекір долі»
23.15 Т/с «Щаслива попри все»
01.25 «Супербабуся»

НОВИЙ
05.40 «Kids time»
05.45 М/с «Том і Джеррі»
07.00 «Kids time»
07.05 «Орел і решка»
10.05 Х/ф «Страшилки 2: При6

види Гелловіна»
11.55 Х/ф «Страшилки»
13.55 Х/ф «Шість днів, сім но6

чей»
15.55 «Хто зверху?»
18.00 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 Т/с «Будиночок на щастя»
20.00 «Хто зверху?»
22.10 Х/ф «Стажер»
00.50 Х/ф «Плейбой під при6

криттям»

кожного»
04.40 «Мультфільм»

УКРАЇНА
06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогодні
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Зірковий шлях
10.15 Місія: краса
11.20 Історія одного злочину
14.30 Т/с «Водна поліція»
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с «Водна поліція»
17.00 Т/с «Водна поліція»
19.00 Сьогодні
20.10 Ток6шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Ти мене ніколи не за6

будеш»
23.00 Сьогодні
23.10 Т/с «Три сестри»
01.30 Телемагазин
02.00 Гучна справа
03.00 Реальна містика

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 18.50 «Репортер».
Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15
«Новини країни»

14.10 «Великий день»
16.10 «Час пік»
17.10 Ток6шоу «Ситуація»
18.10 «Ексклюзив»

19.00 Ток6шоу «Велика середа»
22.00 «Спецтема»
23.00 «Новини від Христини»

КИЇВ
07.00 КИЇВ. ВРАНЦІ
12.00 КИЇВ.ВДЕНЬ
18.00 ПОГОДЖУВАЛЬНА РАДА
19.00 КИЇВ.ВВЕЧЕРІ
22.00 NEWSROOM ГОЛОВНЕ
22.55 ЛОТО
23.00 Драма «Врятуй мене»
00.00 КИЇВ.ВНОЧІ

ICTV
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Факти
04.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великім місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини з Ко6

стянтином Стогнієм
10.10 Громадянська оборона
11.45 Х/ф «Ціль номер один»
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Ціль номер один»
14.10 Т/с «Розтин покаже62»
15.45 Факти. День
16.25 Т/с «Розтин покаже62»
16.45 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Морська поліція.

Чорноморськ»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з Ко6

стянтином Стогнієм
20.20 Секретний фронт
21.05 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Морська поліція.
Чорноморськ»  Прем’єра

22.20 Т/с «Розтин покаже62»
00.15 Х/ф «Термінова доставка»
02.00 Секретний фронт
02.45 Я зняв!
03.55 Скарб нації

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.45 Т/с «Усі жінки 6 відьми»
09.45 Т/с «Бібліотекарі»
10.45 Х/ф «Хітмен: Агент 47»
12.45 4 весілля
14.00 Панянка6селянка
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00 Панянка6селянка
17.00 СуперЖінка 2
18.00 Богиня шопінгу. Битва

блондинок
19.00 Розсміши коміка
20.00 Т/с «Пригоди Бампера і

Суса»
22.00 Т/с «Усі жінки 6 відьми»
23.00 Т/с «Бібліотекарі»
00.00 Одного разу під Полта6

вою
01.00 Країна У
02.00 Богиня шопінгу. Батли за

патли
03.00 СуперЖінка 2
04.00 Панянка6селянка
04.55 Зірки, чутки та галлівуд
05.50 Корисні підказки

СТБ
06.00 Т/с «Комісар Рекс»

08.00 «Битва екстрасенсів»
11.30 «Вікна6Новини»
11.50 «Битва екстрасенсів»
13.05 Т/с «Сліпа»
14.30 «Вікна6Новини»
14.50 Т/с «Сліпа»
15.40 Т/с «Слід»
17.30 «Вікна6Новини»
18.05 Т/с «Слід»
19.05 «Супербабуся»
20.15 Т/с «Наперекір долі»
22.00 «Вікна6Новини»
22.50 Т/с «Наперекір долі»
23.15 Т/с «Щаслива попри все»
01.25 «Супербабуся»

НОВИЙ
06.00 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.50 «Kids time»
07.55 «Орел і решка»
10.00 Т/с «Грімм»
10.50 «Суперінтуїція»
12.55 Х/ф «Перший месник:

Друга війна»
15.45 «Хто зверху?»
18.00 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 Т/с «Будиночок на щастя»
20.00 «Хто зверху?»
22.00 Х/ф «Міс Конгеніальність

2: Озброєна і легендарна»
00.35 Х/ф «Віджа: Смертельна

гра»
02.15 Х/ф «Спадкоємці 3»
03.35 «Служба розшуку дітей

2022»
03.40 «Зона ночі»
04.50 «Абзац!»

