
7 лютого заступник го-
лови Полтавської обласної 
державної адміністрації 
Катерина Рижеченко пред-
ставила голову Диканської 
районної державної адміні-
страції Євгенія Скибу, який 
призначений на цю посаду 
розпорядженням Прези-
дента України №74/2020-рп 

від 30 січня 2020 року. Вона побажа-
ла очільнику РДА успіху в реалізації 
державних справ. “Ви віднині є дові-
реною особою Президента України, 
голови облдержадміністрації, ми 
розраховуємо на Ваші професій-
ність, відповідальність, порядність 
і сподіваємось, що всі проєкти, які 
напрацьовуються в облдержадмі-
ністрації, втілюватимуться на міс-

цях. Закликаю до конструктив-
ного діалогу з громадськістю. 
Основ ними пріоритетними 
напрямками в роботі сьогод-
ні вважаю капітальне будівни-
цтво, використання природних 
ресурсів, землекористування, 
землеустрій, охорону довкілля, 
лісове господарство, управлін-
ня майном і  фінанси”. 

Голова райдерж-
адміністрації Євге-
ній Скиба подякував 
за довіру і пообіцяв 
докласти макси-
мум зусиль, щоб 
наш район розвивався 
та процвітав. Основні 
завдання – покращення 
соціальної інфраструк-
тури, наведення порядку 
в районі, розвиток насе-
лених пунктів, медичної 
та освітньої галузей, ви-
рішення інших проблем 
життєдіяльності району. 
Треба намагатися пра-
цювати так, щоб люди 

найближчим часом відчули позитив-
ні зміни. “Розраховую на взаємодію 
та конструктивну співпрацю з депу-
татським корпусом, підприємцями, 
керівниками установ, організацій, 
головами фермерських госпо-
дарств, органами місцевого само-
врядування, громадськістю району. 
Лише спільними зусиллями ми змо-
жемо досягти змін та реалізувати 
державні реформи”, – наголосив 
Євгеній Скиба і зазначив, що рай-
держадміністрація надасть оцінку 

стану використання бюджетних ко-
штів, будівництва та реконструкції 
об’єктів інфраструктури.

Голова районної ради Станіслав 
Муха, вітаючи новопризначеного 
голову райдержадміністрації, ви-
словив надію на плідну співпрацю, 
адже тільки спільними зусиллями 
можна покращити життя наших зем-
ляків, а головне в роботі – керувати-
ся інтересами людей.

Пресслужба 
райдержадміністрації.
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Ñëóæèòè Áàòüê³âùèí³, 
 ÿê öüîãî ïîòðåáóº 
          â³éñüêîâà ïðèñÿãà

Виповнюється 31 рік, відколи війська ко-
лишнього Радянського Союзу були виведені з 
Афганістану, де перебували з 25 грудня 1979 
року на прохання керівництва ДРА. Неоголо-
шена війна тривала майже десять років. За 
цей час участь у ній взяли 160 тисяч україн-
ців, 3360 із них загинули, більше 8 тисяч було 
поранено. 

З початку агресії Росії проти України біль-
ше 15 тисяч учасників бойових дій афганської 
війни взяли участь у захисті суверенітету і 
незалежності Батьківщини.

Диканська районна Спілка ветеранів війни 
в Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів) 
поздоровляє всіх учасників бойових дій Ди-
канщини і їхні сім’ї із Днем ушанування учас-
ників бойових дій на територіях інших дер-
жав і бажає всім міцного здоров’я, щастя, 
успіхів у повсякденному житті і тепла від 
рідних та близьких.

Вічна пам’ять загиблим. Слава Україні!
Олександр ОНИЩЕНКО, голова Диканської 

районної Спілки ветеранів війни в 
Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів). 

У цьому солідному, вже сивочолому чоло-
вікові не відразу впізнаєш чорнявого юнака зі 
сторінки книги “Час вибрав нас”, присвяченої 
воїнам-інтернаціоналістам Диканщини. Вірме-
нин за національністю, Артур Восканян наро-
дився в Грузії, а з 1978 року проживає в Україні, 
яка стала для нього по-справжньому рідною. 
Тривалий час мешкав у Великій Рудці, зараз 
– на вулиці з символічною назвою Молодіжна 
у Великих Будищах. Нині інвалід війни ІІ групи 
А.Б.Восканян перебуває на пенсії, займається 
улюбленими справами: сад, риболовля.

До лав Радянської Армії був призваний у 
жовтні 1978 року, проходив військову підго-
товку у молдавському місті Тирасполь. У січні 
1980 року був направлений в Афганістан для 
виконання інтернаціонального обов’язку (про-
вінція Кандагар, 70-та окрема гвардійська  двічі 
Червонопрапорна орденів Кутузова і Богдана 

Хмельницького мотострілецька диві-
зія). Був заступником командира взво-
ду, мав звання старшого сержанта.  

– Найбільше врізалося в пам’ять, 
– розповідає Артур Багдасарович, – як до-
биралися до далекої і невідомої нам краї-
ни. Надзвичайно стомлені, напівголодні, з 
п’ятдесятьма кілограмами на собі (зброя, 
бушлат, каска, казанок та інше) в дорозі від 
Тирасполя до Кушки були п’ять діб. БТР, яким 
їхали до Кандагара, з’їхав з обриву, уперся 
в скелю й зупинився, а ми всі спали і навіть 
не почули цього. Перші враження? Ні хліба, 
ні води, ні ліжка, де можна було б нормаль-

но виспатися. Ночували в окопах, при нічній 
температурі до плюс п’яти (а відчувалося, 
ніби мороз). Це вже в кінці літа завезли на-
мети, ліжка. 

У військовому квитку записано, що ми на 
території Демократичної Республіки Афга-
ністан брали участь в операції “по ликвида-
ции банд мятежников”. Військова частина 
дислокувалася неподалік кордону з Пакис-
таном, який постійно перетинали каравани 
зі зброєю, наркотиками тощо, нам доводи-

лося перегороджувати їм шлях углиб країни. 
Пам’ятає Артур Восканян і жорстокий бій під 

Кандагаром, коли під покровом ночі їх з усіх 
боків обстріляли озброєні до зубів душмани.

Були жорсткі проблеми з водою, з їжею. 
Харчувалися просто неба, на двох дощатих 
столах, у миску потрапляв пісок, що його су-
ховієм підіймало у повітря. Багато хто з його 
товаришів перехворів дизентерією, Боткіна, 
хтось почав “балуватися” наркотиками...

(Закінчення на 5 стор.)

15 лютого – День ушанування учасників бойових дій на території  інших держав

7 лютого заступник го- від 30 січня 2020 року. Вона побажа- цях. Закликаю до конструктив-
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Шановні ветерани війни в 
Афганістані, члени сімей 
воїнів-афганців! Шановні 
учасники бойових дій на 
території інших держав!
15 ëþòîãî â Óêðà¿í³  – öå äåíü ïàì’ÿò³ 

ïðî ñóìíîçâ³ñí³ ïîä³¿ â³éíè â Àôãàí³ñòà-
í³ òà â ³íøèõ êðà¿íàõ, âøàíóâàííÿ óñ³õ 
âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â. Âîºíí³ êîí-
ôë³êòè òî÷èëèñÿ íà ð³çíèõ êîíòèíåíòàõ, 
ñóìë³ííî âèêîíóþ÷è â³éñüêîâó ïðèñÿ-
ãó, âî¿íè-ìèðîòâîðö³ ïðîÿâëÿëè âèñî-
ê³ ëþäñüê³ ÿêîñò³ – îñîáèñòó ìóæí³ñòü, 
ïðîôåñ³îíàë³çì, ìèëîñåðäÿ òà ãóìàí³çì. 
Áàãàòî ç íèõ çàãèíóëè íà ÷óæèí³, çîêðåìà 

â Àôãàí³ñòàí³. Ñâ³òëà ïàì’ÿòü ïðî êîæíî-
ãî âî¿íà æèâå ó íàøèõ ñåðöÿõ, ó øàíîá³ 
ñõèëÿºìî ãîëîâè ïåðåä ¿õíüîþ ïàì’ÿòòþ, 
ç âäÿ÷í³ñòþ çâåðòàºìîñü äî òèõ, õòî æèâå 
ïîðÿä. 

Âëàñíèì ïðèêëàäîì ó÷àñíèêè áî-
éîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ 
äåìîíñòðóþòü äóõ áîéîâîãî áðàòåð-
ñòâà òà âçàºìîäîïîìîãè. Ñàìå âîíè 
º îäíèìè ç íàéá³ëüø ñóñï³ëüíî àê-
òèâíèõ òà àâòîðèòåòíèõ ïðåäñòàâíè-
ê³â Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè. Óñ³ âî¿íè-
³íòåðíàö³îíàë³ñòè ÿê í³õòî çíàþòü 
ñïðàâæíþ ö³íó â³éíè ³ ìèðó é óì³þòü 
äîðîæèòè ñüîãîäí³øí³ì äíåì, óñâ³äîì-

ëþâàòè ñâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ìàé-
áóòíº, çà äîëþ ïðèéäåøí³õ ïîêîë³íü, º 
ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì äëÿ íàñë³äóâàííÿ 
ìîëîäèì, âç³ðöåì ñëóæ³ííÿ íàðîäó òà 
äåðæàâ³ ó íàø³ äí³.

Ùèðî â³òàºìî óñ³õ ç Äíåì âøàíóâàí-
íÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ 
³íøèõ äåðæàâ! Áàæàºìî âàì ³ âàøèì 
ðîäèíàì çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ, óïåâíåíîñò³, ùàñòÿ, ìèðó ³ 
äîáðà. ² íàéãîëîâí³øå – ìèðíîãî íåáà 
íàä ãîëîâîþ! 
Євгеній СКИБА,
голова райдерж-

адміністрації.

Станіслав МУХА, 
голова районної 

ради.

Фото Валентини 
ДІДЕНКО.
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ОСКІЛЬКИ конструктивний діалог і про-
зорість діяльності є головними правила-
ми моєї роботи, хочу поінформувати гро-
маду про ті заходи, які заплановано для 
розвитку області у 2020 році. 

По-перше, 2020 рік буде роком подальшого 
наведення порядку, боротьби з корупцією та 
приборкання “тіньової” економіки. З перших 
днів роботи нової влади області нами було ви-
явлено системні порушення та зловживання у 
таких сферах як капітальне будівництво, у тому 
числі, дорожнє будівництво, використання при-
родних ресурсів, землекористування, земле-
устрій, охорона довкілля, лісове господарство, 
поводження з відходами, використання та охо-
рона водних ресурсів, управління державним та 
комунальним майном. За вказаними фактами 
мною особисто було подано понад 100 запитів 
до правоохоронних та контрольних органів, а 
також надано біля 30 доручень структурним 
підрозділам ОДА та керівникам РДА. На сьо-
годні є відкриті кримінальні провадження, пе-
ревірки з боку конт рольних і правоохоронних 
органів, подання про зміну керівників тощо. Від-
повідна робота буде продовжена.

По-друге, відповідно до доручення Прези-
дента України Володимира Зеленського 2020 
рік має стати на Полтавщині “Роком будів-
ництва”. Область має перетворитися на один 
великий будівельний майданчик. Тож упро-
довж року буде добудовано та здано в екс-
плуатацію 28 амбулаторій і 26 нових центрів 
надання адміністративних послуг. Буде за-
вершено 58 розпочатих інвестпроєктів, у рам-
ках реалізації яких буде створено 840 нових 
робочих місць, в тому числі 26 проєктів і 250 
нових робочих місць – в агропромисловому 
комплексі. Крім того, Управлінням капітально-
го будівництва ОДА заплановане завершення 
будівництва та введення в експлуатацію ще 27 
медичних, спортивних, культурних та освітніх 
закладів на території області.

В рамках реалізації проєкту Президента 
України “100 садочків, шкіл, стадіонів” визна-
чено перелік з 15 об’єктів (5 шкіл, 5 садків та 
5 стадіонів), які заплановано до реалізації 
в 2020 році, а також 15 проєктів на 2021 рік. 
Отримано гарантійні зобов’язання щодо спів-
фінансування цих об’єктів у 2020 році з місце-
вих бюджетів, забезпечено включення 7 із 15 
об’єктів до реалізації за рахунок коштів ДФРР. 

Варто також зазначити, що під великі проєк-
ти, такі як побудова сміттєпереробного заводу, 
модернізація і обслуговування водоканалів, 
розвиток “Аеропорту Полтава” тощо, вже шука-
ються потужні іноземні інвестори, які зможуть 
вкласти кошти на умовах концесії. Певні напра-
цювання вже є, і ми їх презентуємо додатково. 

Буде прискорено динаміку та підвищено 
якість дорожнього будівництва. Відбувається 
принциповий перехід від “ямочного ремонту” 
до капітального будівництва нового покриття. 
Ведеться робота щодо додаткового залучення 
іноземних інвесторів та потужних будівельних 
компаній. Разом із ЄБРР на території області 
буде реалізовано пілотний проєкт щодо роз-
витку мережі автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення. Проєктом 
передбачено фінансування з боку ЄБРР на 
суму 30 мільйонів євро. 2020 року буде забез-
печено своєчасну реалізацію проєкту “Рекон-
струкція автомобільної дороги державного 
значення М-03 (Київ-Харків-Довжанський)”. 

Серед інших планових заходів в системі 
дорожнього будівництва на 2020 рік перед-
бачено наступне: 

– будівництво та реконструкція автомобіль-
ної дороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобе-
ляки – Решетилівка (введення в експлуатацію 
18,4 км автодороги);

– завершення реконструкції мосту через 
р. Сула; 

– реконструкція мостів біля м. Гадяч через 
р. Псел та через р. Сула; 

– продовження ремонту автодоріг Полтава 
– Олександрія та Кролевець – Конотоп – Ром-
ни – Пирятин; 

– будівництво габаритно-вагових комплексів 

на автомобільних дорогах Чорнобай – Хрести-
телеве – Оржиця – Лубни (у с. Старий Іржавець) 
та Шишаки – Сагайдак – Поділ (у с. Поділ). 

На 2020 рік заплановане затвердження і по-
чаток реалізації “Цільової економічної програ-
ми розвитку автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення Полтав-
ської області на 2020-2024 роки”. 

До кінця поточного – початку наступного 
року ситуація із дорогами на Полтавщині має 
відчутно змінитися, і це стосується не лише 
магістралей загальнодержавного значення, 

але й доріг місцевого сполучення. Розумію, 
що проблеми накопичилися колосальні, але 
прошу трохи терпіння та розуміння. 

По-третє, 2020 рік на Полтавщині має 
стати “Роком медицини”. За цим виміром 
Полтавщина має зберегти за собою ниніш-
ні позиції регіону-лідера та розпочати нові 
проєкти і програми, які у майбутньому можна 
буде поширити в масштабах всієї країни. 

Так, до 1.07.2020 р. буде завершено буді-
вельні роботи та введено в експлуатацію 28 
амбулаторій, що дозволить підвищити до-
ступність та якість медицини для людей на 
місцях. До 1.07.2020 року буде завершено ре-
конструкцію та капітальний ремонт приміщень 
приймально-діагностичного та рентгенологіч-
ного відділень 1-го поверху хірургічного кор-
пусу КП “Полтавська обласна клінічна лікарня 
імені М.В.Скліфосовського”. До 1.06.2020 року 
буде завершено реконструкцію Полтавського 
обласного клінічного кардіологічного корпусу 
інтервенційної кардіології та реабілітації. До 
31.08.2020 року буде завершено роботи із ре-
конструкції підземного паркінгу КУ “Полтав-
ський обласний центр екстреної медичної до-
помоги та медицини катастроф”. До 1.07.2020 
року буде реконструйовано відділення КП 
“Полтавський обласний клінічний онкологічний 
диспансер”. До 1.09.2020 року буде введено в 
експлуатацію 3-ю чергу будівництва протиту-
беркульозного диспансеру.

Також 2020 року буде завершено розробку 
проєктів відділень невідкладної допомоги 9 
лікарень інтенсивного лікування першого та 
другого рівнів. У першому півріччі буде роз-
роблено плани розвитку 62 закладів охорони 
здоров’я, а також схеми маршрутів пацієнтів 
до лікарень інтенсивної, планової, реабіліта-
ційної, хоспісної допомоги у розрізі госпіталь-
ного округу. 

У Центрі екстреної медичної допомоги та в 
усіх лікувально-профілактичних закладах об-
ласті буде впроваджено телемедичні техно-
логії. Це передбачає проведення VPN каналів, 
створення телемедичних студій та оснащення 
відповідним телекомунікаційним та медич-
ним обладнанням, завершення комплектації 
амбулаторій у сільській місцевості телеме-
дичними пристроями. До 1.09.2020 року до 
телемедичних послуг зможуть доєднатися 
100% пацієнтів та лікарів, 110 бригад екстре-

ної медичної допомоги та 264 амбулаторії у 
сільській місцевості. 

Буде продовжено реалізацію проєкту Сві-
тового банку “Запровадження інноваційної 
моделі системи надання послуг хворим на 
гіпертонію у Полтавській області” та про-
єкту Світового банку “Поліпшення охорони 
здоров’я на службі у людей”, якими перед-
бачається придбання високотехнологічного 
хірургічного обладнання для проведення опе-
рацій на судинах та серці у кардіологічному 
центрі та обласній клінічній лікарні.

З 325 до 370 буде розширено кількість ап-
течних закладів, які беруть участь у програмі 
медичних гарантій “Доступні ліки”. 

По-четверте, і це, мабуть, найбільший 
пріоритет, 2020 рік має бути “Роком дитин-
ства” на Полтавщині. Боротьба з сирітством, 
облаштування дитячих культурних і навчально-
виховних закладів, впровадження системи здо-
рового харчування, дитяча медицина і допомо-
га хворим дітям, допомога матерям із дітьми, 
робота із кризовими сім’ями та інші питання бу-
дуть в центрі уваги політики регіональної влади. 

На жаль, в мене склалося таке враження, 
що впродовж попередніх років усе, що роби-
лося в цій сфері, фінансувалося та організо-
вувалося за залишковим принципом: якість 
освіти у школах низька; опорні школи ОТГ 
переважно проблемні; система інтернатних 
закладів працює заради посадовців, а не ді-
тей. Треба негайно і кардинально виправляти 
ситуацію, яка склалася. 

2020 року буде створено 7 опорних шкіл: 
Диканський р-н (Диканська ЗОШ І-ІІІ ст.); Ко-
мишнянська ОТГ Миргородського р-ну (Ко-
мишнянська ЗОШ І-ІІІ ст.); Полтавський р-н 
(Тахтаулівський НВК); Лохвицький р-н (За-
водська ЗОШ І-ІІІ №2); Нехворощанська ОТГ 
Новосанжарського р-ну (Нехворощанський 
ліцей); Піщанська ОТГ Кременчуцького р-ну 
(Піщанська гімназія); Котелевський р-н (Вели-
корублівська ЗОШ І-ІІІ ст.). В рамках забезпе-
чення школярів у районах Полтавської області 
транспортом буде закуплено 12 нових шкіль-
них автобусів. До того ж, передбачається від-
новлення дорожнього покриття за маршрута-
ми шкільних автобусів у сільській місцевості.

Буде продовжено роботу щодо підключення 
закладів загальної середньої освіти до швид-
кісного Інтернету. Зараз підключено 370, буде 
590 освітніх закладів. З метою покращення 
матеріально-технічної бази полтавських шкіл 
та створення нового освітнього простору 
буде встановлено 24 нові STEM-лабораторії. 
100% школярів із 755 перших класів, які роз-
почнуть своє навчання у 2020-2021 навчаль-
них роках, буде забезпечено всіма необхід-
ними меблями та навчальним обладнанням. 

Також 2020 року відбудеться оновлення ди-
тячих їдалень у закладах загальної середньої 
освіти. Окрему увагу ОДА зосереджено на 
покращенні якості харчування дітей. 

Триватиме подальше розширення мережі 
дошкільної освіти у міській та сільській місце-
востях. Так, буде відкрито заклади дошкільної 
освіти у с.Святилівка Глобинського району та 
у с.Ковалівка Шишацького району. 

На виконання проєкту Президента України 
“100 шкіл, 100 стадіонів, 100 дитсадків” відбу-
деться реконструкція садків: №1 “Теремок” у 
Лохвиці; садок при школі у с. Піщане Кремен-
чуцького р-ну; садок №9 “Берізка” у м. Луб-
ни; садок №1 у м. Глобино; №6 “Чебурашка” у 
м. Полтава; а також відбудеться реконструк-
ція та будівництво шкіл: у м. Заводське (Лох-
вицький р-н); НВК №2 смт Семенівка (Семе-
нівський р-н); Чорнухинська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
імені Г.С.Сковороди смт Чорнухи (Чорнухин-
ський р-н); Диканський НВК імені М.В. Гоголя 
(Диканський р-н); Мартинівська ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів (Карлівський р-н).

2020 року буде збільшено показник охо-
плення дошкільною освітою дітей віком від 
3-5 років – з 89,9% до 95%. Буде розробле-
но та реалізовано заходи обласної програ-
ми “Підвищення якості математичної осві-
ти”. Середній бал ЗНО планується підняти з 
145 до 152,2. Будо продовжено роботу щодо 
залучення дітей до занять у гуртках. Було 
охоплено 75 тис. учнів, 2020 року очікується 
82,5 тис. учнів. Надалі буде відбуватися онов-
лення матеріально-технічної бази закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти. 
Заплановано придбання 5 систем очистки 
води, 5 систем відеонагляду, реконструкція 
їдалень та навчальних приміщень. 

Вже цього року буде завершено будівни-
цтво малого групового будинку (Оржицький 
район) для 10 дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, в тому числі з 
інвалідністю як закладу нового типу з умова-
ми, наближеними до сімейних. Крім того, буде 
створено 4 нових дитячих будинки сімейного 
типу, що дасть змогу влаштувати 20 вихован-
ців інтернатів. Буде створено 5 нових патро-
натних сімей, що дозволить влаштовувати до 
сімейного середовища 45 дітей із сімей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах. 

Принциповим завданням ОДА вважаю збе-
реження існуючої мережі музичних, вокальних, 
хорових, хореографічних, образо творчих, теа-
тральних дитячих закладів, яка складається з 
44 мистецьких шкіл та у яких навчається 11471 
учень. Жоден із цих закладів не буде закрито! 

Буде забезпечено державні гарантії щодо 
доступності, якості та безпечності послуг з 
оздоровлення та відпочинку дітей області. 
70% дітей з 77 тис. буде забезпечено оздо-
ровленням та відпочинком на кошти облас-
ного та місцевих бюджетів. Цьогоріч оздо-
ровленням та відпочинком додатково буде 
охоплено ще 3000 дітей. 

З метою отримання статусу “бази олімпійської 
підготовки” будемо розвивати інфраструкту-
ру спортивної бази обласної дитячо-юнацької 
спортивної школи “Олімпійські надії”. Зокрема, 
планується ввести в експлуатацію модернізова-
ну водну дистанцію довжиною 1 км. 

Триватиме подальше збільшення кількості 
спортивних споруд та майданчиків для дітей на 
території області. Буде створено 4 спортивних 
ігрових майданчики зі штучним покриттям та 
11 майданчиків з тренажерним обладнанням. 

П’ятий пріоритет – завершення децентра-
лізації та побудова нових механізмів взаємодії 
між ОДА та ОТГ. Якщо вже сьогодні не підтри-
мати цей рівень влади, будемо мати великі 
проблеми у майбутньому. Невміння сформу-
вати власні проєкти та залучати під них фі-
нансування, відсутність необхідного апарату і 
фахівців, низький рівень правової та фінансо-
вої обізнаності, відсутність планів та стратегій 
розвитку принаймні на найближчу перспекти-
ву, відсутність проєктного мислення – це про-
блеми, які мало лише фіксувати, з цим маємо 
дуже ретельно працювати. Новостворені ОТГ 
завжди можуть розраховувати на підтримку 
та усіляке сприяння з боку Полтавської ОДА. 

Упевнений, що 2020-й рік стане поворотним 
та принесе довгоочікувані позитивні зрушення. 
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військового комісара Диканського 
районного військового комісаріату

10.02.2020 р.      смт Диканька        №17

Про призов громадян на 
строкову військову службу 
до ЗСУ та інших військових 

формувань України
На підставі Закону України “Про військо-

вий обов’язок і військову службу” та Ука-
зу Президента України від 16 січня 2020 
року №13/2020 “Про звільнення в запас 
військовослужбовців строкової військової 
служби, строки проведення чергових при-
зовів та чергові призови громадян України 
на строкову військову службу у 2020 році” 
наказую:

1. З 1 квітня по 30 червня 2020 року про-
вести черговий призов громадян на строко-
ву військову службу до Збройних сил Украї-
ни та інших військових формувань України.

2. Явці на призовну дільницю Диканського 
району для призову на строкову військову 
службу до Збройних сил України підлягають 
усі громадяни 2002 року народження, яким 

у період чергового призову виповниться 18 
років, а також громадяни, які народилися у 
1993 – 2001 рр., у яких закінчилася відстроч-
ка від призову та які не були призвані раніше 
на строкову військову службу за різних об-
ставин.

3. Усі громадяни, які підлягають призову 
на строкову військову службу до Збройних 
сил України, зобов’язані прибути на призов-
ну дільницю за адресою: Диканський ра-
йонний військовий комісаріат, вул. Гоголя, 4, 
смт Диканька, Полтавська область у вста-
новлений час з документами, що зазначені у 
повістках. Громадяни, які не отримали осо-
бистих повісток для призову на строкову 
військову службу до Збройних сил України, 
зобов’язані прибути до районного військо-
вого комісаріату до 10 квітня 2020 року та 
мати при собі документи, що посвідчують 
особу.

4. Усі особи призовного віку, які підляга-
ють призову на строкову військову службу 
до Збройних сил України та інших військо-
вих формувань України і тимчасово пере-
бувають на території Диканського району, 
зобов’язані негайно повернутися до місця 
постійного проживання та з’явитися у ра-

йонний військовий комісаріат для прохо-
дження призовної комісії.

5. На підставі Закону України “Про вій-
ськовий обов’язок і військову службу”  ке-
рівники підприємств, установ, організацій, в 
тому числі навчальних закладів, незалежно 
від їх підпорядкування і форми власності, 
зобов’язані викликати призовників з відря-
джень для забезпечення своєчасного при-
буття на призовну дільницю.

6. Громадяни, які ухиляються від призову 
і не з’являються за повісткою до військового 
комісаріату, несуть відповідальність згідно з 
законодавством. 

7.  Відповідно до рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 28.08.2014 р.
 “Про невідкладні заходи щодо захисту 
України та зміцнення її обороноздатності”, 
уведеного в дію Указом Президента України 
від 24.09.2014 р. №744, залучення військо-
вослужбовців строкової військової служби 
до виконання бойових завдань в Операції 
Об’єднаних Сил (ООС) в Донецькій та Луган-
ській областях неможливе. 

Військовий комісар Диканського 
районного військового комісаріату 

підполковник О. КАЛАНІЙ.

Мовою цифр
Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íå ñòàíîâèùå 
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НАСЕЛЕННЯ
Чисельність наявного населення, за оцінкою, на 

1 грудня 2019 р. становила 18134 особи. Упродовж 
січня – листопада 2019 р. чисельність населення 
зменшилася на 243 особи.

Порівняно із січнем – листопадом 2018 р. обсяг 
природного скорочення зменшився на 7 осіб.

Кількість живонароджених у січні – листопаді 
2019 р. становила 102 особи, померлих – 294 особи.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
(попередні дані)

У 2019 р. культури зернові та зернобобові в під-
приємствах зібрано на площі 20,4 тис. га (у 2018 р. 
– на 19,9 тис. га), валовий  збір  зерна становив 
1209,8 тис. ц (1361,5 тис. ц) при середній урожай-
ності 59,3 ц з 1 га (68,3 ц з 1 га).

У 2019 р. підприємствами (крім тих, які не відпові-
дають визначеним статистичною методологією кри-
теріям) реалізовано на забій 878 т сільськогосподар-
ських тварин (у живій масі), вироблено 9640 т молока.

Головне управління статистики 
у Полтавській області.
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Проведено районні змагання з волейболу серед юнаків за-
гальноосвітніх закладів Диканщини. За підсумками змагань 
результати такі: І місце – Диканська ЗОШ І-ІІІ ст. (учитель фізич-
ної культури Володимир Вихватнюк), ІІ місце – Балясненська 
ЗОШ І-ІІІ ст. (учитель Олександр Дзюба), ІІІ місце – Стасівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М.Башкирцевої (учитель Володимир Безнос). 

У районних змаганнях з волейболу серед дівчат загально-
освітніх закладів в залік Гімназіади Полтавщини, які відбулися 
на базі Диканської районної ДЮСШ, у фінал вийшли чотири ко-
манди. Вони змагалися за перехідний Кубок голови Диканської 

РДА. У напруженій боротьбі І місце виборола команда Дикан-
ського НВК імені М.В.Гоголя (вчитель фізичної культури Віктор 
Харченко та тренер Ілона Лобко), ІІ – Стасівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
(учитель Володимир Безнос), на ІІІ місці – команда Диканської 
ЗОШ І-ІІІ ст. (учитель Володимир Вихватнюк), ІV місце – у ко-
манди Балясненської ЗОШ І-ІІІ ст. (учитель Олександр Дзюба). 

Учасників змагань привітали голова Диканської районної ради 
Станіслав Муха, начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту 
Павло Черкащенко. Голова Диканської РДА Євгеній Скиба вручив 
командам грамоти, перехідний Кубок та солодкі призи.

На церемонії нагород ження Валерію Трих лібу, 
тренерові-викладачу ДЮСШ з греко-римської боротьби, 
Євгеній Скиба вручив книгу “Історія розвитку спортивної 
боротьби на Полтавщині”, випущену обласною федераці-
єю з греко-римської боротьби (один з розділів книги при-
свячений Валерію Трихлібу). Станіслав Муха подякував 
Валерію Степановичу за його плідну працю у вихованні 
молодого покоління та висловив повагу від його вже до-
рослих вихованців.

Ольга ФІЛЕНКО, директор ДЮСШ.

Не знаю, чому Бог так 
захотів, що залишив мене 

самого без батьків. Але думаю, що з доброї волі того ж Бога я 
зустрів у своєму житті людей, про існування яких не відав би 
за інших життєвих умов і обставин.

На моєму шляху їх було багато: різні характерами й уподо-
баннями, професіями і статусами, академіки і неписьменні, 
відомі лише в моєму селі чи знані в цілій Україні. Чомусь їхню 
значущість у своєму житті зразу не можеш належно оцінити – 
тільки із плином літ починаєш розуміти їхню справжню велич. 
Разом із тим приходить і розуміння, що не все їм сказав, не 
встиг перепросити за гріхи, не зумів їм віддячити.

Під час своїх виборчих мандрів районами округу з-поміж 
іншого був вражений деякими фактами: розпитуючи в меш-
канців про людей, котрих знав колись, не міг отримати ніякої 
інформації про їхню долю – співрозмовники не могли нічого 
путнього сказати. Звернення до місцевих архівів також роз-
чаровувало – запитуваної інформації також не було. 

Якраз ці мої записи значною мірою зумовлені і намаганням 
хоча й запізно, але все ж розповісти про людину, яка бажала 
мені добра і завдяки якій я маю щасливу долю.

ЧАСТИНА 1

ÇÀ×ÀÐÓÂÀÍÍß ² ÐÎÇ×ÀÐÓÂÀÍÍß
Перша зустріч

Дізнався про існування Марії Іванівни і вперше побачив її на-
прикінці літа 1968 року, коли вона пропустила через свої руки 
й очі всіх вихованців. Як зрозумів пізніше, це було щорічне тра-
диційне дійство: дітей привозили із піонерських таборів, від 
родичів, із дошкільних дитбудинків, відповідно був необхідним 
і профілактичний санітарний огляд. Огляд був досить ретель-
ним, прискіпливим і суворим: жодна воша чи яка інша зараза 
не могли проскочити мимо Марії Іванівни – здавалося, що вона 
їх спопеляла самим поглядом. А через “ципки” на ногах і руках 
ти ставав для Марії Іванівни ворогом №1 (де ж дінешся від тих 
“ципок”, коли все літо бігав босим?). Якось полегшував життя 
той факт, що таким ворогом в останні дні літа був не тільки ти, 
а ще чотири-п’ять десятків інших розплоджувачів ципок і влас-
ників нестрижених нігтів. Унаслідок деяких заходів-екзекуцій 
за якихось три-чотири дні Марія Іванівна з чистою совістю 
могла випускати своїх підопічних у люди – тобто до школи.

І якщо в усіх школярів країни шкільний дзвоник сповіщав про 
завершення літніх канікул і водночас про  початок навчального 
року, то в нас між канікулами і початком навчального року сто-
яла Марія Іванівна.

Той перший огляд не був для мене чимось важливим – бу-
денна подія. Проте в моєму житті з’явилася людина, яка багато 
в чому запрограмувала моє життя. Розуміння такої  значущос-
ти прийде не зразу. 

Перша вітальна карточка
Перше, справжнє, моє знайомство з Марією Іванівною і за-

чарування нею сталося пізніше.
З-поміж усіх небагатьох свят, які відзначали в дитячому 

будинку, найулюбленішим для вихованців був Новий рік. Така 
вибірковість не була випадковою: гості, урочистий обід, по-
дарунки, розваги біля ялинки. На відміну від інших дітей, у нас 
це свято затягувалося на всі зимові канікули: карнавал, спор-
тивні змагання, поїздки до шефів у Полтаву. Старші вихованці, 
усупереч заборонам, тайком бігали щедрувати, колядувати, 
посипати… Мені щастило більше, ніж іншим: добре навчався, 
за що отримував додаткові подарунки.

Перший мій Новий рік у Михайлівці запам’ятався найбільше, 
але не виставою чи подарунками.

За деякий час до свята  в урочистій залі директор вивішу-
вав поштову скриньку, красиво оздоблену і з малесеньким 
блискучим замочком. Називали ту скриньку “Пошта Сороки-
білобоки”. Всяк, хто хотів, міг опустити до скриньки вітання 
кому завгодно. Старші казали: “Щасливим будеш, якщо й тобі 
буде лист, але не всім дістається”.

Безпосереднє новорічне дійство відбувалося першого січня: 
сценки, танці, співи… Останньою виходила на сцену Сорока-
білобока. Коли вона діставала зі скриньки листи й карточки, 
наставала мертва тиша, припинявся будь-який рух – не так уже 
й багато тих карточок було в нашому житті.

Мені тоді ніхто не писав. Я й не чекав ні від кого листів. В 
основному Сорока вигукувала імена старших вихованців (ма-
буть, вони вже знали, що можна вітати одне одного). Кілька 
разів почув своє ім’я, проте до Сороки не підходив, стояв на 
місці. Друзі випхали мене на сцену, а Сорока й справді вклала 
мені в руки новорічну карточку. Замість того, щоб повернутися 
на своє місце, з якогось дива чкурнув у протилежний бік – в 
самісінький кінець довжелезного коридору. Прочитав вітання 
і підпис …Марія Іванівна. Ходив щасливий, кілька днів не ви-
пускав карточку з рук, навіть під час їди клав її поруч на стіл, а 
вночі – під подушку.

Але… не подякував, бо не знав того, ніхто й не підказав.
Не пам’ятаю, де поділася та карточка, навіть не пригадую, 

що на ній було зображено. Сьогодні ж, коли отримую вітальні 
листівки з Новим роком, завжди згадую першу – від Сороки-
білобоки, але чомусь із підписом Марії Іванівни.

Про німців і партизанів
Колись за досить дивних для мене і Марії Іванівни 

обставин я став героєм (тепер уже точно знаю, Марія 
Іванівна про те й не підозрювала).

У дитинстві нас в основному виховували на зразках 
війни, ніби заздалегідь готуючи до неї. Найбільше мені 
були до снаги книги й оповіді про партизанів, тому до-
бре знав: як тільки німці нападуть – піду в партизани; 
навіть знав, де у лісі викопаю землянку.

У першому класі моя мрія майже здійснилася.
Якось із прилеглої вулиці двоє дядьків вели-тягнули 

до нашого ізолято-
ра закривавленого 
дядька. “Німці напали! 
Партизана порани-
ли”,– перший здогад, 
що промайнув у дитя-
чій голові. Один із пар-
тизанів наказав знайти 
Марію Іванівну. Я що-
духу помчав у проти-
лежний кінець довже-
лезної будівлі – до кан-
целярії, де перед тим 
бачив Марію Іванівну.

Улетів без стуку й 
дозволу до канцелярії 
(тоді це було неабияким 
порушенням дисциплі-
ни, що загрожувало від-
повідним покаранням).

– Марвана, Марвана! Там німці…
– Які німці? Що ти лепечиш?
– Вони нашого партизана поранили.
– Якого ще партизана?
– Того, що біля ізолятора ввесь у крові…
Усі присутні в канцелярії дорослі сміялися.
Не пригадую, як і чим завершився наш діалог, але щось зму-

сило Марію Іванівну повірити мені. На правах партизанського 
зв’язківця вказував дорогу до ізолятора і ледве встигав за нею.      

І ось тут я справді побачив те, що показували в кінах, про 
що писали у книгах про війну. Було таке враження, що Марія 
Іванівна також була готова до війни і ніби чекала партизанів – і 
вони з’явилися. Ні про що не розпитувала, мовчки поглянула 
на пораненого партизана, щось зробила ножицями, щось на-
лила на рану, для чогось дістала маленький блискучий ножи-
чок і колупалася у партизана  в голові…

Партизан ожив, почав говорити. А мене Марія Іванівна … 
прогнала, щоб “не тинявся і не витріщався”.

І все ж після побаченого вирішив, що Марію Іванівну точно 
візьму до партизанського загону і вона буде нашим лікарем. 

На щастя, мені не довелося бути партизаном, не стала пар-
тизанкою і Марія Іванівна. Проте вона й так була нашим ліка-
рем. Діти і її називали Марвана Лікарка.

Анатолій НЕЛЮБА, професор Харківського 
національного університету ім. В.Н.Каразіна. 

(Далі буде).

Ім’я нашого земляка Анатолія НЕЛЮБИ (на фото) до-
бре відоме в наукових колах нашої країни: доктор наук, 
професор Харківського національного університету 
ім. В.Н.Каразіна, фахівець у галузі юридичної лінгвістики, 
документації, мови журналістики і наукової мови. Широ-

кому загалу він знайомий як кандидат у народні депутати України в одномандатно-
му виборчому округі №147 на минулорічних позачергових парламентських виборах. 
Під час передвиборної кампанії домовилися про співпрацю з Анатолієм Миколайови-
чем. І ось вашій увазі, шановні читачі, пропонуємо розповідь про неймовірну в житті 
вихованця Михайлівського дитбудинку людину, Марію Іванівну Бондаренко. 

бре відоме в наукових колах нашої країни: доктор наук, 
професор Харківського національного університету 
ім. В.Н.Каразіна, фахівець у галузі юридичної лінгвістики, 
документації, мови журналістики і наукової мови. Широ-

кому загалу він знайомий як кандидат у народні депутати України в одномандатно-

бре відоме в наукових колах нашої країни: доктор наук, 
професор Харківського національного університету 
ім. В.Н.Каразіна, фахівець у галузі юридичної лінгвістики, 
документації, мови журналістики і наукової мови. Широ-

кому загалу він знайомий як кандидат у народні депутати України в одномандатно-
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Якось із прилеглої вулиці двоє дядьків вели-тягнули 
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Проведено районні змагання з волейболу серед юнаків за- РДА. У напруженій боротьбі І місце виборола команда Дикан- На церемонії нагород ження Валерію Трих лібу, 

Çìàãàëèñÿ çà Êóáîê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

Інформація

М.І.БОНДАРЕНКО на пенсії.
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“Âåñü ñâ³ò – òåàòð, à ëþäè â íüîìó – àêòîðè”, – íåáåçï³äñòàâíî 
ñòâåðäæóâàâ Â.Øåêñï³ð â êîìåä³¿ “ßê âàì öå ñïîäîáàºòüñÿ”. Ùî æ, 
êîæåí ç íàñ ä³éñíî ãðàº â öüîìó æèòò³ ñâîþ ïåâíó ðîëü. ² â³ä íàøîãî 
òàëàíòó, ìàéñòåðíîñò³ ³ ïðîôåñ³îíàë³çìó çàëåæèòü íå òàê âæå 
é ìàëî. Ïåðø³ çãàäêè ïðî òåàòð â³äíîñÿòüñÿ äî 497 ðîêó äî í.å. 
Ñàìå â öüîìó ðîö³, çã³äíî ç ïèñüìîâèìè äæåðåëàìè, â Ãðåö³¿ â 
ïåðøèé ðàç ïðîéøëî ñâÿòî, ïðèñâÿ÷åíå áîãó Ä³îí³ñó. Ñïåö³àëü-
íî äëÿ éîãî ïðîâåäåííÿ áóëè ïîáóäîâàí³ äåðåâ’ÿí³ ï³äìîñòêè, 
íà ÿêèõ ïåðåä ãëÿäà÷àìè âèñòóïàëè ïîåòè, ìóçèêàíòè òà ñï³âà-
êè. Âæå ÷åðåç äåê³ëüêà ðîê³â äåðåâ’ÿí³ ï³äìîñòêè áóëè çàì³íåí³ 
êðóãëèìè àðåíàìè, îòî÷åíèìè áàãàòîÿðóñíèìè ãëÿäàöüêèìè 
ì³ñöÿìè. Âëàñíå êàæó÷è, êîíñòðóêö³ÿ òàêî¿ ñïîðóäè äóæå íà-
ãàäóº çà çîâí³øí³ì âèãëÿäîì ñó÷àñíèé öèðê. Ó 55 ðîö³ äî í.å. 
â Ðèì³ áóâ ïîáóäîâàíèé ïåðøèé êàì’ÿíèé òåàòð, íà ï³äìîñòêàõ 
ÿêîãî âèñòóïàëè àêòîðè, äåêëàìóâàëè â³ðø³ òà âèêîíóâàëè íå-
âåëèê³ ï’ºñè, òàê³ “ïåðåñï³âè” äàâíüîãðåöüêèõ ëåãåíä ³ ì³ô³â.

Òåàòðàëüí³ ä³éñòâà çäàâíà ëþáèëè ³ íà Ðóñ³. Ñïî÷àòêó âîíè 
áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç ÿçè÷íèöüêèìè îáðÿäàìè ³ ðåë³ã³éíèìè ñâÿ-
òàìè. Àëå âæå â ðóêîïèñàõ XI ñòîë³òòÿ ìîæíà çóñòð³òè ïåðø³ 
çãàäêè ïðî ñêîìîðîõ³â, ÿê³ âåñåëèëè ÷åñíèé ëþä íà ÿðìàðêàõ ³ 
áàçàðàõ. Ïåðøèé æå òåàòð (áàëàãàí) ç’ÿâèâñÿ çà ÷àñ³â Ïåòðà ²:
â íüîìó ñòàâèëè íåâåëèê³ ï’ºñêè, çàñíîâàí³ íà íåìóäðèõ ³ 
÷àñîì íàâ³òü íåïðèñòîéíèõ ñþæåòàõ.

Òåàòð – öå ãëèáîêå ìîðå, õâèë³ ÿêîãî íàòõíåííÿ, òàëàíò ³ 
òâîð÷³ñòü – äàðóþòü ãëÿäà÷åâ³ ðàä³ñòü â³ä çóñòð³÷³ ç ï³äíå-
ñåíèì ³ ïðåêðàñíèì. À öÿ ðàä³ñòü ïîâåðòàºòüñÿ íåâèäèìèìè 
íèòêàìè äî àêòîð³â, ñïîíóêàþ÷è ¿õ äàë³ òâîðèòè.

Òåàòðó íå ðàç ïåðåäð³êàëè çàãèáåëü, àëå â³í êîæíîãî ðàçó 
ç ã³äí³ñòþ âèòðèìóâàâ ³ ïðîäîâæóº âèòðèìóâàòè æîðñòêó 
êîíêóðåíö³þ ç ê³íåìàòîãðàôîì, ç êîìï’þòåðîì ³ ç òåëåáà-
÷åííÿì, àäæå ìèñòåöòâó, ÿêå ñëóæèòü ãëÿäà÷àì, ñóäèëîñÿ 
äîâãå æèòòÿ.

Â îïîðíîìó çàêëàä³ “Äèêàíñüêèé ÍÂÊ ³ì. Ì.Â.Ãîãîëÿ” ïðîéøîâ 
òèæäåíü òåàòðó äëÿ ó÷í³â 3-11 êëàñ³â, ùîäíÿ â³äáóâàëèñÿ òåàòðàëüí³ 
âèñòàâè ñåðåä ïàðàëåëåé êëàñ³â. Ñïî÷àòêó ïðîéøîâ êîíêóðñ òåà-

òðàëüíèõ âèñòàâ ñåðåä ó÷í³â 3-4 êëàñ³â, ïåðøå ì³ñöå çàéíÿëè ó÷í³ 
3-Á êëàñó ç êàçêîþ “Ë³ñîâ³ ïðèãîäè Êàòðóñ³”; 3-Â êëàñ ç êàçêîþ 
“Äþéìîâî÷êà”. Äðóãå ì³ñöå – â ó÷í³â 3-À êëàñó çà êàçêó “Ð³ïêà íà 
íîâèé ëàä” òà â ó÷í³â ÷åòâåðòèõ êëàñ³â çà êàçêó “Êîçà-äåðåçà”.

Äàë³ â³äáóâñÿ êîíêóðñ òåàòðàëüíèõ âèñòàâ ñåðåä ó÷í³â 5-6 êëà-
ñ³â. Ïåðøå ì³ñöå çäîáóëè ó÷í³ 5-Á êëàñó ç êàçêîþ “Äþéìîâî÷êà”, 
6-À êëàñ ç êàçêîþ “Çîëîòèé êëþ÷èê” òà ó÷í³ 6-Á êëàñó ç ³íñöåí³çà-
ö³ºþ äî ô³ëüìó “Ìàëþê íà ïðîãóëÿíö³”. Äðóãå ì³ñöå – â ó÷í³â 5-À 
êëàñó çà êàçêó “Ãíîì òà ìèøåíÿòà”, 5-Â êëàñó çà êàçêó “Àëàää³í òà 
éîãî ÷àð³âíà ëàìïà” òà 6-Â êëàñó çà êàçêó “Êîçà-äåðåçà”.

Ïîò³ì ïðîéøîâ ïåðåãëÿä òåàòðàëüíèõ âèñòàâ ñåðåä ó÷í³â 7-8 
êëàñ³â. Ïåðøå ì³ñöå çäîáóëè ó÷í³ 7-À êëàñó ç ï’ºñîþ “Ñâåêîð” 
òà ó÷í³ 8-Á êëàñó, ÿê³ ïîêàçàëè “ªðàëàø”. Äðóãå ì³ñöå ïîñ³ëè 
ó÷í³ 7-Á êëàñó ç êàçêîþ “Ïåïï³ Äîâãàïàí÷îõà”, 7-Â êëàñ ç êàçêîþ 
“Õëîï÷èê-ç³ðêà” òà 8-À êëàñ ç êîìåä³ºþ “Ðîçïðÿãàéòå, õëîïö³, 
êîíåé”.

Îñòàíí³ìè âèñòóïèëè ³ç òåàòðàëüíèìè ïîñòàíîâêàìè ó÷í³ 9-11 
êëàñ³â. Ãëÿäà÷³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü íàñîëîäèòèñÿ ï’ºñàìè “Êàé-
äàøåâà ñ³ì’ÿ”, “Ñó÷àñíà ï’ºñà ïðî íàáîë³ëå” òà “Ñîðî÷èíñüêèé 
ÿðìàðîê”.

Óñ³ì äóæå ñïîäîáàëîñÿ â íàøîìó øê³ëüíîìó òåàòð³: ãëÿäà÷àì 
– äèâèòèñÿ âèñòàâè, àêòîðàì – ãðàòè ðîë³.

Віта ЧЕРНЯНСЬКА, педагог-організатор опорного 
закладу “Диканський НВК імені М.В.Гоголя”.

òðàëüíèõ âèñòàâ ñåðåä ó÷í³â 3-4 êëàñ³â, ïåðøå ì³ñöå çàéíÿëè ó÷í³ 
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Слово про колегу

Нестандарний підхід до традиційних речей вирізняє нашого 
класного керівника Альону Віталіївну Щербак. Зробити буденне 
незвичайним – ось справжня риса цього талановитого педагога.

Музична школа радо відкрила двері для учнів 6-А класу, які із 
захопленням відвідали захід, проведений спільно з викладача-
ми цього закладу, – “Знайомство з музичними інструментами”. 
Діти прослухали цікаві розповіді про мистецтво та його роль у 
житті кожної людини, познайомилися з різними видами музич-
них інструментів: струнно-клавішними, струнно-щипковими, 
ударними. Кожна інформація про розмаїття музичних інстру-
ментів ілюструвалася грою вихованців музичної школи, які 
також є учнями нашого класу. Допомагали і старші та молодші 

школярі. Цікавими були виступи Олександри Полєвікової, яка 
на фортепіано виконала “Гумореску” М.Кармінського, Аліни 
Дяуленко – “Річка в тобі” Лі Руми,  Германа Білого – “Сонатіна” 
Ф.Кулау. На бандурі музичну композицію Х.Соловій “Тримай” 
зіграла Оля Кравець. Юний обдарований скрипач Назар Під-
гребельний виконав “Алегретто” В.А.Моцарта та пісню “Ой джи-
гуне, джигуне”. Чудове звучання баяна та акордеона продемон-
стрували Олександр Медведь із п’єсою “Полька” С.Рахманінова 
та Дмитро Бєлугін із піснею “Яблочко” в обробці Р.Бажиліна.

Дуже по-сучасному звучить гітара. Її переваги роз-
кривала Олександра Полєвікова в романсі “Біля ялинки” 
Ю.Шинкаренка. Ліза Григоренко захоплюється грою на кси-

лофоні, цікавим був “Танець” О.Гедіке у її виконанні. Андрій 
Жданов разом із концейтмейстером О.В.Ключкою виконав 
мелодію “Северняшкохоро” на барабані.

Потім на дітей чекав приємний сюрприз: викладачі школи 
на музичних інструментах виконали український народний та-
нець “Козачок”. Захопленню не було меж. Усіх дітей запросили 
на навчання до музичної школи, щоб вони могли навчитися 
грати на різних інструментах.

Велика подяка викладачам музичної школи та директорові 
Володимиру Вікторовичу Резніку за цей захід.

Аліна ДЯУЛЕНКО, учениця 6-А класу 
Диканського НВК ім. М.В.Гоголя.

Ця дівчинка ніколи не сумує. Вона 
легко йде на контакт, має чимало дру-
зів, і ї ї позитив заряджає інших. Поліна 
Первая навчається у 7 класі Великобу-
дищанської загальноосвітньої школи, 
вона дуже любить малювати. Її герої 
– це образи, що виникають залежно 
від настрою, погоди, вражень від спіл-
кування з людьми, тому несуть у собі 

анімаційність, дитячий ірреальний 
світ. Хоча і серйозні теми не залишає 
поза увагою. Вона щиро ділиться свої-
ми роботами, адже може просидіти за 
малюванням годинами. Талант від Бога 
– так можна сказати про юну худож-
ницю, яка не навчалася живопису, але 
має вже свій характерний стиль. А щоб 
познайомити з ї ї роботами усіх шко-

лярів, у нашій школі вирішили органі-
зувати персональну виставку, а на за-
вершення вона провела майстер-клас. 
Діти із задоволенням прийшли і разом 
вчилися малювати. У кожної дитини є 
талант, і його просто треба відкрити.

Людмила ЯХНО, 
класний керівник 7 класу 

Великобудищанської ЗОШ І-ІІІ ст.

Прекрасне з нами поряд

Ця дівчинка ніколи не сумує. Вона анімаційність, дитячий ірреальний лярів, у нашій школі вирішили органі-

Ïåðøà âèñòàâêà þíî¿ õóäîæíèö³

“Âåñü ñâ³ò – òåàòð, à ëþäè â íüîìó – àêòîðè”, – íåáåçï³äñòàâíî Â îïîðíîìó çàêëàä³ “Äèêàíñüêèé ÍÂÊ ³ì. Ì.Â.Ãîãîëÿ” ïðîéøîâ 

Òèæäåíü òåàòðó
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Новели законодавства
Електромобіль – це автомобіль, що приво-

диться в рух одним або декількома електродви-
гунами з живленням від акумуляторів або палив-
них елементів тощо, а не двигуном внутрішньо-
го згоряння. Електромобіль слід відрізняти від 
автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння 
і електричною передачею і від тролейбусів. Під-
видами електромобіля вважаються електрокар 
(вантажний транспортний засіб для руху на за-
критих територіях). 