01.00 Країна У
02.00 Богиня шопінгу. Батли за

патли
03.00 СуперЖінка 2
04.00 Панянка6селянка
04.55 Зірки, чутки та галлівуд

СТБ
05.55 Т/с «Комісар Рекс»
07.55 «Битва екстрасенсів»
11.30 «Вікна6Новини»
11.50 «Битва екстрасенсів»
13.05 Т/с «Сліпа»
14.30 «Вікна6Новини»
14.50 Т/с «Сліпа»
15.40 Т/с «Слід»
17.30 «Вікна6Новини»
18.05 Т/с «Слід»
19.05 «Супербабуся»
20.15 Т/с «Наперекір долі»
22.00 «Вікна6Новини»
22.50 Т/с «Наперекір долі»
23.15 Т/с «Щаслива попри все»
01.25 «Супербабуся»

НОВИЙ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.15 «Орел і решка»
09.25 Т/с «Грімм»
11.10 «Суперінтуїція»
13.35 Х/ф «Мисливці на при6

видів»
15.45 «Хто зверху?»
18.00 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 Т/с «Будиночок на щастя»
20.00 «Хто зверху?»
22.00 Х/ф «Міс Конгеніальність»
00.25 Х/ф «Нація вбивць»

ЗАМОВЛЯЙТЕ НА ВЕСНУ
роботу + матеріали зi знижкою до 20%.

РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР
пiд ключ. Перепланування.

БУДIВНИЦТВО: будинки, прибудови, павiльйони,
гаражi, навiси, альтанки. Лазнi, паркани.

ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинкiв.

РЕМОНТНI ПОСЛУГИ

(096) 972515514, (066) 839534583
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UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГІМН УКРАЇНИ
06.05 XIII зимові Паралімпійські

ігри 2022 року (Пекін, Китай)
13.30 Біатлон на Суспільному. Ку6

бок світу. VIII етап. Спринт, 7,5
км, жінки

15.00 Студія Зимові Па6
ралімпійські ігри

15.40 XIII зимові Паралімпійські
ігри 2022 року (Пекін, Китай)

16.20 Біатлон на Суспільному. Ку6
бок світу. VIII етап. Спринт, 10
км, чоловіки

18.00 Новини
18.15 Дайджест «Гримерка Євро6

бачення»
18.45 XIII зимові Паралімпійські

ігри 2022 року (Пекін, Китай)
21.00 Новини
21.25 Доба Олімпійських ігор
21.35 XIII зимові Паралімпійські

ігри 2022 року (Пекін, Китай)
00.00 Новини
00.30 Д/ц «Дикі обрії Африки»
01.15 Д/с «Боротьба за виживан6

ня»
01.50 Х/ф «Веселі жабокричі»
03.00 UA:Фольк. Спогади

1+1
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
17.30 «Світ навиворіт 6 13. Еквадор»
18.30 Прем’єра на «1+1». «світ

навиворіт 6 13. Еквадор»
19.30 ТСН
20.10 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2022»
20.20 Прем’єра на «1+1».

«Вечірній квартал 2022»
22.15 Прем’єра на «1+1». Руслан

Ханумак та Дар’я Петрожиць6
ка у комедії «Дикі»

23.20 «Світське життя. 2022»
00.30 Антоніо Бандерас і Омар

Шариф у бойовику «Тринад6
цятий воїн»

02.35 Руслан Ханумак та Дар’я
Петрожицька у комедії «Дикі»

2+2
06.00 «Зброя» 768
07.05 «Джедаі 2021»
08.20 «Зброя62» 11
12.10 Х/ф «Найкращі серед найк6

ращих»
14.10 Х/ф «Найкращі серед найк6

ращих62»
16.10 Х/ф «Найкращі серед найк6

ращих63»
18.00 Х/ф «Найкращі серед найк6

ращих64»
19.50 Х/ф «Меркурій у небезпеці»
22.00 Х/ф «Облога»
00.10 Х/ф «Ти колись пробачиш

мені?»
02.15 «Відеобімба62»
03.45 «Цілком таємно62017»

ІНТЕР
05.30 «Орел і Решка. Дива світу»
06.35 «Мультфільм»
07.00 Х/ф «Детектив Полін»
09.00 «Готуємо разом. Домашня

кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Х/ф «Оксамитові ручки»
13.10 Х/ф «Найчарівніша та най6

привабливіша»
14.50 Т/с «Пристрасті по Зінаїді»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Місце зустрічі. Бенефіс.