Перевагою такого автомобіля є:
– відсутність шкідливих викидів;
– нижчі витрати на експлуатацію та технічне 

обслуговування автомобіля: не потрібна дорога 
коробка передач і мастила до неї, двигун вну-
трішнього згоряння і його обслуговування, на-
сосів високого тиску (якщо це дизельні двигуни), 
паливних фільтрів та ін.;

– простота конструкції і управління, висока 
надійність та довговічність екіпажної частини 
(до 20-25 років) у порівнянні зі звичайним авто-
мобілем;

– тиха робота;
– можливість підзарядки від побутової елек-

тричної мережі (від розетки), але такий спосіб в 
5-10 разів довший (триває близько 6 годин), ніж 
від спеціального високовольтного зарядного 
пристрою;

– електромобіль – єдиний варіант застосу-
вання на легковому автотранспорті енергії, 
що виробляється АЕС електростанціями ін-
ших типів;

– масове застосування електромобілів змогло 
б допомогти у вирішенні проблеми “енергетич-

ного піку” за рахунок підзарядки акумуляторів в 
нічний час.

Тож з метою законодавчого врегулювання ви-
користання електромобілів в Україні і врахову-
ючи їх актуальність, Верховною Радою України 
11.07.2019 року прийнято Закон №10405 “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо створення доступу до інфраструк-
тури зарядних станцій для електромобілів”, який 
набрав чинності 1.01.2020 року.

Прийнятим Законом внесено зміни до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення 
та Закону України “Про дорожній рух”, які до-
зволять законодавчо захистити право водіїв 
транспортних засобів, оснащених електричними 
двигунами, щодо доступу до зарядних станцій 
для електромобілів.

Щодо змін, то закон доповнив новими час-
тинами статтю 122 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення “Перевищення 
встановлених обмежень швидкості руху, проїзд 
на заборонний сигнал регулювання дорожньо-
го руху та порушення інших правил дорожньо-
го руху” та статтю 152-1 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення “Порушення 
правил паркування транспортних засобів та по-
рушення правил обладнання майданчиків для 
платного паркування транспортних засобів”, 
якими врегульовано питання відповідальності 
за незаконне паркування (зупинку, стоянку) на 
місцях для транспортних засобів, оснащених 
електричними двигунами.

Законом також покладено обов’язок щодо 
складання протоколів та розгляд справ про ад-
міністративні правопорушення, передбачені час-

тиною шостою статті 122 та частиною восьмою 
статті 152-1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, на уповноважених осіб органів 
внутрішніх справ (Національної поліції).

Прийнятими змінами статтю 7 Закону України 
“Про дорожній рух” доповнено новим абзацом: 
“визначення шляхів стимулювання користування 
транспортними засобами, оснащеними елек-
тричними двигунами (одним чи декількома), та 
іншими екологічними видами транспорту”, чим 
розширено повноваження сільських та селищ-
них рад та їх виконавчих органів у сфері дорож-
нього руху відносно електрокарів.

Законом також передбачається введення:
– зелених номерних знаків для електромо-

білів;
– появу нових дорожніх знаків “Для електро-

мобілів”, “Крім електромобілів” і “Станція за-
рядки електромобілів” і маркування місць для 
паркування, зарядки;

– штрафів за зупинку або стоянку авто на місці 
для електромобілів, а також за створення пере-
шкод водіям електрокарів на зупинці або парковці.

Розвиток електротранспорту сприяє посту-
повому витісненню імпортних нафтопродук-
тів, зменшенню забруднення навколишнього 
середо вища, скороченню шкідливих викидів в 
повітря. 

Тож з прийняттям цих законодавчих змін авто-
мобільне співтовариство отримало додаткові 
легальні інструменти для захисту своїх прав та 
для збільшення кількості екологічних автомобілів 
в Україні.

Полтавський місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

У День святого Валентина всiм любовi i добра!

Новели законодавства

Правовий всеобуч

Позашкільна 
освіта

Не перестають дивувати своєю креативніс-
тю балясани. Тільки-но ледь не всі друковані 
видання в окрузі розповіли, як вони творчо 
відзначили Новий рік і Різдво, як у профілі 
“Село Балясне” на Фейсбуці з’явилося ого-
лошення до Дня святого  Валентина: “Всім 

привіт. Ну що ж, голосування за най-
кращу пару оголошується відкритим! 
Умови: ставте лайки під фото, які вам 
подобаються, до 13 лютого включно. 
Та пара, яка набере найбільше лай-
ків, переможе в Інтернет-голосуванні 
і отримає подарунок у нас на концерті 
(14 лютого о 18.00)”.

Скажемо прямо: заінтригували неабияк! 
І тут почалося! Увазі Інтернет-користувачів 
представлено світлини 21 подружньої 
пари з Балясного та інших сіл району. 
Члени родин, друзі, знайомі, знайомі 
знайомих, куми, свати, брати – усі,  хто 
зареєстрований у Фейсбуці і числиться 
в друзях, один поперед одного вислов-
лювали свої уподобання. Коли готувався 
цей матеріал (11 лютого, вівторок), за 
результатами голосувань – 335 значків 
“подобається” – лідирували  Віктор і Те-
тяна Пасічники. За ними з невеликим 
відривом – 312 уподобань – молода 
родина Андрія і Марини Шумейків, на 
третьому місці – 183 лайки – весільне 
фото Ірини та Олександра Гавриленків. 
Багатьом припали до душі пари Едуар-
да й Олесі Джорухових (178 уподобань), 
Наталії й Ігоря Погорілих – 177 уподо-
бань. Серед людей старшого покоління 
– Михайло Іванович та Ольга Миколаївна 
Гавриленки, які мешкають у Хоролі (163 
значки “подобається”).

Але хто як проголосував – це не голов-
не. Найважливіше, щоб любов жила в 
серцях постійно, щоб у родинах пану-
вала злагода, а закохані дарували одне 
одному лише приємні сюрпризи.

...І хоч плани організаторів 
свята до Дня закоханих у Ба-
лясному дещо змінилися у 
зв’язку із хворобою учасників 
концерту, наразі вони  пропо-
нують гарний фільм і святкову 
конкурсну дискотеку. А кон-
церт відбудеться пізніше, і на-
города знайде свого героя!  

Валентина ДІДЕНКО.

У повітрі знову ви-
тає дух романтики: кві-

ти, подарунки, освідчення в кохан-
ні... На календарі – День святого Валентина! 

Хтось іронічно посміхнеться: чи й не свято! Мо-
лодь даруватиме одне одному “валентинки”, проводити-

ме у школах і закладах культури романтичні вечори. Хтось 

потайки зітхатиме, не 
зводячи закоханих очей з хлопця 
чи дівчини своєї мрії. А хтось у цей день, 
можливо, наважиться 
освідчитися своїй обра-
ниці і запропонувати їй 
руку і серце...

Віктор і Тетяна ПАСІЧНИКИ.

Едуард й Олеся ДЖОРУХОВИ.

Михайло Іванович і Ольга 
Миколаївна ГАВРИЛЕНКИ. 

Наталія й Ігор ПОГОРІЛІ.

Андрій і Ма-
рина ШУМЕЙКИ.

Весільне фото Ірини та 
Олександра ГАВРИЛЕНКІВ.

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÅËÅÊÒÐÎÌÎÁ²Ë²Â Â ÓÊÐÀ¯Í² 

(Закінчення. Поч. на 1 стор.)
– За будь-яких обставин мужчина 

повинен тримати себе в руках, вести 
здоровий спосіб життя, – твердо пе-
реконаний Артур Багдасарович. – А 
ще – служити Батьківщині, як цього 
потребує військова присяга. Не се-
крет, що тоді від Афгану можна було 
відкупитися, тим більше, що, крім 
трьох доньок, я був єдиним сином у 
сім’ї, і батько був проти моєї служби 
в армії. Але навіть у думках допустити 
цього не міг. Вважав це обов’язком, 
який потрібно було виконувати. 

В юності хотів стати військовим, піс-
ля служби були пропозиції і з військ-
комату, і з міліції іти вчитися. Але піс-
ля всього пережитого й побаченого 
бажання служити далі якось відпало... 

– У багатьох моїх співвітчизників 
та війна забрала життя чи зламала 
його, хтось здобув “афганський син-
дром” і проблеми зі здоров’ям. Я по-
вернувся додому живий-здоровий. 
Були в житті важкі моменти, потрапив 
в аварію. Але знову-таки не загинув, 
не зламався, піднявся з нуля, слава 
Богу за все!

...Воїни-інтернаціоналісти, які ди-
вилися смерті в обличчя і не втратили 
в собі нічого людського, – справжній 
приклад мужності і сили духу для мо-
лоді, для всіх нас.

Валентина ДІДЕНКО.

(Закінчення. Поч. на 1 стор.)

Ñëóæèòè Áàòüê³âùèí³, 
ÿê öüîãî ïîòðåáóº 
â³éñüêîâà ïðèñÿãà
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Óâàãà! Ïðèéîì êóïîí³â ç îãîëîøåííÿìè çä³éñíþ-
ºòüñÿ äî 17-¿ ãîäèíè ïîíåä³ëêà, ùî ïåðåäóº âèõî-
äó ÷åðãîâîãî íîìåðà ãàçåòè. Ñêðèíüêè äëÿ êóïîí³â 
ðîçì³ùåí³ â àäì³í ïðèì³ùåíí³ ïî âóë. Ãîãîëÿ, 1 òà â 
ìàãàçèíàõ "Êî÷óáå¿âñüêèé", "Ïåðëèíà".

Êóïëþ äîðîãî áèê³â, êîð³â, 
òåëèöü. Âèìóøåíèé çàá³é. Ò. 
050-230-36-57, 096-841-15-58.

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
СВИНЕЙ. Т. 066-472-52-16.

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ 
ÁÈÊ²Â, ÊÎÐ²Â, 

ÑÂÈÍÅÉ ÍÀ Ì’ßÑÎ. 
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÈÉ ÄÎÐ²Ç.
Ò. 066-821-54-52.

ÑÂÈÍÅÉ ÍÀ Ì’ßÑÎ. 

Куплю телят, корів, биків, 
коней, кіз. Вимушений забій. 
Найвища ціна. Т. 066-865-

85-95, 097-230-23-19, Роман.

Куплю телят, корів, биків, ко-
ней, кіз. Терміновий виклик. 
Дорого, цілодобово. Т. 066-
636-06-16, 096-674-95-86.

Куплю телят, корів, биків, 
кіз . Вимушений забій . Най-

вища ціна . Т. 099-959-
78-22, 067-983-01-96.

П р о д а м :

Íåðóõîì³ñòü:
4-ê³ìí. êâàðòèðó, 79,7 êâ.ì, öåíòð, 2/2, àáî 

îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâàðòèðó ÷è ôë³ãåëü. Ò. 
099-349-36-75.
4-ê³ìí. êâàðòèðó, ç ðåìîíòîì, 1/3, çðó÷íî ï³ä 

á³çíåñ. Ò. 066-592-29-54.
3-ê³ìí. êâàðòèðó, 5/5, íà Ñîëîøàíñüêîìó ìà-

ñèâ³. Ò. 099-720-98-13.
3-ê³ìí. êâàðòèðó íà Ñîëîøàíñüêîìó ìàñèâ³, 

5/5, ç ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ, 60 êâ. ì. Ò. 
095-426-26-97.
2-ê³ìí. êâàðòèðó, 1/2, öåíòð. Ò. 095-354-07-40. 
1-ê³ìí. êâàðòèðó. Ò. 099-616-86-45.
1-ê³ìí. êâàðòèðó, 5/5, âóë. Ëåí³íà, 11-á, ç/ï 

24,3 êâ.ì. Ò. 066-117-30-02, Äàâèä, 050-075-
97-77, Ëþäìèëà.
Àáî îáì³íÿþ íà Ïîëòàâó 2-ê³ìí. êâàðòèðó, 2/5, 

56 êâ.ì, öåíòð, ºâðîðåìîíò, óìåáëüîâàíà, ³íä. 
îïàë. Îáì³í íà ð³âíîö³ííó. Ò. 066-872-85-00.
Àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâàðòèðó ï³â áóäèíêó, 

º ïîãð³á, ñàðàé. Ò. 066-607-42-69.
 ÁÓÄÈÍÎÊ, 70 ÊÂ.Ì, ÂÕ. ÏÎÃÐ²Á, ÃÎÑÏ. 

ÁÓÄ²ÂË², ÃÀÇ, ÑÂ²ÒËÎ, ÂÎÄÀ Ó ÄÂÎÐ², 
0,10 ÃÀ. Ò. 095-021-31-87.
Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè ³ ðåìîíòîì â ðàéîí³ 

àâòîñòàíö³¿, ðèíêó. Ò. 095-533-87-80.
Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè òà ãîñï. áóä³âëÿìè. Ò. 

099-406-94-52.
Áóäèíîê, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, ñàðàé, ë/êóõíÿ, 

ì/ï ïàðêàí, ìåòàëåâèé äàõ, ì/ï â³êíà, 50 òèñ. 
ãðí. Ò. 095-799-94-13, 097-283-55-21.
Áóäèíî÷îê, íåâåëèêèé, ïî âóë. Íåêðàñîâà, 8, 

0,09 ãà. Ò. 066-804-44-91.
Áóäèíîê, 91 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ç óñ³ìà çðó÷íîñ-

òÿìè òà ãîñï. áóä³âëÿìè, ãàðàæ, âõ. ïîãð³á, 
ë/êóõíÿ. Ïîðÿä öåíòð, áàçàð, àâòîñòàíö³ÿ. Ò. 
050-685-50-47.
Ï³â áóäèíêó, 50 êâ.ì, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 

ñàðàé, ë/êóõíÿ, ïîãð³á, 0,12 ãà, á³ëÿ ìàãàçèíó 
“Òðîÿíäà”. Ò. 099-658-56-43.
Áóäèíîê áåç çðó÷íîñòåé, ïî âóë. Äîñòîºâñüêî-

ãî, 0,17 ãà. Ò. 066-502-44-13.
Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 55 êâ.ì, ïðè-

ñàäèáíà ä³ëÿíêà, ë/êóõíÿ, âõ. ïîãð³á. Ò. 050-
638-02-84.
Áóäèíîê, 76 êâ.ì, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, òåëå-

ôîí, 0,34 ãà, ïî âóë. Ãîðüêîãî, 39. Ò. 066-
248-53-02, 095-711-62-90.
Áóäèíîê ïî âóë. Ö³îëêîâñüêîãî, ñàðàé, 

ë/êóõíÿ, ãàðàæ, âåëèêèé ñàä, ãîðîä 0,20 ãà, 
ãàç, âîäà. Ò. 050-386-90-89.
Áóäèíîê, ñàðàé, ë/êóõíÿ, ãàçîâå îïàëåííÿ, 

âîäà â äâîð³, 0,15 ãà, âóë. Ãîãîëÿ, 45. Ò. 068-
650-80-40, 068-451-82-47.
Áóäèíîê, 0,40 ãà. Ò. 066-941-43-25.
Áóäèíîê, 124 êâ. ì, 2000 ð.ç., óòåïëåíèé, â 

öåíòð³, 0,12 ãà. Ò. 066-872-85-00.
Íåâåëèêèé áóäèíîê, 59 êâ. ì, ãàçîâå ï³÷íå 

îïàëåííÿ, âîäà â áóäèíêó, 0,14 ãà, âóë. Ì³÷ó-
ð³íà, 64. Ò. 066-447-70-85.
Áóäèíîê ó ñ. Âîäÿíà Áàëêà, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, 

ãîñï. áóä³âë³. Ò. 066-568-29-42.

Òåðì³íîâî! Õàòó â ñ. Âîäÿíà Áàëêà, 54 êâ.ì, 
ïðèâàòèçîâàíà çåìëÿ 0,25 ãà, äåøåâî. Ò. 095-
689-62-94, 095-377-97-37.
Áóäèíîê ó öåíòð³ ñ. Êðàòîâà Ãîâòâà, 71,7 êâ.ì, 

0,40 ãà. Ò. 095-329-91-53. 
Áóäèíîê ó ñ. Êðàòîâà Ãîâòâà, äëÿ ïðîæèâàííÿ 

âñå º, ãàç, âîäà ó äâîð³, ìîæíà òîïèòè äðîâà-
ìè, 0,20 ãà. Ò. 050-270-15-95.
Òåðì³íîâî! Áóäèíîê ó ñ. Âåëèê³ Áóäèùà, 

öåíòð, âîäà, ãàç, âàííà, òóàëåò, 0,25 ãà. Ò. 
066-888-73-45.
Áóäèíîê, ñ. Â.Áóäèùà, 89,8 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, 

êîðèäîð, êóõíÿ, 14,7/11,3/14,6/11,6/12,5/4,7, 
ãàç, ñàðàé 50,5/29,5, 0,25 ãà. Ò. 066-322-40-46.
Áóäèíîê ³ç ç/ä ó ñ. Âåëèê³ Áóäèùà. Ò. 066-

821-68-78.
Áóäèíîê ó ñ. ×åðíå÷èé ßð, 43 êâ.ì, ç ãîñï. 

áóä³âëÿìè, 0,38 ãà, ìîæíà ï³ä äà÷ó. Ò. 099-
120-69-65.

Áóäèíîê ó ñ. ×åðíå÷èé ßð, 53 êâ.ì, ï³÷íå îïà-
ëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ñàä, ãîðîä. Ò. 095-659-
94-08.
Áóäèíîê ó ñ. Â. Ðóäêà, ë/êóõíÿ, âõ. ïîãð³á, ãîñï. 

áóä³âë³, êîëîäÿçü, ãàç, âîäà ó äâîð³. Ò. 050-289-
69-29, Íàòàë³ÿ, 099-369-18-32, Âàñèëü.
Õàòó â ñ. Âåñåë³âêà, ãàç, ñàðàé, ë/êóõíÿ, ïî-

ãð³á, 0,50 ãà, ñàä. Ò. 099-428-70-62.
Áóäèíîê ó ñ. Ñòàñ³, ñàðàé, ãàðàæ, 0,25 ãà ãî-

ðîäó. Ò. 099-564-12-52, 095-327-01-35.
Áóäèíîê ó ñ. Ìèõàéë³âêà, 0,20 ãà, ãàç, êîëî-

äÿçü, á³ëÿ ð³÷êè. Ò. 095-215-71-48.

Õàòó â ñ. Áàëÿñíå, ï³÷íå ãàçîâå îïàëåííÿ, 
âîäà, òóàëåò â õàò³, 2 ê³ìíàòè ³ âåðàíäà, ïî-
ãð³á, ñàðàé÷èê, 0,40 ãà, 20000 ãðí. Ò. 050-040-
61-80, 098-534-29-79.
Ãàðàæ íà Ñîëîøàíñüêîìó ìàñèâ³. Ò. 066-887-

75-39. 
Ç/ä ï³ä çàáóäîâó, 0,15 ãà, ïðèâàò., º ôóíäàìåíò, 

öîêîëü ï³ä ãàðàæ ³ áóäèíîê. Ò. 050-304-79-09.
Ç/ä 0,18 ãà, ï³ä äà÷ó, ïðèâàò., â ñ. Êàì’ÿíêà. 

Ò. 066-202-14-10.
Ç/ä 0,10 ãà, ïî âóë. Äîñòîºâñüêîãî, 59-à. Ò. 

066-845-91-06, ²ãîð.
Ç/ä 0,09 ãà, â ðàéîí³ ×èãð³âêè. Ò. 050-512-70-92.
Ç/ä 0,11 òà 0,15 ãà. Ò. 095-434-88-63.

Óñå äëÿ áóä³âíèöòâà: 
Òðóáè ìåòàëåâ³ ä³àìåòðîì 25, 40. Ò. 095-505-

87-85.
Áàòàðåþ íîâó. Ò. 066-269-43-15.
Áàòàðåþ ÷àâóííó, á/â, íà 15 ñåêö³é. Ò. 066-

931-69-89, ²âàí.

 Àâòîìîòîâåëîòåõí³êà, ç/÷:
Mercedes Vito 369, 2006 ð.â. Ò. 095-250-02-87.
Ford Focus, 1,4, ãàç/áåíçèí, 2011 ð.â. Ò. 095-

250-02-87.
Skoda Fabia, 2004 ð.â., ãàç ºâðî-4, ãàðàæíå 

çáåð³ãàííÿ, ãàðíèé ñòàí. Ò. 066-488-16-02.
Opel Omega, á³ëèé, 1987 ð.â., äâèãóí 1,8, ãàç/

áåíçèí, çèìîâà ãóìà. Ò. 067-607-12-31, 096-
637-17-88.
Renault Megane Scenic, 2007 ð.â., ãàç/áåíçèí. 

Ò. 050-192-14-09.
Audi À-6, Ñ-5, 2,5 ÒÄ², 2001 ð.â., ñòàí çàäî-

â³ëüíèé. Ò. 099-618-62-30, Àíäð³é.
ÂÀÇ-2107, á³ëèé, 1997 ð.â., áåíçèí, 5-ñò. êî-

ðîáêà, ñòàí çàäîâ³ëüíèé. Ò. 095-325-49-70.
ÂÀÇ-21011, 1975 ð.â., ñèí³é, íîðìàëüíèé òåõ-

ñòàí. Ò. 066-304-16-65.
ÂÀÇ-21013, 1985 ð.â., ðîáî÷èé ñòàí, íåäîðî-

ãî. Ò. 099-126-29-81.
Ìîòîáëîê Husgvarna EP-16, 5 ê.ñ., áåíçèíî-

âèé, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ò. 095-808-22-53.
”Âîëãîâñüêèé” ïðè÷³ï, òåíòîâàíèé, 2,55õ1,40õ1,50, 

ï³äñèëåíèé. Ò. 066-518-94-69.
Âåëîñèïåä æ³íî÷èé, Í³ìå÷÷èíà. Ò. 050-304-

73-95.
Êîðîáêó ïåðåäà÷ äî Ì-412, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. 

Ò. 095-734-68-65.

Êîðçèíó ç÷åïëåííÿ äî ÌÒÇ-82, íåêîìïëåêò-
íà. Ò. 095-734-68-65.
Êîìïðåñîð äî Ç²Ë-130. Ò. 095-734-68-65.
Ï³÷êó äî Ì-412, â êîìïëåêò³. Ò. 066-202-14-10.
ÂÀÇ-2109: êîë³íâàë, ðóëüîâà ðåéêà, á/â, ãàð-

íèé ñòàí, ìàõîâèê, êëàïàíè, êðèøêà, ñêëîï³ä-
éîìíèêè 210S. Ò. 066-251-46-33.
Êîìïðåñîð Ç²Ë-130, 650 ãðí. Ò. 050-972-97-26.
Çàäíº ñêëî íà ëÿäó äî “²Æ-êîìá³”, íîâå; äèñ-

êè R-13, â ãàðíîìó ñòàí³, 2 øò., äî Ì-412, 
“²Æ-êîìá³”. Ò. 050-633-40-78.
Ãóìó çèìîâó, ìàéæå íîâà, 4 øò., 215/60/16; 

ãóìó âñåñåçîííó, á/â, 4 øò., ó ãàðíîìó ñòàí³, 
215/60/16 (ßïîí³ÿ). Ò. 050-633-40-78.
Ã³ëüçè äâèãóíà Ì-412, “²Æ-êîìá³”, 4 øò., 

íîâ³, â çàâîäñüê³é óïàêîâö³, òà 4 ïîðøí³, äî 
íèõ, á/â. Ò. 050-633-40-78.
Ðåëå ïîêàçíèê³â ïîâîðîò³â Ì-412, “²Æ-

êîìá³”, óù³ëüíþþ÷à ãóìà äî ëîáîâîãî ñêëà 
ÂÀÇ-2109. Ò. 050-633-40-78.
Ãóìó çèìîâó. øèïîâàíó, íà äèñêàõ, 215/65/16, 

2 øò., Ìåðñåäåñ Vito. Ò. 066-798-90-47.
Ðåçîíàòîð äî “Òàâð³¿”, ç³ ñïåö³àëüíîãî ñïëàâó, 

â-âà Êîðå¿. Ò. 066-128-69-32.

Ìåáëi, ïîáóòîâà òåõí³êà, 
åëåêòðîòîâàðè:

Øàôó 175õ150õ60 ñì, òà øàôó ç àíòðåñîëÿìè 
225õ130õ60 ñì. Ò. 099-564-12-52.
Ñò³ë êîìï’þòåðíèé òà ñò³ë ðîçêëàäíèé. Ò. 

066-269-43-15.
Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, ñâ³òëèé, á/â, â³äì³ííèé 

ñòàí, íåäîðîãî. Ò. 066-413-95-72.
Íîâó äèçàéíåðñüêó øàôó ³ç âåëèêîþ çíèæ-

êîþ, ø-190, â-250, ã-60, 8500 ãðí. Ò. 095-
399-01-15.
Ìåáëåâó ñò³íêó, 3,5 ì, ñâ³òëà. Ò. 095-426-26-97.
Äèâàí ðîçêëàäíèé, á/â. Ò. 066-592-29-54.
Äèâàí-êíèæêó. Ò. 095-510-67-64.
Äèâàí ³ äâà êð³ñëà. Ò. 066-725-25-76.
Äâà òåëåâ³çîðè: LG, Samsung. Ò. 095-916-20-35.
Ìîðîçèëüíó êàìåðó íà 300 ë. Ò. 066-742-90-60.
Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé Samsung. Ò. 066-725-

25-76.
Òåëåâ³çîð, ìîí³òîð, ïðàëüíó ìàøèíó, â â³äì³í-

íîìó ñòàí³. Ò. 050-042-12-95.
Òåëåâ³çîð íîâèé, “Í³ìåñê”, Ò-2, àíòåíà, êà-

áåëü. Ò. 099-430-22-69.
Ñèñòåìíèé áëîê, êîìïëåêòíèé, êëàâ³àòóðà, 

ìèøêà, äóæå äåøåâî. Ò. 050-717-30-27.
Åëåêòðîêîïòèëêó. Ò. 066-725-25-76.
Åëåêòðîîá³ãð³âà÷ ìàñëÿíèé, 0,75 êÂò, íåäîðî-

ãî. Ò. 095-766-03-52.
Ïðàñêó, â-âî Í³ìå÷÷èíè; áëåíäåð. Ò. 050-

304-73-95.

М’ясокомбінат закуповує 
дорого ВРХ, кіз, баранів, 
коней. Вимушений забій. 

Т. 099-966-01-10, 096-338-26-25.

СВИНЕЙ. Т. 066-472-52-16.

Т. 099-966-01-10, 096-338-26-25.Т. 099-966-01-10, 096-338-26-25.Доступні ціни

П р о д а м :П р о д а м :

ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.

Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні 
Якісні матеріали та комплектуючі

ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.
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ÑÒÅË²

До друку приймаються купони з 5 останніх номерів газети.

2020
Òåêñò
îãîëîøåííÿ

Çâåðòàòèñÿ

Ïðîäàì ²íøåÊóïëþ

Âàø³ äàí³

Ùîá îãîëîøåííÿ 
ïîòðà ïèëî â íàéáëèæ-
÷èé íîìåð, íåîáõ³äíî, 
ùîá çàïîâíåíèé êóïîí 
íàä³éøîâ äî ðåäàêö³¿ 
ÍÅ Ï²ÇÍ²ØÅ ÏÎ-
ÍÅÄ²ËÊÀ äî 17-00. Íà 
îäíîìó êóïîí³ ïîâèíåí 
ì³ñ òè  òèñÿ ëèøå îäèí 
âèä íàéìåíóâàííÿ òî-
âàðó (íå á³ëüøå 10 ñë³â). 

ÊÓÏÎÍ ÁÅÇÏËÀÒÍÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

¹11-12
14 ëþòîãî 2020 ð.

М’ясокомбінат заку-
повує дорого ВРХ:

корів, биків, телиць; 
кіз, цапів, баранів. 
Вимушений забій. 
Проблемна худо-
ба. Цілодобово.

Т. 066-574-31-66, 097-756-
25-25, 099-343-31-00.

Куплю дорого 
ВРХ: кор і в , би -
к і в , т елиць , 
к і з .  Вимуше -
ний заб і й . 

Перевезення 
тварин . Ц і лодобово .

Т. 066-574-31-66, 
097-756-25-25.

Ðåìîíò òåëåôîí³â, òåëåâ³çîð³â, 
ïðàëüíèõ ìàøèí, êîìï’þòåðíî¿ 

òà ð³çíî¿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. 
Ò. 066-059-02-44.               Ñâ. À ¹054723.

ПРОДАМ ФЕРМЕРСЬКИХ КУРЕЙ-
НЕСУЧОК, ГОДОВАНІ ДОМАШНІМИ 

КОРМАМИ, РІЗНОГО 
ВІКУ. НЕСУТЬ ВЕЛИКІ 

ЯЙЦЯ. ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНА. 

Т. 066-162-36-14, 
068-469-84-32.

КУПЛЮ БИКІВ, СВИ-
НЕЙ, КОРІВ. ЦІЛОДОБО-

ВО. ТЕРМІНОВИЙ ДО-
РІЗ. Т. 066-331-23-68.

Ï Ð Î Ä À Ì  Ê Ó Ê Ó ÐÓÄ ÇÓ, 
ß× Ì ² Í Ü ,  Ä Å Ð Ò Ü .  Ä Î Ñ ÒÀ Â -

Ê À .  Ò .  0 9 9 - 0 41- 47- 91.

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, ТЕ-
ЛИЦЬ, ВИМУШЕНИЙ ДОРІЗ. ЦІ-
ЛОДОБОВО. Т. 095-316-73-61, 
097-425-95-84.

Ì’ßÑÎÊÎÌÁ²ÍÀÒ ÇÀ-
ÊÓÏÎÂÓª ÂÐÕ, ÊÎÐ²Â, 
ÁÈÊ²Â, ÒÅËÈÖÜ. ÄÎÐÎ-
ÃÎ. Ò. 095-800-52-71.

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, ТЕ-
ЛИЦЬ, ВИМУШЕНИЙ ДОРІЗ. ЦІ-
ЛОДОБОВО. Т. 050-957-81-26, 
097-333-23-09.

ÏÐÎÄÀÌ Ñ²ÍÎ, ÑÎËÎÌÓ 
Â ÒÞÊÀÕ. Ò. 095-824-27-70.

Êóïëþ òåëÿò, êîð³â, áèê³â, êîíåé, ê³ç, 
îâåöü. Âèìóøåíèé çàá³é. Íàéâèùà 

ö³íà. Ò. 066-865-85-56, 068-608-62-82.ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ Ì’ßÑÎÊÎÌÁ²ÍÀÒ 
ÇÀÊÓÏÎÂÓª  ÊÎ Ð ² Â ,  Á È Ê ² Â , 
Ò Å Ë È Ö Ü ,  ÊÎ Í Å É ,  Á À ÐÀ Í ² Â . 

Ò. 068-811-89-88, 066-890-78-79.

ÏÐÈÉÌÀªÌÎ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß ÍÀ ÄÎ-
ÁÎÂÈÉ ÌÎËÎÄÍßÊ: ÁÐÎÉËÅÐ²Â, ÊÀ-
×ÅÍßÒ, ÃÓÑÅÍßÒ, ²ÍÄÈ×ÀÒ ÒÀ ÊÓÐ-
×ÀÒ. Ò. 066-374-13-42, 066-665-81-10.

Êóïëþ ó áóäü-ÿêîìó 
âèãëÿä³ òåëÿò, êîð³â, 

áèê³â, ê³ç, êîíåé, 
áàðàí³â. Ö³ëîäîáîâî. 
Ò. 099-473-31-35, 097-506-18-14, Ñàøà.

РЕАЛІЗУЄМО добовий та 
підрощений молодняк БРОЙ-
ЛЕРІВ КОББ-500,  РОСС-708, 
КУРЧАТ ЯЄЧНИХ ТА М’ЯСО-
ЯЄЧНИХ ПОРІД: іспанка (голо-

шиї), ред бро, мастер грей, адлер срі-
блястий і ломан браун – та БРОЙЛЕР-
НИХ КАЧОК: стар-53, фаворит, мулард. 
Бройлерний індик Біг-6. Комбікорм. 
Доставка. Т. 095-460-97-96, Марина, 
097-197-56-00, 099-016-71-85 Ігор.

ПРИЙМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ 
НА ДОБОВИЙ МОЛОДНЯК: 

Б Р О Й Л Е Р И  К О Б Б  5 0 0 , 
К А Ч Е Н Я Т А ,  Г У С Е Н Я Т А . 

ЗАПРОШУЄМО 
ДО СПІВПРАЦІ ОПТОВИКІВ. 

Т. 099-411-07-94, 050-619-13-30.

КУПЛЮ ДОРОГО СВИНЕЙ, ВРХ. 
Т. 095-617-95-60, 099-711-19-95.

КУПЛЮ БУДЬ-ЯКІ ЗЕРНОВІ 
(САМОВИВІЗ). Т. 095-250-02-87.

ПРОД АМ К УРЕЙ НЕСУЧОК І 
ПІВНИКІВ. Т. 050-060-50-16.

ÊÓÏËÞ ÃÎÐ²Õ, 20 ÃÐÍ/ÊÃ. 
ÂÈÂÅÇÓ. Ò. 066-816-74-22.
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РЕМОНТ М’ЯКИХ МЕБЛІВ. 
ТЕЛ. 066-163-76-96.

Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà.
Áðîíåäâåð³. Æàëþç³. 

Ðîëåòè. Óòåïëåííÿ áóäèíê³â.
Çàì³íà ñêëîïàêåò³â. Áàëêîíè ï³ä êëþ÷.  
 Âóë. Ãàçîâèê³â, 2, “Ñâ³ò ðåìîíòó”. Ò. 066-431-83-85.

ÏÐÎÄÀÌ ÏÎÐÎÑßÒ, 1,5 Ì²Ñ. Ò. 066-450-62-32.

ÏÐÎÄÀÌ ÏÎÐÎÑßÒ. Ò. 066-600-66-45.

ÏÐÎÄÀÌ ÏÎÐÎÑß ×ÀÑÒÈÍÀÌÈ. Ò. 066-919-24-32.

ÏÐÎÄÀÌ ÊÀÁÀÍÀ ×ÀÑÒÈÍÀÌÈ. Ò. 066-228-35-57.

ÊÓÏËÞ ÁÈ×Ê²Â, 100-150 ÊÃ. Ò. 066-550-95-46.

ÏÐÎÄÀÌ ÏÎÐÎÑßÒ, 1,5 Ì²Ñ. Ò. 066-495-85-24.

ÏÐÎÄÀÌ ÏØÅÍÈÖÞ, ÊÓÊÓÐÓÄÇÓ. Ò. 099-258-81-65.

ÏÐÎÄÀÌ ÏØÅÍÈÖÞ, Ñ²ÍÎ. Ò. 050-983-87-96.

ÏÐÎÄÀÌ ÏØÅÍÈÖÞ. Ò. 066-054-91-33.

ÏÐÎÄÀÌ ÏØÅÍÈÖÞ, Ñ²ÍÎ. Ò. 066-257-67-57.

ÏÐÎÄÀÌ ÊÓÊÓÐÓÄÇÓ. Ò. 095-771-04-19.

ÏÐÎÄÀÌ ÏÎÑ²ÂÍÓ ÑÎÞ. Ò. 066-336-07-50.

ÏÐÎÄÀÌ ß×Ì²ÍÜ. Ò. 095-943-53-68.

ÏÐÎÄÀÌ ÊÓÊÓÐÓÄÇÓ, ÑÎËÎÌÓ. Ò. 095-721-10-88.

ÏÐÎÄÀÌ Ñ²ÍÎ. Ò. 066-336-07-50.

ÏÐÎÄÀÌ Ñ²ÍÎ Â ÒÞÊÀÕ. Ò. 050-947-70-33.

ÏÐÎÄÀÌ Ñ²ÍÎ ËÞÖÅÐÍÈ. Ò. 066-750-17-74.

ÏÐÎÄÀÌ ÑÓÕÈÉ ÆÎÌ. Ò. 066-342-57-55.

ÏÐÎÄÀÌ ÒÐÀÊÒÎÐ Ò-40. Ò. 066-550-95-46.

ÙÎÁ ×ÈÒÀÒÈ 
“ÒÐÓÄÎÂÓ 
ÑËÀÂÓ” 

Ó ÄÅÍÜ ÂÈÕÎÄÓ 
ÃÀÇÅÒÈ ² 

ÄÀËÅÊÎ ÇÀ ÌÅÆÀÌÈ ÐÀÉÎÍÓ, 
ÑÊÎÐÈÑÒÀÉÒÅÑß ÐÎÇÑÈËÊÎÞ 
ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎ¯ ÂÅÐÑ²¯ ÃÀÇÅÒÈ

Щоб отримувати таку розсилку:
1) потрібно мати комп’ютер, планшет 

чи смартфон з Інтернетом та власну 
електронну поштову скриньку;

2) прийти чи зателефонувати до ре-
дакції і замовити розсилку газети у фор-
маті PDF;

3) оплатити послугу будь-яким зручним 
для вас способом, повідомити до редакції 
про факт оплати та свою електронну 
адресу.  

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ ТА 
НАЧАЛЬНИКИ ОХОРОНИ (ЧОЛОВІКИ ТА 

ЖІНКИ). ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ. ВІК 
ВІД 18 ДО 55 РОКІВ. ПРОЖИВАННЯ, ХАР-

ЧУВАННЯ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. З/П 
ВІД 250 ГРН ЗА ЗМІНУ. Т. 050-305-38-28.

ÏÎÒÐ²ÁÅÍ ÊÓÕÀÐ-ÏÅÍÑ²ÎÍÅÐ, 
ÍÀ ÍÅÏÎÂÍÈÉ ÐÎÁÎ×ÈÉ 
ÄÅÍÜ. Ò. 066-627-17-55.

ÏÐÎÌÈÑËÎÂÀ Ï²ÑÊÎÑÒÐÓ-
ÌÅÍÅÂÀ ÎÁÐÎÁÊÀ, ÌÅÒÀ-
ËÎÎÁÐÎÁÊÀ. Ò. 099-638-04-42.

Â²ÇÜÌÓ Â ÎÐÅÍÄÓ 
ÏÀ¯. Ò. 095-381-27-26.

ÄÎÏÎÌÎÆÅÌÎ ÂÈÎÐÀÒÈ 
ÇÅÌËÞ. Ò. 095-381-27-26.

ПРОДАМ ШНЕКОТРАНСПОРТЕР 
8 М, ВІДВАЛИ, РОЗКИДАЧІ, БДН, АГД, 
ПЛУГИ, ОБПРИСКУВАЧІ, ОП, КУЛЬТИ-
ВАТОРИ, РОТОРКИ, НОВІ ТРАКТОРИ. 
Т. 050-404-13-00, 067-536-11-50.

ДРОВА З ДОС ТА ВКОЮ. 
Т.  066 - 056 - 40 -15.

ПРОДАМ СІНО В МАЛИХ 
ТЮКАХ. Т. 066-790-30-94.

ЗДАМ В ОРЕНДУ ПРИМІ-
ЩЕННЯ НЕЖИТЛОВОГО ПРИ-

ЗНАЧЕННЯ ПО ВУЛ. ПУШ-
КІНА, 8. Т. 050-148-01-20.

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂ² Â²-
ÊÍÀ, ÄÂÅÐ². ÐÎËÅÒÈ. ÃÀ-
ÐÀÆÍ², ÑÅÊÖ²ÉÍ² ÂÎÐÎÒÀ. 
Ò. 066-948-13-40, 066-908-01-75.

Çåðíîïîäð³áíþâà÷ çàâîäñüêèé, ïîòóæí³ñòü 
1,1 êÂ, á/â, â äîáðîìó ñòàí³. Ò. 050-972-97-26.

Îäÿã, âçóòòÿ:
Äâà ëèæí³ êîìá³íåçîíè, íà õëîï÷èêà 10-12 

ðîê³â, â äîáðîìó ñòàí³, 100 ãðí êîæåí. Ò. 099-
711-04-20.
Õóñòêè øåðñòÿí³, óêðà¿íñüê³, âåëèê³, êðàñèâ³. 

Ò. 095-554-88-59.
Øòàíè âàòí³, íîâ³, ôóôàéêó ïëÿìèñòó. Ò. 

066-269-43-15.

Æèâí³ñòü, äîì. òâàðèíè:
Êîðîâó-ïåðâ³ñòêó, ÷åðâîíî-ðÿáó, íåäîðîãî. Ò. 

095-405-28-45.
Êîðîâó ñïàðîâàíó, çà òðåò³ì òåëÿì, 16000 ãðí. 

Ò. 095-712-58-75.
Òåëè÷êó, 1 ì³ñÿöü. Ò. 050-016-26-23, 066-

655-35-22.
Òåëè÷êó, 1 òèæäåíü, íåäîðîãî. Ò. 095-940-07-09.
Òåëèöþ ò³ëüíó, 8 ì³ñ., ç-ï³ä õîðîøî¿ êîðîâè. 

Ò. 066-642-22-68.
Òåëèöþ, 8 ì³ñ. ò³ëüíîñò³, â³ä âèñîêîóä³éíî¿ 

êîðîâè; áè÷êà, 2 ì³ñ; òåëè÷êó, 6 ì³ñ. Ò. 097-
460-79-83.
Ò³ëüíèõ òåëèöü ³ êîðîâó. Ò. 066-693-33-33.
Ê³òíèõ ê³ç. Ò. 066-495-85-24.
10-äåííèõ êîçåíÿò ïî 50 ãðí. Ò. 066-495-

85-24.
Êðîë³â. Ò. 066-342-57-55.
Êðîë³â ð³çíèõ ïîð³ä. Ò. 095-724-27-75, Îëåã.

НАДАМ РОБОТУ З 
ЧИЩЕННЯ ГОРІХІВ. 
Т. 095-620-94-52.

ÊÓÏËÞ 
ÄÎÐÎÃÎ 

ñîþ, 
ñîíÿøíèê, 
êóêóðóäçó. 

Ò. 050-304-43-44, 
096-027-95-90.

НАТЯЖНІ СТЕЛІ. СТІ-
НИ. Т. 050-729-97-77.

Будівельні роботи від 
А до Я. Т. 050-729-97-77.

ÏÐÎÄÀÌ ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐ ÊÏÅ, 
ÊÀÐÒÎÏËÅÑÀÄÆÀËÊÓ, ÊÀÐÒÎ-
ÏËÅÊÎÏÀËÊÓ. Ò. 099-258-81-65.

ÏÐÎÄÀÌ ÊÈÒÀÉÑÜÊ² ÒÐÀÊÒÎÐÈ, 
ÌÎÒÎÁËÎÊÈ, ÌÎÒÎÖÈÊËÈ, ÏËÓ-
ÃÈ, ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐÈ, ÑÀÄÆÀËÊÈ, 
ÊÎÑÀÐÊÈ, ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍ² ÏÐÈ-
×ÅÏÈ ÒÀ ²Í. Ò. 050-559-72-25.

КУПЛЮ ПЛЯШКИ ГОРІЛЧАНІ (“ПШЕ-
НИЧНА”, “КЛУБ-ВОДКА” – 80 КОП./ШТ.), 
ПИВНІ (“ЧЕРНІГІВ”, “РОГАНЬ” – 
80 КОП./ШТ.), МАКУЛАТУРУ. 

Т. 050-183-84-58, 098-092-23-74.

ЧИСТКА І РЕСТАВРАЦІЯ ПО-
ДУШОК. ЗАМІНА НАПІРНИКІВ, 
БЕЗПЛАТНИЙ ВИЇЗД ДОДОМУ. 
Т. 095-725-06-62, 098-851-13-57. 

ÇÀÂÎÄ-ÂÈÐÎÁÍÈÊ ÏÐÎÏÎ-
ÍÓª ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂ² Â²-
ÊÍÀ ÒÀ ÄÂÅÐ² STEKO Í²ÌÅÖÜ-
ÊÎ¯ ßÊÎÑÒ², À ÒÀÊÎÆ Â²ÄËÈ-
ÂÈ, Ï²ÄÂ²ÊÎÍÍß, ÐÎËÅÒÈ. 
ÂÈÑÎÊÀ ßÊ²ÑÒÜ ÒÀ ÄÎÑÒÓÏÍ² 
Ö²ÍÈ. Ò. 099-335-92-57.

ПАЛИВНІ БРИКЕТИ-ПЕЛЕТИ. 
ДОСТАВКА. Т. 095-250-02-87.

ЩЕБІНЬ, ПІСОК, ГРАНВІДСІВ. 
Т. 095-250-02-87.

ÙÅÁ²ÍÜ, Ï²ÑÎÊ, ÃÐÀÍ-
Â²ÄÑ²Â. Ò. 095-746-98-44.

ВАНТАЖНІ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ВІД 0 ДО 30 

ТОНН. Т. 095-250-02-87.ТОНН. Т. 095-250-02-87.

Ñ Ó Ï Ó Ò Í È ÊÎ Â ²  À Í Ò Å Í È .  Â Ñ ÒÀ Í Î Â -
Ë Å Í Íß ,  Ð Å Ì Î Í Ò,  Ï ² Ä Ê Ë Þ× Å Í Íß  Ä Î 

Â ² ÀÑ ÀÒ,  Å ÊÑ Ò ÐÀ  Ò Â .  Ò .  0 6 6 -707-18 -2 6 .

Êðîë³â: 1,5 ì³ñ. òà 5 ì³ñ. Ò. 099-035-09-49.
Êà÷îê-øèïóí³â (êà÷êè ³ ñåëåçí³). Ò. 095-887-

71-99, 095-440-60-34.
²íäîêà÷îê, ñåëåçíÿ ³ äâ³ êà÷êè, íà ðîçâ³ä, ïî-

ïåëüíàñò³. Ò. 050-757-42-61.

Ñ/ã ïðîäóêö³ÿ, ðîñëèíè:
Áóðÿêè êîðìîâ³, êàðòîïëþ íà êîðì òâàðèíàì. 

Ò. 099-564-12-52.
Áóðÿêè êîðìîâ³, á³ë³. Ò. 095-711-63-39.
Áóðÿêè êîðìîâ³. Ò. 066-967-43-58.
Êàðòîïëþ äð³áíó. Ò. 066-257-67-57.
×àñíèê äîìàøí³é, âåëèêèé ³ ñåðåäí³é, 20 ãðí/êã. 

Ò. 066-257-67-57.
Àëîå. Ò. 099-348-02-99.
Ï³âíèê³â, êîðîëüêè. Ò. 050-651-91-69.

Ð³çíå:
ªâðîêóá. Ò. 095-250-02-87.
Ñóïóòíèêîâèé òþíåð Â³àñàò, Åêñòðà ÒÂ. Ò. 

099-050-61-36.
Äåðåâ’ÿíèé êàðíèç, 3-ìåòðîâèé, ñâ³òëî-êîðè÷-

íåâèé. Íåäîðîãî. Ò. 099-711-04-20.
Äâ³ ìåòàëåâ³ êàí³ñòðè (20 ë) òà 
îäíà àëþì³í³ºâà – 40 ë. Íåäîðîãî. 
Ò. 099-711-04-20.
Áóäêó äëÿ ñîáàêè, óòåïëåíà, 
70õ60õ50, íîâà. Ò. 099-430-22-69.
Êîëîíêó ãàçîâó “Ñåëåíà”, òóðá³ðó-
âàíà, â ðîá. ñòàí³. Ò. 095-628-59-25.

 Куплю:
Ãóìîâèé âàëèê äëÿ ôîòîãðàô³¿. Ò. 066-447-

54-47.
2-ê³ìí. êâàðòèðó ó Ïîëòàâ³. Ò. 066-934-27-21.
Áóäèíîê äî 280000 òèñ. ãðí. Íà âèïëàòó 

(ìîæëèâî, äî 1 ðîêó). Ò. 066-093-70-43.
Äâ³ êðîëÿ÷³ êë³òêè. Ò. 099-912-46-66.

Iнше:
Ñêîðèñòàþñÿ ïîñëóãàìè äîãëÿäàëüíèö³ çà äâî-

ìà ë³òí³ìè ëþäüìè. Ò. 097-629-55-67.
Òåðì³íîâî! Âèíàéìó êâàðòèðó, áàæàíî 1-ê³ìí., 

ç³ çðó÷íîñòÿìè. Ò. 066-873-06-89.
Ñïåö³àë³ñò, âèùà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè, øó-

êàº ðîáîòó: àãðîíîì, áðèãàäèð ìàøèííî-
òðàêòîðíîãî ïàðêó, ïîì³÷íèê êåð³âíèêà. Ò. 
099-126-29-81.
Çíàéäåíî êëþ÷³ â ðàéîí³ ìàãàçèíó “Êíîïà”. 

Çâåðòàòèñÿ â ðåäàêö³þ.
Â³ääàì öóöåíÿò, 3 ì³ñ., â³ä ìàëåíüêî¿ ñîáà÷êè, 

ãàâêó÷³, çë³. Ò. 095-325-56-86.
Â³ääàì â ãàðí³ ðóêè ñîáà÷êó, 1,5 ðîêó, “õëîï-

÷èê”. Ò. 099-061-46-10.
Â³ääàì â ãàðí³ ðóêè öóöåíÿò. Ò. 099-061-46-10.
Â³ääàì â äîáð³ ðóêè äóæå ãàðíèõ öóöåíÿòîê, áåç-

êîøòîâíî. Ò. 066-938-03-87, 066-938-02-63.

Ïðàâèëà ïðèéîìó äî âèùèõ â³éñüêîâèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó 2020 ðîö³

З 2 січня по 1 квітня 2020 року проводиться відбір кан-
дидатів до вищих військових навчальних закладів та вій-
ськових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів 
(далі ВВНЗ та ВНП ВНЗ) та військових коледжів сержант-
ського (старшинського) складу вищих військових навчаль-
них закладів (ВКСС).
Навчання у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВКСС надає можливість: 

– здобути вищу освіту за рахунок видатків державного 
бюджету;

– одержати гарантоване працевлаштування (проходження 
військової служби за контрактом у Збройних силах України);

– повний термін навчання зараховується як термін про-
ходження строкової військової служби.

У процесі навчання курсанти одержують щомісячно гро-
шове забезпечення та безкоштовно забезпечуються:

• гуртожитком;
• триразовим харчуванням;
• обмундируванням та речовим майном.
До ВВНЗ та ВНП ВНЗ приймаються особи з повною за-

гальною середньою освітою, за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та за 
результатами проходження психологічного обстеження, 
оцінки рівня фізичної підготовленості та медичного огляду, 
а також:

– особи з числа цивільної молоді віком від 17 до 30 років, 
а також ті, у тому числі, яким 17 років виповнюється в рік 
зарахування на навчання;

– військовослужбовці, резервісти та військово-
зобов’язані, які мають повну середню освіту та не мають 
військових звань офіцерського складу, у разі зарахування 
їх на перший та наступні курси навчання віком до 30 років;

– особи жіночої статі приймаються на навчання за пере-
ліком спеціальностей, за якими жінки можуть проходити 
підготовку для проходження військової служби на посадах 
офіцерського складу, відповідно до граничних показників 
прийому на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ на напрями 
(спеціальності) підготовки, які щорічно затверджуються 
Міністром оборони України.             

Олексій КАЛАНІЙ, військовий комісар Диканського 
районного військового комісаріату, підполковник.

Íàö³îíàëüíà 
àêàäåì³ÿ 

Ñóõîïóòíèõ â³éñüê 
³ìåí³ ãåòüìàíà Ïåòðà 

Ñàãàéäà÷íîãî
79012,  м. Львів,  

вул. Героїв Майдану, 32
Контактні 

телефони: 
(032) 238-

65-34; 
258-43-54, 
(099) 421-

80-54, (093) 
336-34-84

сайт: http://
www.asv.gov.ua 

ЗДІЙСНЮЄ 
ПІДГОТОВКУ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
управління діями підрозділів 
механізованих військ, танко-
вих підрозділів, підрозділів 
ракетних військ, підрозділів 
артилерії, підрозділів інже-
нерних військ, експлуатація 
та ремонт озброєння і техні-
ки інженерних військ, комп-
лекси, прилади та пристрої 
артилерійської розвідки, 
системи та пристрої ракет-
них комплексів, виховна та 
соціально-психологічна ро-
бота у підрозділах, на кора-
блях (за видами Збройних 
сил), культурно-виховна, 
просвітницька робота та ор-
ганізація дозвілля у військах, 
диригування військовими ор-
кестрами (ансамблями пісні і 
танцю), оркестрові духові та 
ударні інструменти.

www.asv.gov.ua 

Äî óâàãè 
æèòåë³â ðàéîíó!

У суботу, 15 лютого, 
о 10.00 на площі Слави відбу-
деться мітинг, присвячений 
Дню вшанування учасників 
бойових дій на території ін-
ших держав, та покладання 
квітів до пам’ятника заги-
блим воїнам-афганцям. 

Êîëîíêó ãàçîâó. Ò. 095-533-87-80.
Ãàðìîøêè: “Âåñíà”, ç ðåã³ñòðîì, á/â, â õîðîøîìó 

ñòàí³ òà íîâó “Òðîÿíäà”, ç ïàñïîðòîì. Ò. 099-
331-11-70.
Áóáîí ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ÷àñ³â ÑÐÑÐ. Ò. 095-

554-88-59.
Ñåéô 1,3õ0,5õ0,4 ì, 1000 ãðí. Ò. 050-972-97-26.
Ìàíåæ äèòÿ÷èé. Ò. 050-304-73-95.
Äóøîâèé áîêñ. Ò. 099-126-29-81.
Äî¿ëüíèé àïàðàò. Ò. 099-258-81-65.
Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì òà íàáîðîì äëÿ 

ë³æêà, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Ò. 096-
746-51-46, 066-507-42-01 (Viber).
Õîäóíêè äëÿ äîðîñëèõ. Ò. 095-440-60-34.
Ïîäð³áíþâà÷ ã³ëîê. Ò. 050-404-45-08.
Êîëÿñêó ë³òíþ, âèðîáíèöòâà Ïîëüù³, ìàéæå 

íîâà. Ò. 099-407-50-27.
Äð³ò ì³äíèé, îáìîòî÷íèé, ä³àì. 1,8 ìì, øèíêó 

ì³äíó S-16 êâ. ìì. Ò. 066-122-53-60.