Ірина Білик»
22.05 Т/с «Я подарую тобі світанок»
02.45 Х/ф «Іноземка»

УКРАЇНА
07.00 Сьогодні
07.30 Реальна містика

08.10 Х/ф «В останній раз проща6
юсь»

10.20, 15.20 Т/с «Між коханням і
ненавистю»

15.00, 19.00 Сьогодні
20.00 Головна тема
21.00 Ігри талантів
23.10 Музична платформа
01.30 Телемагазин
02.00 Т/с «Водна поліція»

ПРЯМИЙ
08.45 «Щасливий сніданок»
09.00 «Щасливе інтерв’ю»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

16.00, 17.00 «Репортер». Но6
вини

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 незалежність»
21.00 «Прямий доказ» (Жур6

налістські розслідування)
21.30 Спецпроект «Влада хохота6

ла»
22.00 Ток6шоу «THE WEEK»
23.00 «Вата6шоу»

КИЇВ
07.00 Драма «Врятуй мене»
08.30 NEWSROOM ГОЛОВНЕ
11.00 КИЇВ.ВИХІДНИЙ
13.00 Драма «Ідеальний шторм»
15.05 КИЇВ.ВИХІДНИЙ
17.00 NEWSROOM ГОЛОВНЕ
18.00 КИЇВ.ВИХІДНИЙ

20.00 Комедія «В країні жінок»
21.30 NEWSROOM ГОЛОВНЕ
22.00 КИЇВ. ПРОFILE
22.55 ЛОТО
23.00 КИЇВ.ВИХІДНИЙ
01.00 КИЇВ.ВИХІДНИЙ

ICTV
04.35 Факти
05.00 Скетч6шоу «На трьох»
06.00 Т/с «Вижити за всяку ціну62»
08.30 Т/с «Вижити за всяку ціну64»
09.35 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
13.40 Х/ф «Шалений Макс: Доро6

га гніву»
15.50 Х/ф «Місія нездійсненна66»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Люсі»
21.00 Х/ф «Веном»

22.55 Х/ф «Втеча з Лос6Анджелеса»
00.50 Х/ф «Перехресний вогонь»
02.55 Я зняв!

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.10 М/ф «Добрий динозавр»
12.00 Розсміши коміка
14.00 Одного разу під Полтавою
17.30 Х/ф «Скажене весілля»
19.15 Х/ф «Скажене весілля 2»
21.00 Х/ф «Скажене весілля 3»
22.45 Розсміши коміка
23.45 Одного разу під Полтавою
00.15 Країна У
01.15 Одного разу під Полтавою
01.45 Країна У
02.45 Панянка6селянка

СТБ
05.55 Т/с «Наперекір долі»

UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГІМН УКРАЇНИ
06.05 Земля, наближена до неба
06.30 Мультфільм
07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 10.55 Погода
07.10 Діана 6 королева сердець
08.10 Д/ц «Девід Рокко. Неаполь

на смак»
09.10 Королева. Обов»язок понад

усе
10.00 Гаррі та Меган: Два неспо6

кійних роки
11.00 Прозоро: про соціальне
12.00, 18.20 Соціальне ток6шоу

«По6людськи»
13.00, 18.00, 21.00, 23.15 Новини
13.10 Студія Зимові Па6

ралімпійські ігри
13.55 XIII зимові Паралімпійські

ігри 2022 року (Пекін, Китай).
Церемонія відкриття

15.20 Біатлон на Суспільному. Ку6
бок світу. VIII етап. Естафета
4х7,5 км, чоловіки

17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с «Супер 6 чуття»
20.05 Д/ц «Дикі обрії Африки»
21.40 Доба Олімпійських ігор
21.50 Д/ц «НЛО: Загублені

свідчення»
22.45 Д/с «Дикі тварини»
23.50 Д/ц «Дикі обрії Африки»
00.35 Д/с «Особливий загін. Су6

пер 6 чуття»
01.30 Новини
02.05 Х/ф «Гетьманські клейноди»
03.30 UA:Фольк. Спогади

1+1
05.05 ТСН
06.00 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда6

нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,

16.45, 19.30 ТСН
09.25 Прем’єра на «1+1». «Життя

відомих людей 2022»
10.20 «Життя відомих людей

2022»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Прем’єра на «1+1». Не6

сліхан Атагюль у зворушливій
мелодрамі «Крила кохання»

20.10 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2022»
20.20 Прем’єра на «1+1». «Ліга

сміху 2022»
22.30 Джейк Джилленгол і Джем6

ма Артертон у фільмі «Принц
Персії. Піски часу»

00.55 Антоніо Бандерас і Омар
Шариф у бойовику «Тринад6
цятий воїн»

03.00 Брюс Вілліс і Джош Гартнетт
у бойовику «Щасливе число
Слевіна»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.20 Х/ф «Брудний коп»
08.15 Х/ф «Нові мутанти»
10.05 Т/с «Булатов»
11.55 «Зброя62»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»

19.25 Х/ф «Багряні ріки»
21.25 Х/ф «22 кулі»
23.55 Х/ф «Місто Юрського пері6

оду»
01.45 «Спецкор»
02.20 «Джедаі»
02.55 «Цілком таємно62017»

ІНТЕР
05.20 «Слідство вели... з Леоні6

дом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40

Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з ІНТЕ6

Ром»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Інше життя»
12.25 Х/ф «Чудовий»
14.25, 15.25 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий випа6

док»
18.00 Ток6шоу «Стосується кож6

ного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «007: СПЕКТР»
23.45 «Слідство вели... з Леоні6

дом Каневським»
01.30 «Речдок»
03.30 «Подробиці»

УКРАЇНА
06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогодні
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Зірковий шлях
10.25 Т/с «Вісімнадцятирічний

олігарх»
14.25 Т/с «Зведена»
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с «Зведена»

19.00 Сьогодні
20.10 Ток6шоу «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова Савіка Шу6

стера
00.00 Т/с «Хірургія. Територія ко6

хання»
01.30 Телемагазин
02.00 Т/с «Хірургія. Територія ко6

хання»

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 16.00, 17.00 «Репор6
тер». Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15
«Новини країни»

14.10 «Великий день»
16.10 «Час пік»
17.10 «Підводимо підсумки»
18.30 Спецпроект «Влада хохота6

ла»
19.00 Ток6шоу «Моя країна»

22.00 «Запорєбрик NEWS»
22.15 «Українські вісті»
22.30 «WATCHDOGS» (Антико6

рупційні журналістські розсл6
ідування)

КИЇВ
07.00 КИЇВ. ВРАНЦІ
12.00 КИЇВ.ВДЕНЬ
18.00 КИЇВ.ВВЕЧЕРІ
22.00 NEWSROOM ГОЛОВНЕ
22.55 ЛОТО
23.00 Драма «Врятуй мене»
00.00 КИЇВ.ВНОЧІ

ICTV
06.30 Ранок у великім місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини з Кос6

тянтином Стогнієм
10.10 Дизель6шоу
11.40 Скетч6шоу «На трьох»

12.45, 15.45  Факти. День
13.15 Т/с «Вижити за всяку ціну62»
14.35, 16.15 Т/с «Пес»
17.15 Т/с «Вижити за всяку ціну64»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з Кос6

тянтином Стогнієм
20.05 Дизель6шоу
22.55 Т/с «Вижити за всяку ціну6

4» Прем’єра
23.55 Т/с «Вижити за всяку ціну63»
01.30 Факти
01.55 Скетч6шоу «На трьох»
02.50 Я зняв!

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.45 Т/с «Усі жінки 6 відьми»
09.45 Т/с «Бібліотекарі»
10.45 Х/ф «Фантастична четвірка

2: Вторгнення Срібного Сер6
фера»

UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГІМН УКРАЇНИ
06.05 XIII зимові Паралімпійські

ігри 2022 року (Пекін, Китай)
13.40 Біатлон на Суспільному. Ку6

бок світу. VIII етап. Гонка пере6
слідування, 10 км, жінки

14.45 XIII зимові Паралімпійські
ігри 2022 року (Пекін, Китай)

15.30 Біатлон на Суспільному. Ку6
бок світу. VIII етап. Гонка пере6
слідування, 12,5 км, чоловіки

16.40 Студія Зимові Па6
ралімпійські ігри

17.20 XIII зимові Паралімпійські
ігри 2022 року (Пекін, Китай)

18.00 Новини
18.15 XIII зимові Паралімпійські

ігри 2022 року (Пекін, Китай)
21.00 Тиждень на Суспільному
22.00 Доба Олімпійських ігор

22.10 XIII зимові Паралімпійські
ігри 2022 року (Пекін, Китай)

00.00 Розважальна програма з
Майклом Щуром

00.30 Погода
00.35 Тиждень на Суспільному
01.25 Х/ф «Лісова пісня»
03.05 UA:Фольк. Спогади
04.05 Енеїда

1+1
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
18.30 Прем’єра на «1+1».

«Світське життя. 2022»
19.30 «ТСН6Тиждень»
21.00 «Голос країни 12»
23.40 Прем’єра на «1+1». «Ліга

сміху 2022»
02.00 «Світ навиворіт»
04.50 «ТСН6Тиждень

2+2
06.00 «Зброя62» 9610
07.05 «Джедаі 2021»
09.00 «Зброя62» 11
14.05 Х/ф «Горець64: Кінець гри»
15.50 Х/ф «ФанФан Тюльпан»
17.45 Х/ф «Орел Дев6ятого легі6

ону»
19.55 Х/ф «Кредо вбивці»
22.00 Х/ф «Капітан Грім»
00.10 «Зброя62» 11
00.50 Т/с «Зустрічна смуга» 6
01.50 «Відеобімба62»
05.40 «Найкраще»