Пригоди
×åðåç çàâ³ðþõó îïèíèëèñÿ â êþâåò³

Âíî÷³ 11 ëþòîãî, áëèçüêî 2 ãîäèíè 55 õâèëèí, ïîáëèçó 
ñìò Äèêàíüêà âîä³é àâòîìîá³ëÿ Renault Scenic, ðóõàþ÷èñü ïî 
àâòîäîðîç³ Ïîëòàâà – Ñóìè, íå ñïðàâèâñÿ ç êåðìóâàííÿì òà 
ç’¿õàâ ó êþâåò. Â àâòîìîá³ë³, êð³ì âîä³ÿ, ïåðåáóâàâ ïàñàæèð. 
Ïðèãîäà ñòàëàñÿ ÷åðåç íåñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè. Ñèëàìè 
÷åðãîâîãî êàðàóëó 11 ÄÏÐ× 1 ÄÏÐÇ áóëî ïðîâåäåíî áóêñèðó-
âàííÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ç êþâåòó íà äîðîæíº ïîêðèòòÿ. 
Âíàñë³äîê ïîä³¿ í³õòî íå ïîñòðàæäàâ.

Олександр ДАВИДЕНКО, фахівець (з ОР та ЦЗ) 11 
ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області.
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UA: ПЕРШИЙ
6.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãë³â”
6.30,7.00,8.00,9.00,9.25,13.00, 

15.00,18.00,21.00,23.10 Íîâèíè
6.35,7.10,8.10,9.10 Äîáðîãî ðàíêó!
9.30 Ò/ñ “Æ³íî÷èé ðàé”

11.45,14.10 Òåëåïðîäàæ
12.00,14.25 Àðîìàòè
13.10 Ñèëüíà äîëÿ
15.10 Á³àòëîí. ×Ñ. ²íä. ãîíêà 15 êì. 

Æ³íêè
16.55 “Äèê³ òâàðèíè”

17.25 Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ
18.20 Òåìà äíÿ
19.20 “Áîðîòüáà çà âèæèâàííÿ”
19.55 “Ñâ³ò äèêî¿ ïðèðîäè”
21.30,23.40 Ñïîðò
21.45 Íàø³ ãðîø³
22.15 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñò³”

1+1
6.30,7.10,8.10,9.10 “Ñí³äàíîê”
7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30 

“ÒÑÍ”
9.25,18.00 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé 

2020”
10.20 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé”
11.15,12.20 “Ì³íÿþ æ³íêó”
13.00,14.00 “Ñâ³ò íàâèâîð³ò-10. 

Áðàçèë³ÿ”
15.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-

ñîëàíà”
17.00 “Ùîäåííèê ìåä³óìà”
19.00 “Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè 2020”
20.45,21.45 Õ/ô “Ïîäàðóé 

ìåí³ ùàñòÿ”
22.45 “Îäðóæåííÿ íàîñë³ï”

ІНТЕР
6.00,22.00 “Ñë³äñòâî âåëè”
7.00,8.00,9.00,12.00,17.40 Íîâèíè
7.10,8.10,9.20 “Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì”
10.00 “Êîðèñíà ïðîãðàìà”
11.05 Ò/ñ “Ìåíå çâàòè Ìåëåê”
12.25 Õ/ô “Äîêòîð “Ò” òà éîãî 

æ³íêè”
14.45,15.40 “Âåùäîê”
16.35 “Âåùäîê. Îñîáëèâèé âè-

ïàäîê”
18.00,19.00 “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî”
20.00 “Ïîäðîáèö³”
21.00 “Âåùäîê. Îñîáëèâèé âè-

ïàäîê. Çëî÷èíåöü ìèìîâîë³”
23.45 Ò/ñ “Ñïîêóñà-2”

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
7.00 Ðàíîê íà “Öåíòðàëüíîìó”
9.35 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
10.00,19.00,21.00,23.00 Íîâèíè
10.35,15.00 Äèòÿ÷èé ê³íîçàë
11.00 Ïðî íàãàëüíå
12.00 Äëÿ ìàëåíüêî¿ êîìïàí³¿
12.30 ²ñòîð³ÿ âîºí òà çáðî¿
13.20 “Ìèð Âàì”
13.30 Ñïî÷àòêó áóëî ñëîâî
14.00 Âñåñâ³òíÿ ïðèðîäíà ñïàä-

ùèíà
15.15 7 ÷óäåñ Óêðà¿íè
15.40,19.25,21.25 Ã³ñòü íà “Öåí-

òðàëüíîìó”
16.00,19.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòè 

Êð³ñò³”
17.00 Â³éíà çà ñòàòêè
18.00,22.00 Ò/ñ “Äîêòîð Áëåéê”
20.35 Ó ãàðí³é ôîðì³

ICTV
6.00,20.15 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³

8.45,12.45,15.45,18.45,21.00 Ôàêòè
9.15,19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
10.20 Õ/ô “Âîñêðåñ³ííÿ”
12.15,13.20 Õ/ô “Òî÷êà îá-

ñòð³ëó”
14.20,16.20 Ò/ñ “Ïåñ”
17.00,21.25 “Ä³ëüíè÷íèé ç ÄÂÐÇ”
23.10 Õ/ô “Íà â³äñòàí³ óäàðó”

СТБ
6.00 “Óëüòèìàòóì” II
9.35 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
11.30 “ÌàñòåðØåô” I
17.25,21.55 “Â³äë³ê ÷àñó”
17.30,22.00 Íîâèíè
17.55 “Îäèí çà âñ³õ” II
19.55 Ò/ñ “Òà, ùî áà÷èòü çàâòðà”
22.40 “Òàºìíèö³ ÄÍÊ” II

НОВИЙ КАНАЛ
6.05 Ì/ñ “Øîó Ëóí³ Òüþíç”
7.10 Âàð’ÿòè I
9.00 Õ/ô “Êðîê âïåðåä: Âñå 

àáî í³÷îãî”
11.00 Ò/ñ “Çàâçÿò³ äîìîãîñïî-

äàðêè”
13.00,19.00 Õòî ïðîòè áëîíäè-

íîê I
20.50 Õ/ô “Ó÷èëêà”
22.50 Õ/ô “ªâðîòóð”

НТН
6.00 Ò/ñ “Çàïîðîãè”
7.50,16.50,20.50 “Âèïàäêîâèé 

ñâ³äîê”
8.30,12.30,16.30,19.00,22.00 “Ñâ³äîê”
9.00 Õ/ô “Áàëàäà ïðî ñîëäàòà”
10.40,22.30 Ò/ñ “Çàêîí ³ ïîðÿäîê”
12.50 “Ñâ³äîê. Àãåíòè”
14.05 “Ðå÷îâèé äîêàç”
18.20 “Áóäüòå çäîðîâi”
19.30 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

ТЕТ
6.00 Ìóëüòèðàíîê
8.00,9.00,17.30,21.00 Îäíîãî ðàçó 

ï³ä Ïîëòàâîþ
8.30,9.30,17.00 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà
10.00,18.00 4 âåñ³ëëÿ
12.00,19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà
14.00 Õ/ô “Êðàñóíÿ”
15.10,22.00 Êðà¿íà Ó
16.30 Êàçêè Ó
20.00 Ò/ñ “Êóõíÿ”
23.00 Ñ³ìåéêà Ó

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêèé Êè¿â
8.40 Ïðàâäà æèòòÿ
9.40 Ðå÷îâèé äîêàç
10.50 Ïîãëÿä çñåðåäèíè
11.50,22.35 Äèêà ïðèðîäà ×èë³
12.45,17.20 Òâàðèííà çáðîÿ
13.40 Ñêåïòèê
14.40,20.00 Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè
15.30,23.30 Çàãàäêè Âñåñâ³òó
16.20,21.45 ÍËÎ ç ìèíóëîãî
18.15 Ðåàëüíà ³ñòîð³ÿ ²ñóñà

19.10 Ï³äðîáëåíà ³ñòîð³ÿ
20.45 Îñâåíö³ì

УКРАЇНА
6.30,7.10,8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00,23.00 

Ñüîãîäí³
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ
11.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
13.30,15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëè-

âîñò³ I
17.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó II
19.50 “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà”
21.00 Ò/ñ “Çíèêàþ÷³ ñë³äè”
23.20 Êîíòðîëåð

5 КАНАЛ
6.00,21.40 ×àñ-Time
6.15,8.55,10.50 Îãëÿä ïðåñè
7.00,8.00,21.25 Àêòóàëüíî
7.10,8.15 Õðîí³êà äíÿ
7.45 Áóä³âåëüíèé ñòàíäàðò
9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00,18.00,19.00, 
21.00,22.00,23.00 ×àñ íîâèí

9.25,17.40 ×àñ ãðîìàäè
9.40,10.10,11.10,12.25,13.10,16.10, 

17.10,18.10,19.50 ²íôîðì. äåíü
12.30 Áðèô³íã ðå÷íèêà Ì³í³ñòåð-

ñòâà îáîðîíè
14.10 Ìàøèíà ÷àñó

15.30 Ñïîñòåð³ãà÷
22.10 Ãðóïà ïðîäîâæåíîãî äíà
23.15 Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿

ПРЯМИЙ
6.00,7.15,8.15 “Íîâèé äåíü”
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00, 

13.00,14.00,15.00,16.00,18.00, 
21.00 Íîâèíè

9.15,10.15,11.15 “Ïðÿìèé” òðàô³ê”
12.10,14.10,16.10 “Êðèì³íàë”
12.20,16.20 “Ãàðÿ÷à òåìà”
13.15,14.20,15.15 “Äåòàë³ íà “Ïðÿ-

ìîìó”
17.00 “Ñèòóàö³ÿ”
18.15,21.10 “Âåëèêèé “
22.00 “Ïðÿìèé” êîíòàêò”
23.00 “Íå ôîðìàò”

2+2
6.00,7.50 Ò/ñ “Óäàð ó â³äïîâ³äü-2”
9.30,18.15 “Ñïåöêîð”
10.10,18.50 “ÄæåÄÀ²”
10.50,17.20 “Çàãóáëåíèé ñâ³ò”
13.30 “Ïîìñòà ïðèðîäè”
13.55 Õ/ô “Ñåðåä á³ëîãî äíÿ”
15.30 Õ/ô “Ïåðøå âáèâñòâî”
19.25 Ò/ñ “Ìåíò³âñüê³ â³éíè. Õàð-

ê³â-2”
21.25,22.55 Ò/ñ “CSI: Ì³ñöå çëî-

÷èíó-6”

UA: ПЕРШИЙ
6.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãë³â”
6.30,7.00,8.00,9.00,9.25,13.00, 

15.00,18.00,21.00,23.10 Íîâèíè
6.35,7.10,8.10,9.10 Äîáðîãî ðàíêó!
9.30 Ò/ñ “Æ³íî÷èé ðàé”
12.00,14.25 Àðîìàòè
13.10 #ÂÓÊÐÀ¯Í²
13.40 Áþäæåòíèêè
15.10 UA:Ôîëüê
16.15 “Äèê³ òâàðèíè”
17.25 Ïåðøà øïàëüòà
18.20 Òåìà äíÿ
19.20 “Áîðîòüáà çà âèæèâàííÿ”
19.55 “Ñâ³ò äèêî¿ ïðèðîäè”
21.30,23.40 Ñïîðò
21.45 #@)[]?$0 ç Ìàéêëîì Ùó-

ðîì II
22.15 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñò³”

1+1
6.30,7.10,8.10,9.10 “Ñí³äàíîê”
7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30 

“ÒÑÍ”
9.25 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé”
10.25,18.00 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþ-

äåé 2020”
11.25,12.20 “Ì³íÿþ æ³íêó”
13.00,14.05 “Ñâ³ò íàâèâîð³ò-10. 

Áðàçèë³ÿ”
15.15 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”
17.00 “Ùîäåííèê ìåä³óìà”
19.00 “Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè 2020”
20.45,21.45 Õ/ô “Ïîäàðóé ìåí³ 

ùàñòÿ”
22.45 “Ãðîø³ 2020”

ІНТЕР
6.05,22.00 “Ñë³äñòâî âåëè”
7.00,8.00,9.00,12.00,17.40 Íîâèíè
7.10,8.10,9.20 Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì
9.50,18.00,19.00 “Ñòîñóºòüñÿ 

êîæíîãî”
11.40,12.25 Õ/ô “Çàì³æ íà 2 

äí³”
14.00 Õ/ô “Ïàòðèê”
15.55 “Æäè ìåíå. Óêðà¿íà”
20.00 “Ïîäðîáèö³”
21.00 “Âåùäîê. Îñîáëèâèé âè-

ïàäîê. Çëî÷èíåöü ìèìîâîë³”

23.45 Ò/ñ “Ñïîêóñà-2”
ЦЕНТРАЛЬНИЙ

7.00 Ðàíîê íà “Öåíòðàëüíîìó”
9.00 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
9.35 Ãëîáàë 3000
10.00 Òèæäåíü
10.35 Ó ãàðí³é ôîðì³
11.00 Æèòòÿ â öèôð³
11.20 Öå ìàã³ÿ
11.30 Àðîìàòè
12.00 ªâðîìàêñ Õàéëàéòñ
12.40 7 ÷óäåñ Óêðà¿íè
13.00 ²ñòîð³ÿ âîºí òà çáðî¿
13.50 “Ìèð Âàì”
14.00 Âñåñâ³òíÿ ïðèðîäíà ñïàä-

ùèíà
15.00 Äëÿ ìàëåíüêî¿ êîìïàí³¿
15.30 NTD M³æíàðîäí³ íîâèíè
16.00,19.55 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòè 

Êð³ñò³”
17.00 Â³éíà çà ñòàòêè
18.00,22.00 Ò/ñ “Äîêòîð Áëåéê”
19.00,21.00,23.00 Íîâèíè
19.25,21.25 Ã³ñòü íà “Öåíòðàëü-

íîìó”
20.35 Ïîòàíöþéìî

ICTV
6.00,10.05 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
6.40,8.45,12.45,15.45,18.45,

21.10 Ôàêòè
9.10,19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
11.30,13.20 Õ/ô “Ñâÿò³ ç Áóí-

äîêà”
14.05,16.20 Õ/ô “Íà â³äñòàí³ 

óäàðó”
16.35 Õ/ô “Ñìåðòåëüíà 

çáðîÿ-3”
20.05,21.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíà 

çáðîÿ-4”
22.35 Ñâîáîäà ñëîâà
23.55 Õ/ô “Àðñåíàë”

СТБ
6.10 “Óëüòèìàòóì” II
10.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
11.50 “ÌàñòåðØåô” I
17.25,21.55 “Â³äë³ê ÷àñó”
17.30,22.00 Íîâèíè
17.55,22.40 “Îäèí çà âñ³õ” II

19.55 Ò/ñ “Òà, ùî áà÷èòü çàâòðà”
23.50 “Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-

ñåíñè” II
НОВИЙ КАНАЛ

6.00 Ì/ô “Ìàíó”
7.10 Õ/ô “Á³ë³ ö³ïîíüêè”
9.20 Õ/ô “Øïèãóí, ÿêèé ìåíå 

êèíóâ”
11.50 Õ/ô “Â³äüìèíà ãîðà”
13.50 Õ/ô “Âàðòîâ³ Ãàëàêòèêè”
16.10 Õ/ô “Âàðòîâ³ Ãàëàêòè-

êè-2”
19.00 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè II
21.00 Õ/ô “Ïðîáóäæåííÿ”
23.10 Õ/ô “Ìèñëèâö³ çà ðîçó-

ìîì”
НТН

6.05 Ò/ñ “Çàïîðîãè”
7.25,16.50,20.50 “Âèïàäêîâèé 

ñâ³äîê”
7.55 Õ/ô “Çîëîòå òåëÿ”
10.55 Ò/ñ “Àëüï³éñüêèé ïàòðóëü”
12.30,16.30,19.00,22.00 “Ñâ³äîê”
12.50 “Òàºìíèö³ ñâ³òó”
14.05 “Ðå÷îâèé äîêàç”
18.20 “Ñâ³äîê. Àãåíòè”
19.30 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”
22.30 Ò/ñ “Çàêîí ³ ïîðÿäîê”

ТЕТ
6.00 Ìóëüòèðàíîê
8.00,9.00,17.30,21.00 Îäíîãî ðàçó 

ï³ä Ïîëòàâîþ
8.30,9.30,17.00 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà
10.00,18.00 4 âåñ³ëëÿ
12.00,19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà
14.00 Ì/ô “Àñòåð³êñ ³ Çåìëÿ 

Áîã³â”
15.30,22.00 Êðà¿íà Ó
16.30 Êàçêè Ó
20.00 Ò/ñ “Êóõíÿ”
23.00 Ñ³ìåéêà Ó

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêà Îäåñà
7.55 Ïðàâäà æèòòÿ
9.00 Ðå÷îâèé äîêàç
10.10 Ïîãëÿä çñåðåäèíè
11.10,22.35 Äèêà ïðèðîäà ×èë³
12.05,17.05 Òâàðèííà çáðîÿ
13.00 Ñêåïòèê
14.00,19.55 Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè

15.05 Ãîðèçîíò. Þï³òåð â³äêðèâàº 
òàºìíèö³

16.05,21.45 ÍËÎ ç ìèíóëîãî
18.00 Ðåàëüíà ³ñòîð³ÿ ²ñóñà
18.55 Ï³äðîáëåíà ³ñòîð³ÿ
20.45 Ñåêðåòè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
23.30 Çàãàäêè Âñåñâ³òó

УКРАЇНА
6.30,7.10,8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00,23.00 

Ñüîãîäí³
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ
11.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
13.30,15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëè-

âîñò³ I
17.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó II
19.50 “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà”
21.00 Ò/ñ “Çíèêàþ÷³ ñë³äè”
23.30 Ò/ñ “Äîðîãà äîäîìó”

5 КАНАЛ
6.00,21.40 ×àñ-Time
6.20,15.30 Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿
7.00,8.00,21.25 Àêòóàëüíî
7.10,8.15 Õðîí³êà äíÿ
7.50,8.10,10.50 Îãëÿä ïðåñè
9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00,18.00,19.00, 
21.00,22.00,23.00 ×àñ íîâèí

9.25,17.40 ×àñ ãðîìàäè
9.40,10.10,11.10,12.25,13.10,16.10, 

17.10,18.10,19.50 ²íôîðì. äåíü
12.30 Áðèô³íã ðå÷íèêà Ì³í³ñòåð-

ñòâà îáîðîíè
14.10 Ìàøèíà ÷àñó
22.10 Ñïîñòåð³ãà÷
23.15 ª ñåíñ

ПРЯМИЙ
6.00,7.15,8.15 “Íîâèé äåíü”
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,18.00, 
19.45 Íîâèíè

9.15,10.15,11.15 “Ïðÿìèé” òðàô³ê”
12.10,14.10,16.10 “Êðèì³íàë”
12.20,16.20 “Ãàðÿ÷à òåìà”
13.15,14.20,15.15 “Äåòàë³"
17.00 “Ñèòóàö³ÿ”
18.15 “Åõî Óêðà¿íè”
20.00 “Ïðÿìèé åô³ð”
22.00 “Ïðÿìèé” êîíòàêò”
23.00 “Âåðåñåíü+1”

2+2
6.00 “Øàëåí³ ïåðåãîíè 2018”
8.00 “ÄæåÄÀ². Äàéäæåñò 2018”
10.00,18.15 “Ñïåöêîð”
10.35,18.50 “ÄæåÄÀ²”
11.15 “Çàãóáëåíèé ñâ³ò”
14.15 Õ/ô “Ñâ³ò ïðåäê³â”
15.50 Õ/ô “Åêñïåäèö³ÿ “Íî¿â 

êîâ÷åã”
19.25 Ò/ñ “Ìåíò³âñüê³ â³éíè. 

Õàðê³â-2”
21.25,22.55 Ò/ñ “CSI: Ì³ñöå 

çëî÷èíó-6”

Умовні позначення фільмів:
категорія І – без вікових обмежень; 
категорія ІІ – перегляд неповнолітнім гляда-

чам тільки з відома батьків або разом з ними; 
категорія ІІІ – продукція тільки для дорослих.

ВІВТОРОК, 18 ЛЮТОГО

ПОНЕДІЛОК, 17 ЛЮТОГО

ÒÅËÅÒÈÆÄÅÍÜ 17–23 ËÞÒÎÃÎ

ÎÂÅÍ. Âèêîðèñòàííÿ 
íîâèõ ³äåé ó ðîáîò³ äî-
çâîëèòü âàì äîáèòèñÿ ïî-
çèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â. Ó 
ïðîôåñ³éí³é ñôåð³ áóäüòå 
óâàæí³ ó âèáîð³ äæåðåë 
³íôîðìàö³¿, ³ìîâ³ðí³ íåòî÷-
íîñò³ é âèêðèâëåííÿ. Êîí-
ôë³êòíó ñèòóàö³þ â ðîäèí³ 
áàæàíî â÷àñíî ë³êâ³äóâàòè.

ÒÅËÅÖÜ. Âèÿâëÿéòå 
ñòðèìàí³ñòü, óíèêàéòå 
ãëîáàëüíèõ ñïðàâ, ìåíø³, 
àëå á³ëüø ðåàëüí³ ïèòàííÿ 
áóäóòü âäàëî âèð³øåí³. Íå 
ï³ääàâàéòåñÿ åìîö³ÿì, ïî-
÷óòòÿ ìîæóòü çìóñèòè 
âàñ ï³òè íà íåâèïðàâäàíèé 
ðèçèê. Âèõ³äí³ – âäàëèé ÷àñ 
äëÿ ïðîãóëÿíîê íà ïðèðîä³.

ÁËÈÇÍÞÊÈ. Âàì íåîá-
õ³äíî ñêîíöåíòðóâàòè 
ñâî¿ çóñèëëÿ íà äîñÿãíåíí³ 
ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé. Íå á³é-
òåñÿ òðóäíîù³â ³ ïåðåøêîä. 
Âàì óäàñòüñÿ ¿õ ëåãêî ïî-
äîëàòè é îäåðæàòè áàæà-
íå. Ó âèõ³äí³ ïîñòàðàéòåñÿ  
â³äíîâèòè ñèëè.

ÐÀÊ. Ïîñòàðàéòåñÿ íå 
äîïóñêàòè ïîìèëîê ó ðî-
áîò³. Âàì íåîáõ³äí³ íàä³é-
í³ñòü ³ ä³ëîâà õâàòêà, ùî 
äîçâîëÿòü óñï³øíî ïðîòè-
ñòîÿòè îïîíåíòàì. Âèõ³äí³ 
ìîæóòü ïîðàäóâàòè ïðèºì-
íèìè ïîä³ÿìè.

ËÅÂ. Âàðòî âèÿâèòè 
òåðï³ííÿ, ùîá çä³éñíèòè 
âàø çàäóì. Ìîæëèâèé íå-
ñïîä³âàíèé ïîâîðîò íà êðà-
ùå ó â³äíîñèíàõ ç êîëåãàìè. 
Âàøà êîìóí³êàá³ëüí³ñòü 
çðîñòå.

Ä²ÂÀ. Âäàëèé ïåð³îä, ùîá 
ùîñü çì³íèòè é íàâ÷èòèñÿ 
íîâîãî. Íà âàñ î÷³êóº óäà÷à 
â ñïðàâàõ ³ íîâ³ ïàðòíåðè â 
á³çíåñ³. Ïðåêðàñíèé ÷àñ äëÿ 
êàð’ºðíîãî ðîñòó. Òåðï³ííÿ 
òà ïðàöÿ íåîäì³ííî äàäóòü 
ðåçóëüòàò.

ÒÅÐÅÇÈ. Íàñòàº ÷àñ äëÿ 
ïë³äíî¿, àëå ìîíîòîííî¿ ðî-
áîòè, à ñàìå ó í³é âè ìîæå-
òå âèÿâèòè ñåáå ÿê ñèëüíà 
îñîáèñò³ñòü. ×îãî íå âàð-
òî ðîáèòè, òàê öå ì³íÿòè 
ì³ñöå ðîáîòè. Íà âèõ³äí³ íå 
âàðòî ïëàíóâàòè ðîìàí-
òè÷íèõ çóñòð³÷åé.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍ. Ìîæóòü çàãî-
ñòðèòèñÿ ïèòàííÿ êàð’ºðè, 
àëå â ðåçóëüòàò³ âè ä³ñòà-
íåòå ïðèáóòîê. Îáñòàíîâ-
êà íà ðîáîò³ ïîêðàùèòüñÿ. 
Íå á³éòåñÿ óõâàëþâàòè 
âàæëèâ³ ð³øåííÿ íå ò³ëü-
êè çà ñåáå, àëå é çà ³íøèõ. 
Âàø³ äîñÿãíåííÿ âèìàãàþòü 
ï³äòâåðäæåííÿ ïðàêòèêîþ.

ÑÒÐ²ËÅÖÜ. Áàæàíî ïðè-
ñâÿòèòè äîñòàòíüî ÷àñó 
ñï³ëêóâàííþ òà íîâèì çíà-
éîìñòâàì. Ïîñòàðàéòåñÿ 
ïåðåãëÿíóòè ñâîþ ñèñòåìó 
ö³ííîñòåé. Âàðòî ñêîíöåí-
òðóâàòèñÿ íà ãîëîâíîìó. Ó 
âèõ³äí³ ð³äíèì ìîæå çíàäî-
áèòèñÿ âàøà äîïîìîãà.

ÊÎÇÅÐ²Ã. Âè ïîðèíåòå â 
ðîáîòó ç ãîëîâîþ. Íå ïðî-
âîêóéòå ñâî¿ìè ä³ÿìè íå-
âäîâîëåííÿ êîëåã. Âàì ïðè-
éäåòüñÿ â³äïîâ³äàòè çà ñâî¿ 
â÷èíêè. Ìîæëèâ³ ñêëàäí³ 
ïî¿çäêè òà íàïðóæåí³ ïåðå-
ãîâîðè, àëå âîíè â³äêðèþòü 
íîâ³ ïåðñïåêòèâè.