ІНТЕР
06.05 Х/ф «007: СПЕКТР»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Інше життя»
13.30 «Речдок. Термін придат6

ності»
18.00 Х/ф «Фантомас розбушу6

вався»
20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Найчарівніша та най6
привабливіша»

23.40 Х/ф «Осінній марафон»
01.25 Х/ф «Місто з ранку до опів6

ночі»

УКРАЇНА
05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
08.55 Т/с «Ти мене ніколи не за6

будеш»
17.10 Т/с «Сини щасливої жінки»
19.00 Сьогодні. Підсумки з Оле6

гом Панютою
21.00 Т/с «Сини щасливої жінки»
23.10 Т/с «День Святого Валентина»
01.30 Телемагазин
02.00 Т/с «День Святого Валентина»
04.00 Гучна справа
04.30 Реальна містика

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

17.00 «Репортер». Новини
09.10 «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» (Жур6

налістські розслідування)
20.20 «Новини від Христини»
20.45 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Великі новини»
22.00 Спецпроект «Влада хохота6

ла»
22.30 «Щасливий день з політи6

ком»
23.00 «Вата6шоу»

КИЇВ
07.15 Драма «Врятуй мене»
08.00 Драма «Врятуй мене»
08.45 NEWSROOM ГОЛОВНЕ
10.40 Design Tour
11.00 КИЇВ.ВИХІДНИЙ
13.00 Драма «Без тями від кохан6

UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГІМН УКРАЇНИ
06.05 Я вдома
06.30 Мультфільм
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,

18.00, 21.00, 23.30 Новини
07.05 Т/с «Спогади Шерлока Хол6

мса»
08.05, 09.05, 10.55 Погода
08.10 Д/ц «Девід Рокко. Неаполь

на смак»
09.10 Т/с «Потрійний захист»
10.00 Вільям і Кейт: майбутні ко6

роль і королева
11.00 Прозоро: про соціальне
12.00 Соціальне ток6шоу «По6

людськи»
13.10 Біатлон на Суспільному.

Чемпіонат світу серед юніорів.
Естафета, юніори, дівчата

14.30 Міста та містечка
15.15 Біатлон на Суспільному. Ку6

бок світу. VIII етап. Естафета
4х6 км, жінки

17.00 Прозоро: про головне
18.20 Біатлон на Суспільному.

Чемпіонат світу серед юніорів.
Естафета, юніори, хлопці

20.20 Д/с «Супер 6 чуття»
21.40, 00.05 Спорт
21.55 Полюси
23.00 Схеми. Корупція в деталях
00.20 Погода
00.25 Х/ф «Прелюдія долі»
02.00 Погода
02.05 Я вдома
02.30 Т/с «Потрійний захист»

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда6

нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,

16.45, 19.30 ТСН
09.25 Прем’єра на «1+1». «Життя

відомих людей 2022»
10.20 «Життя відомих людей

2022»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Прем’єра на «1+1». Не6

сліхан Атагюль у зворушливій
мелодрамі «Крила кохання»

20.45 «Проспорт»
20.50 «Чистоnews 2022»
20.55 Стас Боклан та Дар’я Пет6

рожицька у комедії «Папік 6 2»
21.45 «Право на владу 2022»
00.55 «ТСН: 10 вражаючих подій

дня»
01.05 Брюс Вілліс і Джош Гартнетт

у бойовику «Щасливе число
Слевіна»

03.10 ТСН
04.25 «Життя відомих людей»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.45 Х/ф «Перше вбивство»
08.45 Х/ф «Команда А»
11.00 Т/с «Булатов»
12.50 «Зброя62» 11
16.55 Прем’єра! «Загублений

світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Воїни доріг»
20.15 Т/с «Ангели62»
22.05, 23.55 Т/с «Кістки»
01.45 «Секретні матеріали»
02.00 Т/с «Зустрічна смуга»
02.55 «Відеобімба62»

ІНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30 «Слідство вели... з Леоні6

14.30 Т/с «Водна поліція»
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с «Водна поліція»
17.00 Т/с «Водна поліція»
19.00 Сьогодні
20.10 Ток6шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Ти мене ніколи не за6

будеш»
23.00 Сьогодні
23.10 Слідами
23.50 Т/с «Три сестри»
01.30 Телемагазин
02.00 Т/с «Три сестри»
02.20 Реальна містика

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Ре6
портер». Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15
«Новини країни»

14.10 «Великий день»
16.10 «Час пік»
17.10 Ток6шоу «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
19.45 «П’ята колонка»
20.15 Ток6шоу «Про політику»
22.00 «Спецтема»