ÂÎÄÎË²É. Á³ëüøó ÷àñòè-
íó êîëèøí³õ ïðîáëåì çäîëà-
ºòå. Êðàùå ïî÷åêàéòå ç íî-
âèìè ñïðàâàìè. Íàëàøòî-
âóéòå ñåáå íà ïðèéíÿòòÿ 
êàðäèíàëüíèõ ð³øåíü. Ó 
âèõ³äí³ ö³êàâ³ ³äå¿ ìîæóòü 
âèíèêíóòè ðàïòîâî.

ÐÈÁÈ. Âèêîðèñòîâóþ÷è 
ïî÷óòòÿ òàêòó é çäîðîâèé 
ãëóçä, âè çìîæåòå äîñÿãòè 
áëèñêó÷èõ ðåçóëüòàò³â. Àëå 
ïîñòàðàéòåñÿ ðåàëüíî îö³-
íþâàòè ñâî¿ ñèëè òà ìîæ-
ëèâîñò³ ³ áðàòè íà ñåáå 
ò³ëüêè òîé îáñÿã ðîáîòè, ç 
ÿêèì âè âïîðàºòåñÿ.

Ãîðîñêîï

15 ëþòîãî, ñóáîòà. Ì³ñÿöü ó Ñêîðï³îí³, äí³ Ì³ñÿöÿ 
21/22. Ïîâíèé Ì³ñÿöü 9 ëþòîãî. Ñõ³ä Ñîíöÿ – 7.12, çàõ³ä 
– 17.18, òðèâàë³ñòü äíÿ – 10.06.

Сприятливий день для посіву зелені, однорічних 
квітів, на розсаду – селери, перцю, баклажанів, 
редиски (у т.ч. для вирощуванні в теплицях), пере-
садки кімнатних квітів.
16 ëþòîãî, íåä³ëÿ. Ì³ñÿöü ó Ñêîðï³îí³, Ñòð³ëüö³ 

(6.09), äí³ Ì³ñÿöÿ 22/23. Îñòàííÿ ÷âåðòü 0.19. Ñõ³ä Ñîí-
öÿ – 7.10, çàõ³ä – 17.20, òðèâàë³ñòü äíÿ – 10.10.

Сприятливий день для посіву зелені, однорічних 
квітів, поливу, прищипування в’юнких кімнатних 
рослин.
17 ëþòîãî, ïîíåä³ëîê. Ì³ñÿöü ó Ñòð³ëüö³, äí³ Ì³ñÿöÿ 

23/24. Îñòàííÿ ÷âåðòü 16 ëþòîãî. Ñõ³ä Ñîíöÿ – 7.09, çà-
õ³ä – 17.21, òðèâàë³ñòü äíÿ – 10.12.

Сприятливий день для підготовки земляної су-
міші для вирощування розсади, поливу і піджив-
лення кімнатних рослин, санітарної обрізки саду.
18 ëþòîãî, â³âòîðîê. Ì³ñÿöü ó Ñòð³ëüö³, Êîçåðîç³ 

(12.40), äí³ Ì³ñÿöÿ 24/25. Îñòàííÿ ÷âåðòü 16 ëþòîãî. 
Ñõ³ä Ñîíöÿ – 7.07, çàõ³ä – 17.23, òðèâàë³ñòü äíÿ – 10.16.

Сприятливий день для підготовки земляної су-
міші для вирощування розсади, поливу і піджив-
лення кімнатних рослин, санітарної обрізки саду.
19 ëþòîãî, ñåðåäà. Ì³ñÿöü ó Êîçåðîç³, äí³ Ì³ñÿöÿ 

25/26. Îñòàííÿ ÷âåðòü 16 ëþòîãî. Ñõ³ä Ñîíöÿ – 7.06, 
çàõ³ä – 17.25, òðèâàë³ñòü äíÿ – 10.20.

Сприятливий день для посіву овочів і квітів для 
вирощування розсади, заготівлі живців для весня-
ного щеплення плодових дерев, пікірування роз-
сади у теплицях.
20 ëþòîãî, ÷åòâåð. Ì³ñÿöü ó Êîçåðîç³, Âîäîë³¿ 

(21.44), äí³ Ì³ñÿöÿ 26/27. Îñòàííÿ ÷âåðòü 16 ëþòîãî. 
Ñõ³ä Ñîíöÿ – 7.03, çàõ³ä – 17.26, òðèâàë³ñòü äíÿ – 10.23.

Сприятливий день для посіву овочів і квітів для 
вирощування розсади, заготівлі живців для весня-
ного щеплення плодових дерев, пікірування роз-
сади у теплицях.
21 ëþòîãî, ï’ÿòíèöÿ. Ì³ñÿöü ó Âîäîë³¿, äí³ Ì³ñÿöÿ 

27/28. Îñòàííÿ ÷âåðòü 16 ëþòîãî. Ñõ³ä Ñîíöÿ – 7.01, çà-
õ³ä – 17.28, òðèâàë³ñòü äíÿ – 10.27.

Сприятливий день для підготовки земляної су-
міші для вирощування розсади, поливу і піджив-
лення кімнатних рослин, санітарної обрізки саду.

Äëÿ âàñ, 
ñàäiâíèêè i ãîðîäíèêè!

×åìï³îíàò ðàéîíó ç ôóòçàëó
9 лютого пройшли ігри одинадцятого 

туру відкритої першості Місцевого осе-
рередку громадської організації “ВФСТ “Колос” у 
Диканському районі з футзалу сезону 2019-2020 
років, їх результати: ФК “Диканька” – “Автотранс” 
0:1; “Зоря” – “Вкусняшки” 1:1; “Олімпік” – “Молодь” 
6:3; “Андріївка” – “Ворскла-Опішня” 2:8.

Ігри дванадцятого туру змагань пройдуть у неді-
лю, 16 лютого.

Ì³ñ-
öå Êîìàíäà ² Â Í Ï Ç-Ï Ð Î 

1 «Àâòîòðàíñ» 
(Âåëèêà Ðóáë³âêà) 10 9 1 - 60-29 31 28

2 ÔÊ «Äèêàíüêà» 
(Äèêàíüêà) 10 8 - 2 43-23 20 24

3 «Âêóñíÿøêè â³ä 
Ñàøêè» (Äèêàíüêà) 10 5 1 4 43-34 9 16

4 «Ìîëîäü» (Äèêàíüêà) 9 5 - 4 40-33 7 15

5 ÔÊ «Îï³øíÿ» (Îï³øíÿ) 9 5 - 4 42-27 15 15

6 «Îë³ìï³ê» (Áàëÿñíå) 10 3 3 4 40-41 -1 12

7 «Çîðÿ» (Ãîãîëåâå) 10 2 2 6 26-36 -10 8

8 «Âîðñêëà-Îï³øíÿ» 
(Îï³øíÿ) 10 2 1 7 29-45 -16 7

9 «Àíäð³¿âêà» (Àíäð³¿âêà) 10 1 - 9 26-81 -55 3

Павло ВІНТОНЯК, голова МО ГО “ВФСТ 
“Колос” у Диканському районі.

Ñïîðò

Увага!
Місцевий осередок ГО “ВФСТ “Колос” у Дикан-

ському районі запрошує взяти участь у відкри-
тому турнірі з довгих нардів до Дня вшануван-
ня учасників бойових дій на території інших 
держав, який відбудеться 15 лютого о 10.00 в 
приміщенні Диканської районної ДЮСШ.

Реєстрація учасників – о 9.30.
Для подання заявок щодо участі просимо 

звертатися по телефону: 066-201-34-68.
Адміністрація.

Шановні земляки!
У сім’ю нашого доброго товариша, який чимало 

років працював водієм, учасника ліквідації наслід-
ків Чорнобильської катастрофи Ставкового Олек-
сандра Петровича прийшла велика біда: у його 
доньки Бородай Яни Олександрівни лікарі діагнос-
тували онкозахворювання – меланому. Зараз вона 
лікується в онкодиспансері в м. Вишгород Київ-
ської області. Лікарі дають надію на видужання, але 
лікування дороговартісне, а родина витратила всі 
заощадження, розпродала все, що можна продати, 
але коштів не вистачає.

Просимо всіх небайдужих людей допомогти ко-
штами для врятування молодого життя і перераху-
вати їх на рахунок: 

5168757393463338 в “Приватбанку” на ім’я 
Бородай Яни Олександрівни.

Колектив автопарку колишньої 
Диканської райсільгосптехніки.
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У ці сонячні зимові дні, 13 лю-
того, відзначила свій ювілей наша 
любляча, найдорожча, найкраща у 
світі онучка і племінничка

Трикоз 
Алла Олександрівна.

Щиро вітаємо!
Твоє лиш починається життя, 
Хай буде воно світлим і хорошим.
Повільно щоб ішли твої літа, 
Щоб мала ти завжди здоров’я й гроші, 
Бажаєм, щоб в достатку ти жила, 
В коханні, світлій вірі та надії, 
Щоб все життя щасливою була, 
І щоб здійснились заповітні мрії.

Твої бабуся Тома і 
тьотя Наташа.

У святковий День закоханих найщиріші 
вітання адресуємо подружнім парам Ба-
лясненської сільської ради, які прожили в 
добрі, любові та злагоді 55-58-59-60 років.

Це Артюхи 
Григорій Федосійович і 

Клавдія Юхимівна,
Грицаї Іван Никифорович 

та Олександра Панасівна,
Кальники Яків Андрійович 

та Лідія Василівна,
Пруси Іван Якович 

та Любов Григорівна,
Безкоровайні 

Віктор Іванович 
та Лідія Григорівна,
Хмелики Володимир 

Трифонович 
та Лідія Миколаївна,

Книшенки 
Володимир Семенович 

та Ніна Іванівна.
Уже чимало славних літ
В житті вашім минає,
А скільки їх ще на шляху –
Про те ніхто не знає.
Хай буде їх не менше ста,
Хай шлях цей буде світлим,
А все життя, немов кришталь, –
Прекрасним, ніжним, чистим.
Летять роки, як лебеді у вирій,
Життя іде – його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі –
Ще до ста років зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу, світлу путь.

Валентина ТЕРЕЩЕНКО, голова 
первинної ради ветеранів, Любов 
СЕМКО, Балясненський сільський 
голова, виконком сільської ради.

12 лютого святкувала свій день народжен-
ня наша добра та любляча “класна мама” 

Плужник Ніна Миколаївна. 
Ми Вас щиро вітаємо!

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині!
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм!
Усім колективом ми Вас вітаєм,
Щастя, здоров’я й удачі бажаєм,
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя боронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина 
Для Вас і родини на довгі літа.
Чуйна людина, по-батьківськи людяна,
Посмішка щира завжди Вам личила.
Знайте, що ми Вас любили і любимо
І до століття здоров’я вам зичимо!

Учні 7 класу Дібрівської 
школи та їхні батьки.

Щиро вітаємо з ювілейним 
днем народження найкращу 
маму, бабусю та просто ча-
рівну жінку

Чумаченко 
Валентину 

Яківну.
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили!
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть до ста літ, бо Ви в нас – найкраща!

З любов’ю доньки, зять та внучка.

15 лютого святкуватиме 
свій поважний ювілей жителька 
с. Кратова Говтва

Гордівська 
Надія Семенівна.

Щиро вітаємо!
Пролетіли Ваші роки на швидких конях,

Посивіли Ваші скроні, руки в мозолях,
Але в серце добре старість не прийшла,
Бо багато в ньому ласки і тепла.
Люба, добра, щира, проживіть сто літ,
Хай Вам усміхнеться веселковий світ,
Хай Вас обминають горе і біда,
А душа хай буде вічно молода.

Рідні.

Колектив Диканського історико-
краєзнавчого музею ім. Д.М.Гармаша ві-
тає свою колегу  

Купку 
Світлану Миколаївну, 

яка більше 30 років працює в музеї і 18 
лютого відзначатиме прекрасний ювілей.

Від щирого серця на ниві життя,
Що звуть “золотою” сьогодні, 
Вітаємо й зичимо щастя й добра,
Поваги і шани людської!
Нехай для Вас квітує білий світ, 
Життям стають найкращі Ваші мрії,
І доля посилає сотню літ,
Здоров’я, щастя, радості й надії!

Ñåðäå÷í³ â³òàííÿ

Від горя боронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина 
Для Вас і родини на довгі літа.
Чуйна людина, по-батьківськи людяна,
Посмішка щира завжди Вам личила.
Знайте, що ми Вас любили і любимо
І до століття здоров’я вам зичимо!

Учні 7 класу Дібрівської 

UA: ПЕРШИЙ
6.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãë³â”
6.30,7.00,8.00,9.00,9.25,13.00, 

15.00,18.00,21.00,23.10 Íîâèíè
6.35,7.10,8.10,9.10 Äîáðîãî ðàíêó!
9.30 Ò/ñ “Æ³íî÷èé ðàé”
11.45,14.10 Òåëåïðîäàæ
12.00,12.30,14.25 Àðîìàòè
13.10 Åíå¿äà
15.10 Á³àòëîí. ×Ñ. ²íä. ãîíêà 20 êì. 

×îëîâ³êè
16.55 “Äèê³ òâàðèíè”
17.25 Íàø³ ãðîø³
18.20 Òåìà äíÿ
19.20 “Áîðîòüáà çà âèæèâàííÿ”
19.55 “Ñâ³ò äèêî¿ ïðèðîäè”
21.30,23.40 Ñïîðò
21.45 Áþäæåòíèêè
22.15 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñò³”

1+1
6.30,7.10,8.10,9.10 “Ñí³äàíîê ç 

1+1”
7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30 

“ÒÑÍ”
9.25,18.00 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé 

2020”
10.20 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé”

11.15,12.20 “Ì³íÿþ æ³íêó”
12.55,14.10 “Ñâ³ò íàâèâîð³ò-10. 

Áðàçèë³ÿ”
15.25 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”
17.00 “Ùîäåííèê ìåä³óìà”
19.00 “Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè 2020”
20.45,21.45 Õ/ô “Ïîäàðóé ìåí³ 

ùàñòÿ”
22.45,23.45 “Ñâ³ò íàâèâîð³ò-11”

ІНТЕР
6.05,22.00 “Ñë³äñòâî âåëè”
7.00,8.00,9.00,12.00,17.40 Íîâèíè
7.10,8.10,9.20 “Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì”
10.00 “Êîðèñíà ïðîãðàìà”
11.05 Ò/ñ “Ìåíå çâàòè Ìåëåê”
12.25 Õ/ô “Êóäè ïðèâîäÿòü 

ìð³¿”
14.45,15.40 “Âåùäîê”
16.35 “Âåùäîê. Îñîáëèâèé âèïàäîê”
18.00,19.00 “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî”
20.00 “Ïîäðîáèö³”
21.00 “Âåùäîê. Îñîáëèâèé âèïà-

äîê. Çëî÷èíåöü ìèìîâîë³”
23.45 Ò/ñ “Ñïîêóñà-2”

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
7.00 Ðàíîê íà “Öåíòðàëüíîìó”
9.00 Ðåìåñëî çà ïðèçíà÷åííÿì

9.35 Äëÿ ìàëåíüêî¿ êîìïàí³¿
10.00,19.00,21.00,23.00 Íîâèíè
10.35 Çàâòðà-ñüîãîäí³
11.00 Ãëîáàë 3000
11.25 Ïîòàíöþéìî
11.50 Æèòòÿ â öèôð³
12.05 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â
12.30 ²ñòîð³ÿ âîºí òà çáðî¿
13.20 “Ìèð Âàì”
13.30,20.35 Àðîìàòè
14.00 Âñåñâ³òíÿ ïðèðîäíà ñïàäùèíà
14.50 Äèêà ïðèðîäà ×èë³
15.40,19.25,21.25 Ã³ñòü íà “Öåí-

òðàëüíîìó”
16.00,19.55 “Ïóàðî Àãàòè Êð³ñò³”
16.45 ªâðîìàêñ Õàéëàéòñ
17.10 Ïðî âñå
17.30 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
18.00,22.00 Ò/ñ “Äîêòîð Áëåéê”

ICTV
6.00,10.05 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³
8.45,12.45,15.45,18.45,21.00 Ôàêòè
9.15,19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
11.30,13.20 Õ/ô “3000 ìèëü äî 

Ãðåéñëåíäà”
14.25,16.20 Ò/ñ “Ïåñ”
17.00,21.20 Ò/ñ “Ä³ëüíè÷íèé ç 

ÄÂÐÇ”

20.15 Ñåêðåòíèé ôðîíò
23.10 Õ/ô “Ìàðîäåðè”

СТБ
6.10 “Óëüòèìàòóì” II
10.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
11.00 “ÌàñòåðØåô” I
17.25,21.55 “Â³äë³ê ÷àñó”
17.30,22.00 Íîâèíè
17.55 “Îäèí çà âñ³õ” II
19.55 Ò/ñ “Òà, ùî áà÷èòü çàâòðà”
22.40 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî 

ñåêñ” II
НОВИЙ КАНАЛ

6.05 Ì/ñ “Øîó Ëóí³ Òüþíç”
7.10 Âàð’ÿòè I
9.00 Õ/ô “Äàâàé, òàíöþé!”
11.00 Ò/ñ “Çàâçÿò³ äîìîãîñïîäàðêè”
13.10,19.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ I
21.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíèé ëàá³-

ðèíò”
23.00 Õ/ô “Áóäèíîê âîñêîâèõ 

ô³ãóð”
НТН

6.00 Ò/ñ “Çàïîðîãè”
7.55,16.50,20.50 “Âèïàäêîâèé 

ñâ³äîê”
8.30,12.30,16.30,19.00,22.00 “Ñâ³äîê”
9.00 Õ/ô “Áåç ñòðîêó äàâíèíè”
10.50,22.30 Ò/ñ “Çàêîí ³ ïîðÿäîê”

12.50 “Áóäüòå çäîðîâi”
14.10 “Ðå÷îâèé äîêàç”
18.20 “Âàðò³ñòü æèòòÿ”
19.30 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

ТЕТ
6.00 Ìóëüòèðàíîê
8.00,9.00,17.30,21.00 Îäíîãî ðàçó 

ï³ä Ïîëòàâîþ
8.30,9.30,17.00 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà
10.00,18.00 4 âåñ³ëëÿ
12.00,19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà
14.00 Õ/ô “Öóêåðêè àáî ñìåðòü: 

âåñåëîãî Õåëëîâ³íó”
15.30,22.00 Êðà¿íà Ó
16.30 Êàçêè Ó
20.00 Ò/ñ “Êóõíÿ”
23.00 Ñ³ìåéêà Ó

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêà Îäåñà
8.25 Ïðàâäà æèòòÿ
9.35 Ðå÷îâèé äîêàç
10.45 Ïîãëÿä çñåðåäèíè
11.45,22.35 Äèêà ïðèðîäà ×èë³
12.40,17.15 Òâàðèííà çáðîÿ
13.35 Ñêåïòèê
14.35,19.55 Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè
15.25,23.30 Çàãàäêè Âñåñâ³òó
16.15,21.45 ÍËÎ ç ìèíóëîãî
18.05 Ðåàëüíà ³ñòîð³ÿ ²ñóñà

19.00 Ï³äðîáëåíà ³ñòîð³ÿ
20.45 Îñâåíö³ì

УКРАЇНА
6.30,7.10,8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00,23.00 

Ñüîãîäí³
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ
11.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
13.30,15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëè-

âîñò³ I
17.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó II
19.50 “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà”
21.00 Ò/ñ “Çíèêàþ÷³ ñë³äè”
23.20 Ãó÷íà ñïðàâà

5 КАНАЛ
6.00,21.40 ×àñ-Time
6.35 Ïîë³ãîí
7.00,8.00,21.25 Àêòóàëüíî
7.15,7.30,8.15 Õðîí³êà äíÿ
7.25,8.55,10.50 Îãëÿä ïðåñè
7.45 Äðàéâ
9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00,18.00,19.00, 
21.00,22.00,23.00 ×àñ íîâèí

9.25,17.40 ×àñ ãðîìàäè
9.40,10.10,11.10,12.25,13.10,16.10, 

17.10,18.10,19.50 ²íôîðì. äåíü
12.30 Áðèô³íã ðå÷íèêà Ì³í³ñòåð-

ñòâà îáîðîíè

14.10,23.15 Ìàøèíà ÷àñó
15.30 Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿
22.10 Ë³í³éêà äîê. ïðîºêò³â

ПРЯМИЙ
6.00,7.15,8.15 “Íîâèé äåíü”
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,18.00, 
19.45 Íîâèíè

9.15,10.15,11.15 “Ïðÿìèé” òðàô³ê”
12.10,14.10,16.10 “Êðèì³íàë”
12.20,16.20 “Ãàðÿ÷à òåìà”
13.15,14.20,15.15 “Äåòàë³ íà “Ïðÿ-

ìîìó”
17.00 “Ñèòóàö³ÿ”
18.15 “Åõî Óêðà¿íè”
20.00 “Ïðÿìèé åô³ð”
22.00 “Ïðÿìèé” êîíòàêò”
23.00 “Âåðåñåíü+1”

2+2
6.00,7.50 Ò/ñ “Óäàð ó â³äïîâ³äü-2”
9.30,18.15 “Ñïåöêîð”
10.10,18.50 “ÄæåÄÀ²”
10.50,17.15 “Çàãóáëåíèé ñâ³ò”
12.45 “Ïîìñòà ïðèðîäè”
13.10 Õ/ô “Îñòàíí³é ëåã³îí”
15.00 Õ/ô “Ì³ô”
19.25 “Ìåíò³âñüê³ â³éíè. Õàðê³â-2”
21.25,23.00 Ò/ñ “CSI: Ì³ñöå çëî-

÷èíó-6”

 СЕРЕДА, 19 ЛЮТОГО

UA: ПЕРШИЙ
6.00 “Àëüìàíàõ. Ñâîáîäà. Ã³ä-

í³ñòü. Áðàòåðñòâî” II
6.30,7.00,8.00,9.00,9.25,13.00, 

15.00,18.00,21.00 Íîâèíè
6.35,7.10,8.10,9.10 Äîáðîãî ðàíêó!
9.30 Ò/ñ “Æ³íî÷èé ðàé”
12.00 Õâèëèíà ìîâ÷àííÿ: ïàì’ÿò³ 

Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³
13.10 “Ãåðî¿ íå âìèðàþòü” II
14.25 “5 ïîðòðåò³â Ìàéäàíó”
15.10,17.25 #ÂÓÊÐÀ¯Í²
16.10 Á³àòëîí. ×Ñ. Îäèíî÷íà çì³-

øàíà åñòàôåòà
17.15 Ïë³÷-î-ïë³÷
18.25 “Çâîðîòíèé â³äë³ê”
21.30 Ñïîðò
21.45 Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ
22.15 Ä/ô “Ìàéäàí”

1+1
6.30,7.10,8.10,9.10 “Ñí³äàíîê”
7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30 

“ÒÑÍ”
9.25,18.00 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé 

2020”

10.25 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé”
11.25,12.20 “Ì³íÿþ æ³íêó”
13.00,14.00 “Ñâ³ò íàâèâîð³ò-10”
15.15 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”
17.00 “Ùîäåííèê ìåä³óìà”
19.00 “Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè 2020”
20.45,21.45 Õ/ô “Ïîäàðóé ìåí³ 

ùàñòÿ”
22.30 “Ïðàâî íà âëàäó 2020”

ІНТЕР
6.05,22.00 “Ñë³äñòâî âåëè”
7.00,8.00,9.00,12.00,17.40 Íîâèíè
7.10,8.10,9.20 “Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì”
10.00 “Êîðèñíà ïðîãðàìà”
11.05 Ò/ñ “Ìåíå çâàòè Ìåëåê”
12.25 Õ/ô “Ëþäèíà áåç îá-

ëè÷÷ÿ”
14.45,15.40,21.00 “Âåùäîê”
16.35 “Âåùäîê. Îñîáëèâèé âèïàäîê”
18.00,19.00 “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî”
20.00 “Ïîäðîáèö³”
23.45 Ò/ñ “Ñïîêóñà-2”

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
7.00 Ðàíîê íà “Öåíòðàëüíîìó”
9.00 Àðîìàòè

9.35 Çàâòðà-ñüîãîäí³
10.00,19.00,21.00,23.00 Íîâèíè
10.35 Äëÿ ìàëåíüêî¿ êîìïàí³¿
11.10 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
11.45 ªâðîìàêñ Õàéëàéòñ
12.10 Äèêà ïðèðîäà ×èë³
13.00 7 ÷óäåñ Óêðà¿íè
13.30 Ðåìåñëî çà ïðèçíà÷åííÿì
14.00 Âñåñâ³òíÿ ïðèðîäíà ñïàäùèíà
14.45 Äèòÿ÷èé ê³íîçàë
15.00 Ó ãàðí³é ôîðì³
15.25 Öå ìàã³ÿ
15.40,19.20,21.25 Ã³ñòü”
16.00 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòè Êð³ñò³”
17.00 Â³éíà çà ñòàòêè
18.00,22.00 Ò/ñ “Äîêòîð Áëåéê”
20.00 Ïðî íàãàëüíå

ICTV
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³
8.45,12.45,15.45,18.45,21.00 Ôàêòè
9.15,19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
10.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò
11.50,13.20 Õ/ô “Ìàðîäåðè”
14.20,16.20 Ò/ñ “Ïåñ”
17.00,21.20 “Ä³ëüíè÷íèé ç ÄÂÐÇ”
20.15 Àíòèçîìá³. Äàéäæåñò
23.10 Õ/ô “Òî÷êà îáñòð³ëó”

СТБ
6.05 “Óëüòèìàòóì” II
7.25 Õ/ô “Åê³ïàæ”
10.00 Ò/ñ “Êàôå íà Ñàäîâ³é”
13.40 Ò/ñ “Ñíàéïåðêà”
17.25,21.55 “Â³äë³ê ÷àñó”
17.30,22.00 Íîâèíè
17.55 “Îäèí çà âñ³õ” II
20.00,22.40 Ò/ñ “Ò³ëüêè ñêàæè”

НОВИЙ КАНАЛ
6.00 Äåøåâî òà ñåðäèòî
9.20 Ì/ô “Áàëåðèíà”
11.10 Õ/ô “Øêîëà Àâàëîí”
13.00 Õ/ô “Åëüäîðàäî: Õðàì 

Ñîíöÿ”
15.00 Õ/ô “Åëüäîðàäî: Ì³ñòî 

çîëîòà”
17.00 Õ/ô “ß – íîìåð ÷îòèðè”
19.00 Õ/ô “Ï³ñëÿ”
21.10,23.50 Õ/ô “Òðè ìåòðè 

íàä ð³âíåì íåáà-2”
НТН

6.00 Ò/ñ “Çàïîðîãè”
7.55,16.50,20.45 “Âèïàäêîâèé 

ñâ³äîê”
8.30,12.30,16.30,19.00,22.00 “Ñâ³äîê”
9.00 Õ/ô “Ñåêðåòíèé åøåëîí”

10.50,22.30 Ò/ñ “Çàêîí ³ ïîðÿäîê”
12.50 “Âàðò³ñòü æèòòÿ”
14.00 “Ðå÷îâèé äîêàç”
18.20 “Ïðàâäà æèòòÿ”
19.30 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

ТЕТ
6.00 Ìóëüòèðàíîê
8.00 Õ/ô “Ì³é óëþáëåíèé äè-

íîçàâð”
9.45 Õ/ô “Îáäàðîâàíà”
11.35,23.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà
15.30 Õ/ô “Òèòàí³ê”
19.00 Õ/ô “Ãîðà ì³æ íàìè”
21.00 Õ/ô “Ãåðêóëåñ”

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêèé Êè¿â
7.35 Ïðàâäà æèòòÿ
8.45 Ðå÷îâèé äîêàç
9.55,17.50 Ïîãëÿä çñåðåäèíè
10.25 Ï³ä ³íøèì êóòîì
10.55,22.35 Äèêà ïðèðîäà ×èë³
11.45 Òâàðèííà çáðîÿ
12.40 Ñêåïòèê
13.40,19.40 Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè
14.25,23.30 Çàãàäêè Âñåñâ³òó
15.15,21.45 ÍËÎ ç ìèíóëîãî
16.05 Âèæèòè â äèê³é ïðèðîä³

18.50 Ï³äðîáëåíà ³ñòîð³ÿ
20.45 Îñâåíö³ì

УКРАЇНА
6.30,7.10,8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00,23.00 

Ñüîãîäí³
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ
11.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
13.30,15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³ I
17.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó II
19.50 “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà”
21.00 Ò/ñ “Çíèêàþ÷³ ñë³äè”
23.20 Ñë³äàìè

5 КАНАЛ
6.00,21.40 ×àñ-Time
6.20,14.10,23.15 Ìàøèíà ÷àñó
7.00,8.00,21.20 Àêòóàëüíî
7.15,8.15 Õðîí³êà äíÿ
9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00,18.00,19.00, 
21.00,22.00,23.00 ×àñ íîâèí

9.25,17.40 ×àñ ãðîìàäè
9.40,10.10,11.10,12.25,13.10,16.10, 

17.10,18.10,19.50 ²íôîðì. äåíü
12.30 Áðèô³íã ðå÷íèêà Ì³íîáîðîíè
15.30 Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿
22.10 Ñïîñòåð³ãà÷

ПРЯМИЙ
6.00,7.15,8.15 “Íîâèé äåíü”
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00, 

13.00,14.00,15.00,16.00,18.00, 
19.45 Íîâèíè

9.15,10.15,11.15 “Ïðÿìèé” òðàô³ê”
12.10,14.10,16.10 “Êðèì³íàë”
12.20,16.20 “Ãàðÿ÷à òåìà”
13.15,14.20,15.15 “Äåòàë³”
17.00 “Ñèòóàö³ÿ”
18.15 “Åõî Óêðà¿íè”
20.00 “Ïðÿìèé åô³ð”
21.30 “WATCHDOGS”
22.00 “Ïðÿìèé” êîíòàêò”
23.00 “Âåðåñåíü+1”

2+2
6.00 Ò/ñ “Óäàð ó â³äïîâ³äü-2”
7.50 Ò/ñ “Óäàð ó â³äïîâ³äü-3”
9.30,18.15 “Ñïåöêîð”
10.10,18.50 “ÄæåÄÀ²”
10.50,17.25 “Çàãóáëåíèé ñâ³ò”
12.50 “Ö³ëêîì òàºìíî-2017”
13.20 “Ïîìñòà ïðèðîäè”
13.45 Õ/ô “Áàçà Êëåéòîí”
15.25 Õ/ô “Êðóòè 1918”
19.25 “Ìåíò³âñüê³ â³éíè. Õàðê³â-2”
21.20,22.55 “CSI: Ì³ñöå çëî÷èíó-6”

 ЧЕТВЕР, 20 ЛЮТОГО
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UA: ПЕРШИЙ
6.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãë³â”
6.30,7.00,8.00,9.00,9.25,13.00, 

15.00,18.00,21.00,23.10 Íîâèíè
6.35,7.10,8.10,9.10 Äîáðîãî ðàíêó!
9.30 Ò/ñ “Æ³íî÷èé ðàé”
11.45,14.10 Òåëåïðîäàæ
12.00 “Ðåìåñëî çà ïðèçíà÷åí-

íÿì”
13.10 “Áðàâî, øåô!”
14.25 Àðîìàòè
15.10 UA:Ôîëüê. Ñïîãàäè
16.15 “Äèê³ òâàðèíè”
17.25 Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ
17.55 VoxCheck
18.20 Òåìà äíÿ
19.20,20.25 “Áîðîòüáà çà âèæè-

âàííÿ”
19.55 “Ñâ³ò äèêî¿ ïðèðîäè”
21.30,23.40 Ñïîðò
21.45 Ïåðøà øïàëüòà
22.15 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñò³”

1+1
6.30,7.10,8.10,9.10 “Ñí³äàíîê ç 

1+1”
7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30 

“ÒÑÍ”
9.25,18.00 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé 

2020”
10.25 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé”
11.25,12.20 “Ì³íÿþ æ³íêó”
13.00,14.10 “Ñâ³ò íàâèâîð³ò-10. 

Áðàçèë³ÿ”
15.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-

ñîëàíà”
17.00 “Ùîäåííèê ìåä³óìà”
19.00 “Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè 2020”
20.25,22.20 “Æ³íî÷èé êâàðòàë”

ІНТЕР
6.05,22.00 “Ñë³äñòâî âåëè”

7.00,8.00,9.00,12.00,17.40 Íîâèíè
7.10,8.10,9.20 “Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì”
10.00 “Êîðèñíà ïðîãðàìà”
11.05 Ò/ñ “Ìåíå çâàòè Ìåëåê”
12.25 Õ/ô “Ëåâ”
14.45,15.40,23.45 “Âåùäîê”
16.35 “Âåùäîê. Îñîáëèâèé âè-

ïàäîê”
18.00 “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî”
20.00 “Ïîäðîáèö³ òèæíÿ”

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
7.00 Ðàíîê íà “Öåíòðàëüíîìó”
9.00,14.30 Ïðî âñå
9.35 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
10.00,19.00,21.00,23.00 Íîâèíè
10.35 Ñïî÷àòêó áóëî ñëîâî
11.00 Çàâòðà-ñüîãîäí³
11.30 7 ÷óäåñ Óêðà¿íè
12.00 Äèêà ïðèðîäà ×èë³
13.00 Ðåìåñëî çà ïðèçíà÷åííÿì
13.20 “Ìèð Âàì”
13.30 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â
14.00 Ãëîáàë 3000
15.05 Îãëÿä ñâ³òîâèõ ïîä³é
15.35,20.00 Ã³ñòü íà “Öåíòðàëü-

íîìó”
16.00 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòè Êð³ñò³”
17.00 Îãëÿä ñâ³òîâèõ ïîä³é
17.30 Àðîìàòè
17.40 Äèòÿ÷èé ê³íîçàë
18.00,22.00 Ò/ñ “Äîêòîð Áëåéê”
19.25,21.25,23.25 Ñïîðò
20.15 ªâðîìàêñ Õàéëàéòñ
20.45 Ñâ³ò ñüîãîäí³

ICTV
6.00 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³
8.45,12.45,15.45,18.45 Ôàêòè
9.15,19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
10.00 Àíòèçîìá³. Äàéäæåñò

10.55 Õ/ô “Ñàíòà ³ êîìïàí³ÿ”
13.20,16.20,22.45 “Íà òðüîõ” II
20.05 Äèçåëü øîó I
23.45 Õ/ô “Åéñ Âåíòóðà-2: Ïî-

êëèê ïðèðîäè”
СТБ

6.00 “Óëüòèìàòóì” II
9.50 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
10.45 “ÌàñòåðØåô” I
17.25,21.55 “Â³äë³ê ÷àñó”
17.30,22.00 Íîâèíè
18.00,22.40 “Õàòà íà òàòà” I

НОВИЙ КАНАЛ
6.05 Ì/ñ “Øîó Ëóí³ Òüþíç”
7.20 Âàð’ÿòè I
8.50 Ì/ô “Êîðîë³âñüêèé êîðã³”
10.40 Õ/ô “Ï³ñëÿ”
12.50 Õ/ô “Ñìåðòåëüíèé ëàá³-

ðèíò”
14.50 Õ/ô “ß – íîìåð ÷îòèðè”
16.50 Õ/ô “Ïðîáóäæåííÿ”
19.00 Õ/ô “Â³äïàäíèé ïðå-

ïîä”
21.20 Õ/ô “Â³äïàäíèé ïðå-

ïîä-2”
23.50 Õ/ô “Â³äïàäíèé ïðå-

ïîä-3”
НТН

7.50,16.50,20.50 “Âèïàäêîâèé 
ñâ³äîê”

8.30,12.30,16.30,19.00,22.00 “Ñâ³-
äîê”

9.00 Õ/ô “Âîâ÷à çãðàÿ”
10.45,22.30 Ò/ñ “Çàêîí ³ ïîðÿäîê”
12.50 “Ïðàâäà æèòòÿ”
14.05 “Ðå÷îâèé äîêàç”
18.20 “Òàºìíèö³ ñâ³òó”
19.30 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

ТЕТ
6.00 Ìóëüòèðàíîê
8.00,9.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîë-

òàâîþ

8.30,9.30 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà
10.00 4 âåñ³ëëÿ
12.00,19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà
14.00 Õ/ô “Êàçêà ïðî òîãî, õòî 

õîäèâ ñòðàõó â÷èòèñÿ”
15.30 Êðà¿íà Ó
16.30 Êàçêè Ó
17.00 Õ/ô “Ìàëåíüêà ÷îðíà 

êíèæêà”
20.00 Ò/ñ “Êóõíÿ”
21.00 Õ/ô “Ðîñîìàõà. Áåç-

ñìåðòíèé”
23.10 Õ/ô “Äåäïóë”

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêà Îäåñà
8.20 Ïðàâäà æèòòÿ
9.30 Ðå÷îâèé äîêàç
10.40,18.40 Ï³ä ³íøèì êóòîì
11.40,22.35 Äèêà ïðèðîäà ×èë³
12.35 Òâàðèííà çáðîÿ
13.25 Ñêåïòèê
14.25,19.55 Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè
15.15,20.45 Îñâåíö³ì
16.15,21.45 ÍËÎ ç ìèíóëîãî
17.15 Âèæèòè â äèê³é ïðèðîä³
18.10 Ïîãëÿä çñåðåäèíè
19.10 Ï³äðîáëåíà ³ñòîð³ÿ
23.30 Çàãàäêè Âñåñâ³òó

УКРАЇНА
6.30,7.10,8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00 Ñüî-

ãîäí³
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ
11.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
12.30,15.30 Ò/ñ “Íà ñàì³é ìåæ³”
17.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó II
19.50 “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà”
21.00 Ñâîáîäà ñëîâà Ñàâ³êà Øóñ-

òåðà
5 КАНАЛ

6.00,21.40 ×àñ-Time
6.15,8.55,10.50 Îãëÿä ïðåñè

6.25,14.10,23.15 Ìàøèíà ÷àñó
7.00,8.00,21.30 Àêòóàëüíî
7.10,7.30,8.15 Õðîí³êà äíÿ
7.25 Äðàéâ
9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00,18.00,19.00, 
21.00,22.00,23.00 ×àñ íîâèí

9.25,17.40 ×àñ ãðîìàäè
9.40,10.10,11.10,12.25,13.10,16.10, 

18.10,19.50 ²íôîðì. äåíü
12.30 Áðèô³íã ðå÷íèêà Ì³í³ñòåð-

ñòâà îáîðîíè
15.30 Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿
17.10 Êåíäçüîð
21.25 Âå÷³ðí³é ïðåÇÅäåíò
22.10 Ë³í³éêà äîê. ïðîºêò³â

ПРЯМИЙ
6.00,7.15,8.15 “Íîâèé äåíü”
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00 Íî-
âèíè

9.15,10.15,11.15 “Ïðÿìèé” òðàô³ê”
12.15,16.30 “Ãàðÿ÷à òåìà”
13.15,14.15,15.15 “Äåòàë³ íà “Ïðÿ-

ìîìó”
16.10 “Êðèì³íàë. Ï³äñóìêè”
17.00 “Ñèòóàö³ÿ”
18.30 Ñïåöïðîºêò “Âëàäà õîõî-

òàëà”
19.00 “Åõî Óêðà¿íè”
22.00 “Ì³í³ñòåðñòâî ïðàâäè”

2+2
6.00,7.50 Ò/ñ “Óäàð ó â³äïîâ³äü-3”
9.30,18.15 “Ñïåöêîð”
10.10,18.50 “ÄæåÄÀ²”
10.50,17.15 “Çàãóáëåíèé ñâ³ò”
13.45 Õ/ô “Ãàëàêòèêà Þðñüêîãî 

ïåð³îäó”
15.05 Õ/ô “Íåçàêîííå âòîð-

ãíåííÿ”
19.25 Ò/ñ “Ïåðåâ³çíèê”
23.05 Õ/ô “Í³íäçÿ-2”

UA: ПЕРШИЙ
6.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãë³â”
6.30,7.15,8.10,9.10 Äîáðîãî ðàíêó!
7.00,8.00,9.00,21.00 Íîâèíè
9.30,12.50,20.50 Ùîäåííèê íàö. 

â³äáîðó íà “ªâðîáà÷åííÿ-2020”
9.35 Íàö. â³äá³ð íà “ªâðîáà÷åí-

íÿ-2020”. Ô³íàë
12.55,15.00 Òåëåïðîäàæ
13.10 “Ìåãàïîë³ñè”
13.40 Á³àòëîí. ×Ñ. Ìàñ-ñòàðò 

12,5 êì. Æ³íêè
14.30 #ÂÓÊÐÀ¯Í²
15.15 “Äèê³ òâàðèíè”
16.15 Á³àòëîí. ×Ñ. Ìàñ-ñòàðò 

15 êì. ×îëîâ³êè
17.00 UA:Á³àòëîí. Ñòóä³ÿ
17.25 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñò³”
20.20 “Ñâ³ò äèêî¿ ïðèðîäè”
21.25 #@)[]?$0 ç Ìàéêëîì Ùó-

ðîì II
22.00 Õ/ô “Êåðîë”

1+1
6.00 Ì/ô
6.25,7.10 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé”
8.00 “Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé”

9.00 “Ëîòî-çàáàâà”
9.45,10.45 “Ñâ³ò íàâèâîð³ò-11: 

Êèòàé”
11.50 Õ/ô “Ïîäàðóé ìåí³ ùàñ-

òÿ”
19.30 “ÒÑÍ-òèæäåíü”
21.00 “Ãîëîñ êðà¿íè-10”
23.25 Õ/ô “Øåô Àäàì Äæîíñ”

ІНТЕР
6.00 Õ/ô “Ó çîí³ îñîáëèâî¿ óâà-

ãè”
7.30 Õ/ô “Õ³ä ó â³äïîâ³äü”
9.00 “Ãîòóºìî ðàçîì”
10.00 “Îðåë ³ Ðåøêà. Äèâà ñâ³òó”
11.00 “Îðåë ³ Ðåøêà. ²âëººâà vs. 

Áºäíÿêîâ”
12.00 “Îðåë ³ Ðåøêà. Ïåðåçàâàí-

òàæåííÿ”
12.45 Õ/ô “Êîõàííÿ ç ðèçèêîì 

äëÿ æèòòÿ”
14.25 Ò/ñ “Ìåíå çâàòè Ìåëåê”
17.45 Õ/ô “Â³é”
20.00 “Ïîäðîáèö³”
20.30 Õ/ô “Âîãíåáîðö³”
23.05 Õ/ô “22 êóë³: Áåçñìåðò-

íèé”

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
7.30 Îãëÿä ñâ³òîâèõ ïîä³é
8.00 Íîâèíè
8.20,16.25,21.20 Ñïîðò
8.30 Ïðî âñå
9.00 Çàâòðà-ñüîãîäí³
9.30 Äèòÿ÷èé ê³íîçàë
10.00 “Æèòòÿ ñïîâíåíå ðàäîñò³”
10.40 Îãëÿä ñâ³òîâèõ ïîä³é
11.10 Äëÿ ìàëåíüêî¿ êîìïàí³¿
11.40 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â
12.00,16.00,18.00,21.00 Òèæäåíü
12.30,15.30 Ã³ñòü íà “Öåíòðàëü-

íîìó”
13.00,22.00 Ò/ñ “Äîêòîð Áëåéê”
13.45 Ñïî÷àòêó áóëî ñëîâî
14.20 7 ÷óäåñ Óêðà¿íè
14.45 Æèòòÿ â öèôð³
15.00 Îãëÿä ñâ³òîâèõ ïîä³é
16.45 “Ìèð Âàì”
17.00 Ïðî íàãàëüíå
19.00 Õ/ô “Ïðîêëÿòèé Þíàé-

òåä”
21.40 Ïîòàíöþéìî
22.45 Øîó “Öåntro-NEWS”

ICTV
6.05 Íå äàé ñåáå îáäóðèòè!
6.45 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

7.35 Àíòèçîìá³. Äàéäæåñò
8.25,13.00 Ò/ñ “Â³ää³ë 44”
12.45,18.45 Ôàêòè
13.55 Õ/ô “Ïåðøèé óäàð”
15.20 Õ/ô “Ðîçá³ðêè ó 

Áðîíêñ³”
16.55 Õ/ô “Ñìîê³íã”
20.30 Õ/ô “Ñïåö³àë³ñò”
22.40 Õ/ô “Íàéìàí³ âáèâö³”

СТБ
6.00 “Õàòà íà òàòà” I
19.00 “Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-

ñåíñè” II
19.55 “Îäèí çà âñ³õ” II
22.00 “Äåòåêòîð áðåõí³” II

НОВИЙ КАНАЛ
6.00 Òàºìíèé àãåíò
6.20 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó
8.20 Ì/ñ “Øîó Ëóí³ Òüþíç”
10.05 Ì/ô “Áàëåðèíà”
12.00 Ì/ô “Ìîíñòðè íà êàí³êóëàõ”
13.40 Ì/ô “Ìîíñòðè íà êàí³êó-

ëàõ-2”
15.10 Ì/ô “Ìîíñòðè íà êàí³êó-

ëàõ-3”
17.10 Õ/ô “Ëèñà íÿíüêà: Ñïåö-

çàâäàííÿ”
19.00 Õ/ô “Îäíîêëàñíèêè”

21.00 Õ/ô “Îäíîêëàñíèêè-2”
23.00 Õ/ô “Ó÷èëêà”

НТН
6.00 Õ/ô “Äîáð³ íàì³ðè”
7.30 “Ñòðàõ ó òâîºìó äîì³”
11.00 Õ/ô “Ôîðìóëà êîõàííÿ”
12.40 Õ/ô “Ìîðîçêî”
14.15 Õ/ô “Ñêàðáè ñòàðîäàâ-

íüîãî õðàìó”
16.55 Õ/ô “Ñåíüéîð Ðîá³í-

çîí”
19.00 Õ/ô “À çîð³ òóò òèõ³...”
22.40 Õ/ô “Äí³ïðîâñüêèé ðó-

á³æ”
ТЕТ

6.00 Ìóëüòèðàíîê
10.30 Ì/ô “Á³ Ìóâ³: Ìåäîâà çìî-

âà”
12.05 Õ/ô “Öóêåðêè àáî ñìåðòü: 

âåñåëîãî Õåëëîâ³íó”
13.40 Ñ³ìåéêà Ó
17.00 Õ/ô “Ðîñîìàõà. Áåç-

ñìåðòíèé”
19.00,20.00,21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä 

Ïîëòàâîþ
19.30,20.30,21.30 Òàíüêà ³ Âî-

ëîäüêà
22.00 Õ/ô “Äåäïóë”

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêà Îäåñà
7.45 Ì³ñòè÷íà Óêðà¿íà
8.30,18.30 Ïðèõîâàíà ðåàëüí³ñòü
10.05 Ðå÷îâèé äîêàç
11.15 Îñâåíö³ì
13.15,21.00 Íàñë³äêè
15.05 Çàãàäêè Âñåñâ³òó
15.55 Âèæèòè â äèê³é ïðèðîä³
16.45 Òâàðèííà çáðîÿ
17.40 Äèêà ïðèðîäà ×èë³
22.50 Ï³ä ³íøèì êóòîì

УКРАЇНА
6.30 Ñüîãîäí³
7.30 Çîðÿíèé øëÿõ
9.30 Ò/ñ “Òè ò³ëüêè ì³é”
13.25 Ò/ñ “Æ³íêè â ëþáîâ³”
17.00,21.00 Ò/ñ “Ïðîáóäæåííÿ 

ëþáîâ³”
19.00 Ñüîãîäí³. Ï³äñóìêè
23.00 Ò/ñ “Âîðîæêà”

5 КАНАЛ
6.00,9.30 Â³êíî â Àìåðèêó
6.25,13.30,14.10,20.00 Ìàøèíà 

÷àñó
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,17.00, 
19.00,21.00,23.00 ×àñ íîâèí

7.15 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â
7.45,8.50,22.00 Àêòóàëüíî
8.15,19.25 Õðîí³êà òèæíÿ
8.40 Íàòõíåííÿ
9.10 Àâòîï³ëîò-Òåñò
9.20 Òåõíîïàðê
9.25 Äðàéâ
10.10 Ê³íî
10.50 Àô³øà

11.15 Vî¿í – öå ÿ!
12.10,23.15 Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿
12.30 Êîíòèíåíò
13.10 Ìåäåêñïåðòèçà
15.10 Ïðî â³éñüêî
15.30 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ
16.10 Ðàíäåâó
17.10 Îñîáëèâèé ïîãëÿä
18.00 ×àñ. Ï³äñóìêè òèæíÿ
21.25 Âå÷³ðí³é ïðåÇÅäåíò
21.40 ×àñ-Time
22.05 Ë³í³éêà äîê. ïðîºêò³â

ПРЯМИЙ
9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00,18.00,20.45 
Íîâèíè

9.10 “18 ïëþñ”
10.10 “Ìåäåêñïåðò”
11.15,12.15,13.15 “Àêöåíòè”
14.15,15.15,16.15 “Âåëèêèé ìàðà-

ôîí”
17.15 “Ïðî îñîáèñòå”
18.15,19.00,20.00 Òîê øîó â ïðÿ-

ìîìó åô³ð³
21.00 “Âåëèê³ íîâèíè”
22.00 “Âåðåñåíü+1”
22.30 “Âëàäà õîõîòàëà”
23.00 “ÂÀÒÀ-øîó”

2+2
6.00,9.00 “Çàãóáëåíèé ñâ³ò”
8.00 “ÄæåÄÀ². Äàéäæåñò 2018”
13.00 Õ/ô “Óö³ë³ëèé”
14.45 Õ/ô “Ïðîìåòåé”
17.00 Õ/ô “Íàéìàíåöü”
18.40 Õ/ô “Ðîí³í”
20.55 Õ/ô “Çàðó÷íèê”
23.00 “ÏÐÎÔÓÒÁÎË”

UA: ПЕРШИЙ
6.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãë³â”
6.30,7.15,8.10,9.10 Äîáðîãî ðàíêó!
7.00,8.00,9.00,22.40 Íîâèíè
9.30 “Çâîðîòíèé â³äë³ê”
11.50,15.20 Òåëåïðîäàæ
12.05 “Äèê³ òâàðèíè”
12.40 Á³àòëîí. ×Ñ. Åñòàôåòà

 4õ6 êì. Æ³íêè
14.10 #ÂÓÊÐÀ¯Í²
15.40 Á³àòëîí. ×Ñ. Åñòàôåòà 

4õ7,5 êì. ×îëîâ³êè
17.00 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñò³”
18.50 Ùîäåííèê íàö. â³äáîðó íà 

“ªâðîáà÷åííÿ-2020”
19.00 Íàö. â³äá³ð íà “ªâðîáà÷åí-

íÿ-2020”. Ô³íàë
23.00 “Áîðîòüáà çà âèæèâàííÿ”

1+1
6.05,7.00 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé 

2020”
8.00 “Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé”
10.00 Õ/ô “Òåëåôîííà áóäêà”
11.35 Õ/ô “Àâñòðàë³ÿ”
14.45 Õ/ô “Øåô Àäàì Äæîíñ”
16.40,21.30 “Âå÷³ðí³é êâàðòàë”
18.30 “Ðîçñì³øè êîì³êà”
19.30 “ÒÑÍ”
20.15 “Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿ 2020”
23.30 “Ñâ³òñüêå æèòòÿ 2020”

ІНТЕР
6.05 “Æäè ìåíå. Óêðà¿íà”

7.15 Õ/ô “Ç æèòòÿ íà÷àëüíèêà 
êàðíîãî ðîçøóêó”

9.00 “Ãîòóºìî ðàçîì. Äîìàøíÿ 
êóõíÿ”

10.00 “Êîðèñíà ïðîãðàìà”
11.00 Õ/ô “Ó çîí³ îñîáëèâî¿ 

óâàãè”
12.50 Õ/ô “Õ³ä ó â³äïîâ³äü”
14.30,20.30 Ò/ñ “Çàõâàò”
20.00 “Ïîäðîáèö³”
21.25 Âåëèêèé áîêñ. Äåíèñ Áå-

ðèí÷èê – Åêòîð Ñàðì³ºíòî
ЦЕНТРАЛЬНИЙ

7.30,13.00 Ã³ñòü íà “Öåíòðàëüíî-
ìó”

8.00,18.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòè 
Êð³ñò³”

9.00 Â³êåíä íà “Öåíòðàëüíîìó”
11.00 “Çì³íè ñâ³é ñâ³ò”
11.35 Çàâòðà-ñüîãîäí³
12.00,15.00 Ò/ñ “Äîêòîð Áëåéê”
13.20 Ó ãàðí³é ôîðì³
13.40 ²ãðîìàí
14.00 Âñåñâ³òíÿ ïðèðîäíà ñïàä-

ùèíà
16.00 Ðåìåñëî çà ïðèçíà÷åííÿì
16.30 Àðîìàòè
17.00 ²ñòîð³ÿ âîºí òà çáðî¿
18.00,21.00 Íîâèíè
19.00 Øîó “Öåntro-NEWS”
20.00 100 íàéáàãàòøèõ ëþäåé 

Óêðà¿íè

21.35 Õ/ô “Ïåëå: Íàðîäæåííÿ 
ëåãåíäè”

23.35 Ó ãàðí³é ôîðì³
ICTV

6.05 Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíî¿ 
ðîáîòè

7.25 Õ/ô “Ñàíòà ³ êîìïàí³ÿ”
9.05 Õ/ô “Åéñ Âåíòóðà-2: Ïî-

êëèê ïðèðîäè”
10.50 “Íà òðüîõ” II
12.45,18.45 Ôàêòè
13.00 Äèçåëü øîó I
14.25 Ò/ñ “Ä³ëüíè÷íèé ç ÄÂÐÇ”
19.10 Õ/ô “Ñìîê³íã”
20.55 Õ/ô “Ðîçá³ðêè ó Áðîíêñ³”
22.35 Õ/ô “Ïåðøèé óäàð”
23.55 “Ìåæà”

СТБ
6.05 “ÌàñòåðØåô” I
8.05 Ò/ñ “Ò³ëüêè ñêàæè”
11.55 Ò/ñ “Òà, ùî áà÷èòü çàâòðà”
17.05 “Õàòà íà òàòà” I
19.00 “ªâðîáà÷åííÿ 2020”. Íàö. 