КИЇВ
07.00 КИЇВ. ВРАНЦІ

12.00 КИЇВ.ВДЕНЬ
18.00 КИЇВ.ВВЕЧЕРІ
22.00 NEWSROOM ГОЛОВНЕ
22.55 ЛОТО
23.00 Драма «Врятуй мене»
00.00 КИЇВ.ВНОЧІ

ICTV
04.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великім місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини з Кос6

тянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.50 Х/ф «Термінова доставка»
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Термінова доставка»
14.10 Т/с «Розтин покаже62»
15.45 Факти. День
16.25 Т/с «Розтин покаже62»
16.45 Т/с «Пес»
17.50 Т/с «Морська поліція. Чор6

номорськ»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з Кос6

тянтином Стогнієм
20.15 Анти6зомбі
21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Морська поліція. Чор6

номорськ»  Прем’єра
22.20 Т/с «Розтин покаже62»

дом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40

Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з ІНТЕ6

Ром»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Інше життя»
12.25 Х/ф «Пограбування»
14.50, 15.45 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий випа6

док»
18.00, 19.00 Ток6шоу «Стосуєть6

ся кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Термін придат6

ності»
22.05 «Слідство вели... з Леоні6

дом Каневським»
23.55 Х/ф «Рекрут»
02.05 Т/с «Той, хто не спить»
03.00 «Подробиці»

УКРАЇНА
06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогодні
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Зірковий шлях
10.15 Місія: краса
11.20 Історія одного злочину

12.45 4 весілля
14.00 Панянка6селянка
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00 Панянка6селянка
17.00 СуперЖінка 2
18.00, 02.10  Богиня шопінгу. Бит6

ва блондинок
19.00 Розсміши коміка
20.00 Х/ф «П’ять років майже од6

ружені»
22.20 Х/ф «Третій зайвий 2»
00.40 Країна У
01.10 Одного разу під Полтавою
01.40 Країна У
03.10 СуперЖінка 2

СТБ
05.55 Т/с «Одружити не можна

помилувати»
09.55 Т/с «Сліпа»
11.30 «Вікна6Новини»
11.50 Т/с «Сліпа»

00.10 Х/ф «Перехресний вогонь»
02.20 Анти6зомбі
03.05 Я зняв!
03.40 Скарб нації
03.50 Еврика!

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.45 Т/с «Усі жінки 6 відьми»
09.45 Т/с «Бібліотекарі»
10.45 Х/ф «Фантастична четвірка»
12.45 4 весілля
14.00 Панянка6селянка
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00 Панянка6селянка
17.00 СуперЖінка 2
18.00 Богиня шопінгу. Битва

блондинок
19.00 Розсміши коміка
20.00 Т/с «Пригоди Бампера і Суса»
22.00 Т/с «Усі жінки 6 відьми»
23.00 Т/с «Бібліотекарі»
00.00 Одного разу під Полтавою
01.00 Країна У
02.00 Богиня шопінгу. Батли за

патли
03.00 СуперЖінка 2

СТБ
06.00 Т/с «Комісар Рекс»
08.00 «Битва екстрасенсів»

14.30 «Вікна6Новини»
14.50 Т/с «Сліпа»
17.30 «Вікна6Новини»
18.05 Т/с «Сліпа»
19.00, 22.50 «Холостяк. Алекс То6

польський»
22.00 «Вікна6Новини»
02.40 «Як вийти заміж»

НОВИЙ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.15 «Орел і решка»
09.25 «Де логіка?»
11.40 Т/с «Будиночок на щастя»
14.50 Х/ф «Міс Конгеніальність»
17.00 Х/ф «Міс Конгеніальність 2:

Озброєна і легендарна»
19.20 Х/ф «Золото дурнів»
22.00 Х/ф «Ангели Чарлі»
00.10 Х/ф «Цифрова радіостан6

ція»

07.55 «Неймовірна правда про
зірок»

10.55 Т/с «Наперекір долі»
19.00 «МастерШеф. Битва се6

зонів»
22.15 «СуперМама»

НОВИЙ
06.00, 08.00, 10.00 «Kids time»
06.05 «Хто проти блондинок?»
08.05 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»
21.00 Х/ф «Чаклунка: Повели6

телька темряви»
23.30 Х/ф «Зачарована»
01.40 «Вар’яти»

11.30 «Вікна6Новини»
11.50 «Битва екстрасенсів»
13.05 Т/с «Сліпа»
14.30 «Вікна6Новини»
14.50 Т/с «Сліпа»
15.40 Т/с «Слід»
17.30 «Вікна6Новини»
18.05 Т/с «Слід»
19.05 «Супербабуся»
20.15 Т/с «Наперекір долі»
22.00 «Вікна6Новини»
22.50 Т/с «Наперекір долі»
23.15 Т/с «Щаслива попри все»
01.25 «Супербабуся»

НОВИЙ
06.00 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.45 «Kids time»
07.50 «Орел і решка»
10.00 Т/с «Грімм»
10.50 «Суперінтуїція»
12.50 Х/ф «Перший месник: Про6

тистояння»
15.50 «Хто зверху?»
18.00 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 Т/с «Будиночок на щастя»
20.00 «Де логіка?»
22.05 Х/ф «Чого хочуть жінки»
00.55 Х/ф «Віджа: Походження

зла»

ня»
14.30 NEWSROOM ГОЛОВНЕ
15.00 КИЇВ.ВИХІДНИЙ
17.00 NEWSROOM ГОЛОВНЕ
18.00 КИЇВ.ВИХІДНИЙ
20.00 Мелодрама «P.S. Я кохаю

тебе»
22.00 NEWSROOM ГОЛОВНЕ
22.55 ЛОТО
23.00 КИЇВ.ВИХІДНИЙ
01.00 КИЇВ.ВИХІДНИЙ
03.00 АРМІЯ СЬОГОДНІ
03.30 КИЇВ.ВИХІДНИЙ

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Секретний фронт
07.30 Анти6зомбі
08.25 Прихована небезпека
09.25 Громадянська оборона
10.25 Т/с «Морська поліція. Чор6

номорськ»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Морська поліція. Чор6

номорськ»

14.20 Т/с «Пес»
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф «Люди у чорному»
22.45 Х/ф «Люди у чорному62»
00.35 Х/ф «Чорна меса»  Пре6

м’єра
02.50 Я зняв!

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.10 М/ф «Книга джунглів 2»
11.30 Розсміши коміка
13.30 Одного разу під Полтавою
17.00 М/ф «Співай»
19.00 Х/ф «Титанік»
22.40 Х/ф «Третій зайвий 2»
01.00 Одного разу під Полтавою
01.30 Країна У
02.00 Одного разу під Полтавою
02.30 Країна У
03.00 Панянка6селянка

СТБ
04.45 Х/ф «Спокута»
06.30 Т/с «Джейн Ейр»

10.45 «Щасливі за сім днів»
13.05 «МастерШеф. Битва се6

зонів»
16.40 «Слідство ведуть екстра6

сенси»
18.40 «Щасливі за сім днів»
21.00 «Один за всіх»
22.10 «Таємниці ДНК»

НОВИЙ
06.00 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20 «Kids time»
07.25 Х/ф «Зачарована»
09.40 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»
19.00 Х/ф «Аладдін»
21.45 Х/ф «Красуня та чудовись6

ко»
00.10 «Improv Live Show»
02.40 «Зона ночі»
04.50 «Абзац!»

ЧЕТВЕР,  3 БЕРЕЗНЯ

НЕДІЛЯ, 6 БЕРЕЗНЯ

СУБОТА, 5 БЕРЕЗНЯ

Бориспільсь
а�районна�ор�анізація�ветеранів�У
раїни,�управління��соціально�о

захисту�населення�Бориспільсь
ої�РДА�та�Бориспільсь
е�об’єднане�управління

Пенсійно�о�фонду�У
раїни�вітають�з�ювілейними�днями�народження

дов�ожителів�району:
85 років – Палагія Денисівна Прожейко (с. Гора), Валентина Сергіївна Чиншева (с. В. Олексан6

дрівка), Ганна Яківна Шумал (с. Чубинське), Володимир Іванович Яременко (с. Кучаків).
Шановні ювіляри! Сердечно вітаємо вас з ювілеями. Бажаємо міцного здоров’я на довгі роки,

особистого щастя, злагоди, родинного затишку. Хай Бог милосердний з високого неба дарує усе,
чого тільки треба, а Матінка Божа – Цариця свята – дарує щасливі і довгі літа.

Бориспільсь
а�місь
а�ор�анізація�ветеранів�У
раїни�та�Бориспільсь
е�об’єднане

управління�Пенсійно�о�фонду�У
раїни�Київсь
ої�області�щиро�вітають�шановних

ветеранів�міста,�я
і�свят
ують�поважні�ювілеї�у�ці�лютневі�дні:
95 років – Марія Павлівна Костомаха;
90 років – Галина Павлівна Барінова, Володимир Васильович Куліков;
85 років – Надія Іванівна Гаруліч, Марія Андріївна Заболотна, Емілія Адамівна Семипо6
лець;
80 років – Григорій Тимофійович Білим, Михайло Максимович Житник, Галина Павлівна
Литовка, Тамара Іванівна Татаренко, Володимир Григорович Урсалов, Павло Іванович
Шаран.
Шановні ювіляри! Бажаємо кожному многії&многії літа в колі рідних і близьких людей,

хай діти й онуки приносять радість, дорогу до хати забуде хай старість. Живіть у здоров’ї,
у щасті, у силі, літа проти вас нехай будуть безсилі.
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ЧИТАЙТЕ НАС В МЕРЕЖІ

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ «ТС»
В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

www.facebook.com/
tsmediacenter

СУБОТА
26.02

НЕДІЛЯ
27.02

ПОНЕДІЛОК
28.02

ВІВТОРОК
1.03

СЕРЕДА
2.03

ЧЕТВЕР
3.03ПОГОДА П’ЯТНИЦЯ

4.030... +2 52... +2+1... +5 52... +351... +6 52... +3 52... +2

70�ро�ів�з�дня�народження

і�понад�пів�століття�на�ниві�освіти

Шлемо�найщиріші�вітання

Анатолієві
Васильовичу
ШВАНЦУ
Випускники авторських курсів англійської мови в Бо6

рисполі, а також колишні учні шкіл на Волині, в Києві й на
Київщині вітають свого наставника, лауреата Українсько6
американської премії за досягнення у викладанні, стипен6
діата Британської ради, автора словників англійської
мови, учителя6методиста, нагородженого медаллю
«А.С. Макаренко», з 706річчям з Дня народження.

Дякуємо Учителеві за науку, терпіння і розуміння, зи6
чимо йому міцного здоров’я, творчого довголіття, усіх
інших життєвих гараздів.

До цих добрих побажань долучаються також його ко6
леги і родина.

Многая і благая літа!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 61906

МАГІЯ ЧИСЕЛ, ДЕРЕВО КОХАННЯ
ТА СОЛОДКІ ПОЦІЛУНКИ:

У БОРИСПОЛІ
22.02.2022 ОДРУЖИЛОСЯ 25 ПАР

Бориспіль 22 лютого пережив справжній «весільний бум». У цей день 25 пар
сказали один одному «так» і уклали шлюб.

Як повідомили у Бориспільському відділі ДРАЦС, перша реєстрація відбулася о 09.30,
а остання – о 18.30.

«Прийдешній рік багатий красивими датами, що дарує можливість закоханим парам
обрати свою – особливу та символічну.

Проте, стверджують астрологи та езотерики, що саме 22.02.2022 – число, яке в своє6
му значенні несе могутню енергетику безумовної любові, силу, яка мотивує йти до по6
ставлених цілей. Це унікальна можливість розпочати щось нове, посприяти, щоб здійсни6
лася мрія людей, які вам дорогі. Якщо об’єктивно, складно знайти дату кращу для ство6
рення сім’ї!

Дорогі молодята, нехай дзеркальна дата вашого одруження знайде своє відображен6
ня у казковій реальності вашого життя! З нетерпінням чекатимемо на реєстрацію народ6
ження ваших діточок», – наголосили у ДРАЦСі.

А ще у відділі реєстрацій 22 лютого забуяла весна – розквітло дерево кохання під ого6
лошення прізвищ новостворених сімей, під оплески щасливих родин та солодкі поцілун6
ки молодят.

Інф. «ТС»

Рай�ом�профспіл�и�працівни�ів

державних�установ

Бориспільщини�щиро�вітає�з

ювілейним�Днем�народження

�расиву,�мудру�жін�у,

незмінно"о��ерівни�а�установи

Ніну
Карпівну
КРУПЧАН

25 лютого

Хай квітне доля
у роках прекрасних,

Життя приносить
радість і любов.
Мир і здоров’я,
злагоду і щастя,

Многая літа
знов і знов!

27 лютого Щиро,�від�усьо"о�серця�вітаємо

з�60-річчям�сімейно"о�життя�–

діамантовим�весіллям,

подружжя
ГЛИТЕНЬ
–

Оле&а
Федоровича

та
Віру
Мусіївну

Наші рідні, дозвольте вам низько вклони6
тися, ви для нас – найкращі у світі батьки,
ласкаві, турботливі дідусь і бабуся. Тільки
уявіть: 60 років разом! І в радості, і в журбі,
бо всього в житті було, та не розгубили ви
на своєму нелегкому шляху ні любові, ні
взаємного розуміння, ні доброти і щирості.
Ваш ювілей — то мудрості пора. Хай буде
вдосталь і в житті, і в домі здоров’я, щас6
тя, злагоди, добра, добробуту та щирої
любові. Многая вам літ!

Ми�вас�дуже�любимо�–�діти,�ону�и�та

правну�,�усі�рідні�та�близь�і

ПЕРЕДПЛАТІТЬ «ТРУДОВУ СЛАВУ» ЗА 1000 грн єПІДТРИМКИ
Вартість з доставкою (без приймання передплати): на місяць – 28 грн; на 3 місяці – 84 грн; на 6 місяців – 168 грн.