â³äá³ð
21.25 “ªâðîáà÷åííÿ 2020”. Íàö. 

â³äá³ð. Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ
22.15 Õ/ô “Äæåíòëüìåíè 

óäà÷³”
23.45 “Äæåíòëüìåíè óäà÷³: íåâ³äî-

ìà âåðñ³ÿ”
НОВИЙ КАНАЛ

6.00 Ì/ñ “Øîó Ëóí³ Òüþíç”
8.05 Âàð’ÿòè I
13.50 Ì/ô “Ìè – ìîíñòðè!”

15.50 Ì/ô “Ìîíñòðè íà êàí³êó-
ëàõ”

17.40 Ì/ô “Ìîíñòðè íà êàí³êó-
ëàõ-2”

19.00 Ì/ô “Ìîíñòðè íà êàí³êó-
ëàõ-3”

21.00 Õ/ô “Ëèñà íÿíüêà: Ñïåö-
çàâäàííÿ”

22.50 Õ/ô “Ãðåááåðñè”
НТН

6.05 Õ/ô “Ñóòî àíãë³éñüêå âáèâ-
ñòâî”

8.20 Õ/ô “Ïîâåðíåííÿ “Ñâÿòîãî 
Ëóêè”

10.05 Õ/ô “×îðíèé ïðèíö”
12.00 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”
15.35 “Âèïàäêîâèé ñâ³äîê”
18.05 “Ïåðåëîìí³ 80-ò³”
19.00 “Ñâ³äîê”
19.30 Õ/ô “Ôîðìóëà êîõàííÿ”
21.15 Õ/ô “Ñåíüéîð Ðîá³íçîí”
23.20 Õ/ô “Ìîòåëü”

ТЕТ
6.00 Ìóëüòèðàíîê
10.30 Ì/ô “Ë³ñîâèé ïàòðóëü”
11.50 Õ/ô “Êðàñóíÿ”
13.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³
17.00 Õ/ô “Òàê, ìîæëèâî”
19.00,20.00,21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä 

Ïîëòàâîþ
19.30,20.30,21.30 Òàíüêà ³ Âî-

ëîäüêà
22.00 ²ãðè Ïðèêîë³â
23.00 Êàçêè Ó

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêèé Êè¿â
7.45 Ì³ñòè÷íà Óêðà¿íà
8.35,18.35 Ïðèõîâàíà ðåàëüí³ñòü
10.10 Ðå÷îâèé äîêàç
11.20 Îñâåíö³ì
13.20,21.00 Íàñë³äêè
15.10 Çàãàäêè Âñåñâ³òó
16.00 Âèæèòè â äèê³é ïðèðîä³
16.50 Òâàðèííà çáðîÿ
17.45 Äèêà ïðèðîäà ×èë³
22.50 Ïîãëÿä çñåðåäèíè

УКРАЇНА
7.00,15.00,19.00 Ñüîãîäí³
7.30 Çîðÿíèé øëÿõ
9.00,15.20 Ò/ñ “Çíèêàþ÷³ ñë³äè”
17.00,21.00 Ò/ñ “Òè ò³ëüêè ì³é”
20.00 Ãîëîâíà òåìà
23.00 Õ/ô “Áóäèíîê äëÿ äâîõ”

5 КАНАЛ
6.00 ×àñ-Time
6.20,10.10,13.30,14.15 Ìàøèíà 

÷àñó
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,17.00, 
19.00,21.00,23.00 ×àñ íîâèí

7.20,11.10 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â
7.45,8.50,21.55 Àêòóàëüíî
8.15,15.40,17.15 Õðîí³êà òèæíÿ
9.15 Àâòîï³ëîò-íîâèíè
9.25 Óêðàâòîêîíòèíåíò
9.40 Íàòõíåííÿ
10.50 Àô³øà
12.10 Îë³ìï³éñüê³ ³ñòîð³¿

12.30 Áðèô³íã ðå÷íèêà Ì³í³ñòåð-
ñòâà îáîðîíè

12.35 Ìåäåêñïåðòèçà
13.10 Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿
13.50 Íàâ÷àéñÿ ç íàìè
16.15 Êåíäçüîð
18.00 ª ñåíñ
18.30,23.15 Ïðî â³éñüêî
19.25 Îñîáëèâèé ïîãëÿä
20.00 Ðàíäåâó
21.25 Âå÷³ðí³é ïðåÇÅäåíò
21.30 Â³êíî â Àìåðèêó
22.05 Ë³í³éêà äîê. ïðîºêò³â

ПРЯМИЙ
9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00 Íîâèíè
9.10 “Åõî Óêðà¿íè”
10.10 “Êðèì³íàë”
11.15,12.15,13.15 “Àêöåíòè”
14.15,15.15,16.15 “Âåëèêèé ìàðà-

ôîí”

17.10 “Ùàñëèâå ³íòåðâ’þ”
18.00,19.00,20.00 Òîê-øîó â ïðÿ-

ìîìó åô³ð³
21.00 “Ïðÿìèé äîêàç”
21.30 Ñïåöïðîºêò “Âëàäà õîõî-

òàëà”
22.00 “THE WEEK” Ì³æíàðîäíèé 

îãëÿä
23.00 “ÂÀÒÀ-øîó”

2+2
6.00 Õ/ô “Ïàííà Àìåðèêà”
7.40 “ÄæåÄÀ². Äàéäæåñò 2018”
8.40 “Øàëåí³ ïåðåãîíè 2018”
9.00 “Çàãóáëåíèé ñâ³ò”
14.45 Õ/ô “Ñïèñ äîë³”
16.55 19 òóð ×Ó ç ôóòáîëó “Äèíà-

ìî” – “Âîðñêëà”
19.00 Õ/ô “ßíãîë-îõîðîíåöü”
21.25 Õ/ô “Ëàñêàâî ïðîñèìî â 

êàïêàí”
23.15 Õ/ô “Êðèæàí³ àêóëè”

П’ЯТНИЦЯ, 21 ЛЮТОГО

НЕДІЛЯ, 23 ЛЮТОГО

СУБОТА, 22 ЛЮТОГО

Íàáðàíî ³ çâåðñòàíî â 
êîìï’þòåðíîìó öåíòð³ ðåäàêö³¿.
Ï³äïèñàíî äî äðóêó ³ â ñâ³ò 13.02.2020 ð. 

Â³ääðóêîâàíî â ÒÎÂ "ÀÑÌ²", ì. Ïîëòàâà, 
ïðîâ. Ïåðñïåêòèâíèé, 8. Ò. 2-57-69, 66-97-15. 

Ìàòåð³àëè ç ïîçíà÷êîþ "Ê" òà ï³ä 
ðóáðèêîþ "Ïîë³òè÷íèé ñïåêòð" äðóêó-
þòüñÿ íà êîìåð ö³éí³é îñíîâ³.

ÒÎÂ "Äèêàíñüêà ãàçåòà 
"Òðóäîâà ñëàâà".

Çàñòóïíèê ðåäàêòîðà 
Ñâ³òëàíà ÂÎÐÎÍßÍÑÜÊÀ. 
Âåðñòêà Æ.ÏÎËªÂ²ÊÎÂÎ¯.

Â³äïîâ³äàëüíà çà êîðåêòóðó 
³ âèïóñê Â.Ä²ÄÅÍÊÎ.

ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¿ ² ÂÈÄÀÂÖß:
ñ-ùå Äèêàíüêà, âóë. Ãîãîëÿ, 1.
Òåëåôîíè: ðåäàêòîðà – 
9-77-24, çà ñòóïíèêà ðåäàêòî-
ðà, â³ää³ëó ëèñò³â òà ñîö³àëüíèõ 
ïðîáëåì – 9-76-33, áóõãàëòåð³¿ 
– 9-77-46. 
E-mail: trudova@ua.fm

"ÒÐÓÄÎÂÀ ÑËÀÂÀ"
Ñâ³äî öòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äðó-
êîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿  ³íôîð ìàö³¿ ÏË 
¹1270-527ÏÐ â³ä  19 ëèñòîïàäà  2018 ðîêó.
²íäåêñ 61563. Ãàçåòà âèõîäèòü ó ï’ÿòíèöþ. 
Òèðàæ íîìåðà 2900. Ö³íà äîãîâ³ðíà.
Çàìîâëåííÿ ¹15651. Îáñÿã – 3 äðóê. 

àðêóø³. Ñïîñ³á äðóêó – îôñåòíèé.

ÇÀÑÍÎÂÍÈÊ ² ÂÈÄÀÂÅÖÜ:

Приємні події
Êîíöåðò Àóð³êè Ðîòàðó 

â Äèêàíüö³
Піднесений настрій багатьом жителям Диканщи-

ни подарував концерт народної артистки України 
Ауріки Ротару, який відбувся в районному будинку 
культури минулої п’ятниці. Крім диканців, послухати 
її приїхали жителі Великих Будищ, Андріївки, Ба-
лясного, Байрака, Діброви. І залишилися приємно 
вражені голосом, манерою виконання, сценічною 
культурою співачки, її повагою до публіки.

Припали до душі і мелодії та пісні у виконанні мо-
лодого баяніста Володимира Войцехівського.

Зал гаряче аплодував артистам, підспівував улю-
блені пісні. 

На закінчення на сцену піднялася директорка Ки-
ївської концертної агенції “Садиба Мюзік” Ірина Ко-
валенко, яка подякувала за допомогу в організації 
концерту Зої Присяжнюк, начальнику відділу куль-
тури і туризму Євгенію Онищенку, директору РБК 
Ганні Мадризі, усім глядачам – за теплий прийом. 
Євгеній Онищенко, у свою чергу, від усієї громади 
висловив щиру подяку Ауріці Ротару та Ірині Кова-
ленко і вручив їм квіти.

Валентина ДІДЕНКО.
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Вважається, що щастя – поняття від-
носне. У кожного воно своє. Але психо-
логи і нейробіологи так не думають. Вони 
точно знають, що робить нас задоволе-
ними життям, а що – навпаки. Дуже часто 
ми погано почуваємося через найбільш 
буденні речі та дрібні щоденні звички, на 
які навіть не звертаємо уваги.

1. Весь час сидимо
З появою комп’ютерів і розвитком Інтер-

нету сидяча робота все більше стає нор-
мою життя. Увечері ми пересідаємо в ма-
шину або громадський транспорт, а вдома 
знову сідаємо: дивимося телепрограми 
або фільми та переписуємося з друзями.

Але без руху рівень ендорфінів та ін-
ших гормонів, що відповідають за щастя, 
падає. Щоденна півгодинна ходьба або 
два тренування на тиждень зроблять вас 
більш бадьорими і задоволеними життям 
– незалежно від того, які проблемні події в 
ньому відбуваються.

2. Уникаємо спілкування 
з друзями

Незалежні дослідження вчених з різних 
країн переконують, що люди, які мають 
міцну дружбу, живуть довше і хворіють 
менше. При цьому деякі з учасників дослі-
дження були далеко не багатими.

Міцна любов, а зовсім не гроші або со-
ціальне становище дає нам стабільне від-
чуття щастя. Якщо у вас достатньо статків 
і багато вражень, а задоволення від життя 
все одно мало, подумайте: може, дружба, 
спілкування з людьми – це саме те, чого 
вам не вистачає?

3. Проводимо цілий 
день у приміщенні

Майже всі розуміють, що режим "дім-
робота-дім" не сприяє щастю. Але виявило-

ся, що кіно, клуби, ресторани та інші місця, 
де ми сидимо в чотирьох стінах, теж мало 
допомагають насолоджуватися життям.

А ось походи на природу, особливо в не-
знайомі місця, по-справжньому роблять 
нас щасливішими, піднімають самооцінку 
і навіть покращують навички спілкування 
з іншими людьми. Психологи назвали це 
пригодницькою терапією. При цьому зо-
всім не важливо, поїдете ви в іншу країну 
або в сусіднє селище, де ніколи не були.

4. Не беремо участі в 
тому, що відбувається

Ми отримуємо задоволення тільки від 
активної уваги, коли дійсно захоплені. 
Важливо не тільки, що ми робимо, але і 
як. Наприклад, уявімо двох дівчат. Одна 
нервує, що їй доводиться займатися при-
биранням: вона хотіла б зараз сидіти в 
кафе на побаченні, але ніхто її не запро-
сив. Інша спокійно миє посуд, милується 
новим горнятком і повністю задоволена, 
що у неї з’явився час прибрати вдома.

У першому випадку після цієї простої 
справи дівчина відчує себе емоційно спус-
тошеною, у другому – отримає приємні 
емоції і розслабиться. Уміння повністю 
бути присутнім в дійсному моменті і не 
відволікатися на спогади, жаль або страхи 
про майбутнє – ось що робить життя ціка-
вішим і осмисленішим.

5. Споживаємо, а не творимо
Але однієї уваги, нехай і активної, для 

щастя нам недостатньо. Щоб життя мало 
сенс, ми повинні не лише брати, але й ро-
бити в нього свій внесок. Це приносить 
нам задоволення і допомагає відчути 
свою важливість.

Гарна новина: навіть найменші дії, які 
ми здійснюємо за власним бажанням, від-

разу ж підвищують настрій. Купити комусь 
подарунок, написати статтю, пофарбува-
ти стіну – всі ці прості речі повертають нам 
стійкість і дають відчуття, що ми живемо 
не дарма.

6. Ізолюємо себе від інших
У століття індивідуалізму приналежність 

до групи досі залишається дуже важли-
вою людською якістю. Нам недостатньо 
мати друзів або люблячу сім’ю. Для по-
вноцінного щастя потрібно відчувати себе 
пов’язаним з чимось більшим, ніж ми самі.

Судячи з досліджень, це допомагає 
швидше справлятися з хворобами, зни-
жує рівень стресу і дає відчуття впевне-
ності. При цьому практично неважливо, 
до якої групи ви себе відносите: можна 
відвідувати йогу, займатися в футбольно-
му клубі або групі геймерів і бути однаково 
задоволеним. Головне – відчувати себе на 
своєму місці.
7. Не займаємося творчістю

Творчі заняття потрібні нам не для гро-
шей або слави, а для здоров’я. Доведе-
но, що будь-який творчий процес зни-
жує стрес, підвищує настрій і допомагає 
швидше вийти з депресії.

Варто звикнути до того, що творча ді-
яльність – це не лише спів або малювання, 
а й будь-яка справа, до якої ви знаходите 
свій унікальний підхід. Вирощувати квіти, 
вибирати колір стін і прибирати – до всіх 
цих занять можна підійти не як до рутини, 
якщо ввімкнути фантазію.

Щастя – це не мета, до якої потрібно 
прийти. Воно складається з щоденних 
дрібниць, а отже, створити його ми може-
мо практично в будь-який момент.

За інформацією Інтернет-джерел.

Зверніть 
увагу!

Спасибі добрим людям
Біда не приходить одна. Не встигла я похо-

вати свою маму, як пішов із життя мій чоловік 
Безнос Володимир. Не вимовити словами силу 
нашого горя і безвихіддя. Здавалося, що на-
став кінець всьому світу. Та мої односельча-
ни прийшли на допомогу і всіляко підтримали 
мене. Дякую всім, хто був поруч у тяжку хвили-
ну, за вашу допомогу, турботу і підтримку, всім 
жителям с. Василівка. Хай береже вас Господь. 

Любов Безнос.

Адміністрація, профком ВП “Гоголеве” ТОВ 
“АФ ім. Довженка” (с. Орданівка) глибоко су-
мують з приводу смерті пайовика

ЧІПЛІЄВОЇ Наталії Василівни
і висловлюють співчуття рідним та близьким 
покійної.

Випускники 10-Б класу Диканської серед-
ньої школи 1980 року глибоко сумують з при-
воду смерті однокласника

БЕЗНОСА Володимира Івановича
і висловлюють співчуття рідним та близьким 
покійного.

Проноза 
Федора 

Сидорівна
9.02.1932 ð. – 
18.02.2011 ð.
Минає 9 ро-

ків, як переста-
ло битися серце 
нашої мами, ба-
бусі, прабабу-
сі. Але біль не 
вщухає і пече 
душу. Вона була 
великим тру-
долюбом, мала 
45 років постій-
ного стажу. За 
своє життя збу-
дувала дім, по-

садила сад, виростила дітей і 
внуків. А вже як скиртувальниці 
їй не було рівних...
Без тебе хата опустіла,
Не переступиш ти поріг,
До нас не прийдеш ти ніколи,
Не стрінеш діточок своїх.

Просимо всіх, хто знав Федору Сидорівну, 
згадати її добрим словом і молитвою.

У скорботі діти, онуки, правнуки.

Попов Іван Петрович
22.06.1986 ð. – 13.02.2017 ð.

Знову кри-
жаний лютий 
скував землю, 
холодом і досі 
сковані наші 
серця. Три роки 
тому зимова 
стужа забрала 
від нас навіки  
дорогесенького 
синочка, коха-
ного чоловіка, 
т урботливого 
таточка, най-
кращого зятя 
й брата. Нам 
дуже болить ця 
втрата найдо-
рожчої людини 

у такому молодому віці: не встиг на світі по-
жити, порадіти його принадам, намилуватися 
донечкою...
До тебе немає на той світ дороги,
Б’ють в душу щоденні печалі й тривоги,
Ніде вже, наш рідний, тебе не зустріти...
Наш шлях до могили сльозами полито.
Пробач же за все, чого не зробили...
Прикрашена квітами рідна могила,
Ні літа без тебе нема, ні весни...
Приходь хоч зрідка у наші ти сни.

У вічній скорботі мама, дружина 
Іра, дочка Даша, свати Похмурки 

і брат Володимир з сім’єю.

Мотрій 
Іван Олексійович
1.05.1961 ð. – 15.02.2017 ð.

Минає три роки, як 
відлетіла у Вічність до-
бра душа нашої дорогої 
людини: люблячого чо-
ловіка, батька, дідуся. 
Біль непоправної втрати 
ятрить наші серця.
Як боляче без тебе, рідний, 
                                                 жити, 
Душа ридає, 
                     тужить і болить,
Ніким тебе не можна замінити,
І сльози ллються, мов струмок біжить, 
Всі пам’ятаємо твої слова, усмішку,
І радощі, й тривоги кожен раз,
І до могили топчемо доріжку,
Минуле не повернеться до нас.
Прости за те, що не зуміли 
Тебе від смерті вберегти,
Прости за те, що всі осиротіли, 
Прости за все ти нас, прости...

Просимо всіх, хто знав Івана Олексійови-
ча, пом’янути його щирим словом і тихою 
молитвою.

Рідні.

Ñâ³òëî ¿  ïàì’ÿò³

Шановні жителі Диканського району!
Ç 24 ïî 28 ëþòîãî ó çâ’ÿçêó ³ç ïðîâåäåííÿì ïëàíîâèõ ðåìîíòíèõ ðîá³ò åëåêòðîîáëàäíàííÿ, ÿê³ íàïðàâëåí³ íà ïîë³ïøåííÿ òà 

ÿê³ñòü åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, â³äáóäóòüñÿ òèì÷àñîâ³ ïåðåðâè â åëåêòðîïîñòà÷àíí³ ñïîæèâà÷³â, ùî ìåøêàþòü çà òàêèìè àäðåñàìè:

Äàòà ïðî-
âåäåííÿ ðå-

ìîíòíèõ ðîá³ò

×àñ ïðîâå-
äåííÿ ðå-

ìîíòíèõ ðîá³ò
Íàçâà íàñåëåíîãî ïóíêòó Ïåðåë³ê âóëèöü, äå ìîæëèâ³ òèì÷àñîâ³ 

ïåðåðâè â åëåêòðîïîñòà÷àíí³

24 ëþòîãî 8.00 – 17.00 ñ. Ãàâðîíö³, ×åðíå÷èé ßð, Äÿ÷êîâå, Äåéíåê³âêà, Ä³áðîâà ÷àñòêîâî

25 ëþòîãî 8.00 – 17.00 ñ. Ãàâðîíö³, ×åðíå÷èé ßð, Ãëîäè ÷àñòêîâî

26 ëþòîãî 8.00 – 17.00 ñ. Ãàâðîíö³, Ñëèíüê³â ßð, Ãëîäè, Íàäåæäà, Êëèìê³âêà ïîâí³ñòþ

ñ. ×åðíå÷èé ßð, Ïèñàð³âùèíà ÷àñòêîâî

ñ. Âåëèê³ Áóäèùà âóë. Áàëêîâà, Ìîëîä³æíà, Ïîëüîâà, ßáëóíåâà, Ñâÿòî-
Ìèêîëà¿âñüêà, ïðîâ. Âèíîãðàäíèé, Êîçàöüêèé, Ï³ùàíèé

27 ëþòîãî 8.00 – 17.00 ñ. Ãàâðîíö³, Ñëèíüê³â ßð, Ãëîäè, ªëèçàâåò³âêà ïîâí³ñòþ

ñ. Ëàíäàð³, Âåñåë³âêà, Æàäàíè, Ìîìîòè, Âàñèë³âêà ÷àñòêîâî

28 ëþòîãî 8.00 – 17.00 ñ. Ãàâðîíö³, Ñëèíüê³â ßð, Ãëîäè, Ñóä³¿âêà ïîâí³ñòþ

ñ. Âåëèêà Ðóäêà âóë. Æîâòíåâà

З інформацією про планові та аварійні відключення можна ознайомитися на офіційному сайті АТ "ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО": http://www.poe.pl.ua/

ПІДПРИЄМСТВО НАДАСТЬ ПОСЛУГИ ЗІ:
спилювання дерев, буріння ям. 
По детальну інформацію звертатися в Диканську філію АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

Адміністрація Диканської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

Ç ïðèâîäó ñïiâ÷óòòiâ,  ïîìèíàíü, ïîäÿê çâåðòàéòåñÿ â ðåäàêöiþ ãàçåòè 
(âóë. Ãî ãîëÿ, 1),  ò. 9-77-46, 9-76-33.  Viber: 066-643-43-09. E-mail: trudova@ua.fm

ßê ïðàâèëüíî çàáèòè ïòèöþ òà 
óáåðåãòè ñåáå â³ä ïòàøèíîãî ãðèïó

Диканська районна державна лікарня ветмедицини.

Пам’ятайте, що не в усіх хворих птахів 
проявляються симптоми пташиного грипу, тому:

Не забивайте та не обробляйте хвору 
птицю, вона може бути інфікована віру-
сом пташиного грипу та становити за-
грозу вашому здоров’ю.

Використовуйте 
гумові рукавички 
та фартух під час 
забою та обробки 
птиці.

Після забою та об-
робки птиці ретельно 
вимийте рукавички і 
фартух гарячою водою 
з милом та висушіть.

Після обробки птиці ре-
тельно мийте руки, обробну 
дошку, ніж та поверхні столу 
гарячою водою з милом.

Не годуйте домаш-
ніх тварин сирим по-
трухом птиці, не до-
зволяйте їм їсти по-
мерлого птаха.

ÎÔ²Ñ ÏÐÎÒÈÄ²¯ 
ÐÅÉÄÅÐÑÒÂÓ: ÑÓ×ÀÑÍÈÉ 

ÇÀÕÈÑÒ ÏÐÀÂ ÂËÀÑÍÎÑÒ² 
Міністерство юстиції України розробило ряд механіз-

мів, які позитивно впливають на підприємницьку діяль-
ність та створюють надійну систему захисту бізнесу від 
рейдерських захоплень. Офіс протидії рейдерству – один 
із найуспішніших проєктів у боротьбі з рейдерством. 

Новостворений орган розглядає матеріали скарг 
та готує висновки, а також робить узагальнення про-
блематики у сфері державної реєстрації. Крім того, 
цей центр одразу формує пропозиції змін до зако-
нодавства і удосконалює програмне забезпечення 
державних реєстраторів. 

“Створення Офісу протидії рейдерству – це черго-
вий крок до глибинних перетворень на шляху захисту 
прав власності від злочинних посягань. Наразі має-
мо перші результати – значно зменшилась кількість 
шахрайських дій з юридично значущими даними та 
знизилась кількість рейдерських атак на бізнес. Це 
–позитивний сигнал для українського бізнесу та між-
народних інвесторів, ще одне підтвердження, що піс-
ля кардинальних змін у сфері державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та бізнес в Україну можна 
буде інвестувати кошти без остраху, що твій бізнес 
або власність можуть забрати у будь-який момент”, 
– розповіла Ірина Свистун, начальник Північно-
Східного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Суми), до складу якого увійшли Полтав-
ська, Сумська та Чернігівська області.

Нагадуємо, що офіс протидії рейдерству розташо-
ваний за адресою: м. Київ, вул. Сверстюка, 15, тел. 
044-237-09-96, тут громадяни можуть:

– подати скаргу на дії державного реєстратора чи 
доповнення до неї;

– отримати відповідь щодо стадії розгляду скарги;
– відвідати засідання комісії з розгляду скарг, яке 

відбувається прозоро та відкрито;
– переглянути трансляцію відкритої частини за-

сідання комісії в зручному холі офісу.
Сектор комунікації з громадськістю Північно-

Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Суми).

Вважається, що щастя – поняття від- ся, що кіно, клуби, ресторани та інші місця, разу ж підвищують настрій. Купити комусь 

7 äð ³áíèõ çâè÷îê , ÿê ³ ùîäí ÿ ðóéíóþòü æèò ò ÿ

Актуально!



 

Цими зимовими днями, 14 лютого, 
25-річчя святкуватиме наш дорогий син, 
брат, внук

Кіблицький Олександр.
Нехай тобі, рідний, життя буде світлим
І роки любистком пахучим цвітуть,
Земних тобі радощів, щастя довіку,
Нехай тебе люблять, 
                                    шанують і ждуть.

Мама, д. Серьожа, 
брати, дідусі, бабусі. 

16 лютого святкуватиме своє 15-річчя 
наш дорогий синок, брат, внук

Бочкарьов Олександр.
Щиро вітаємо!

Хай кожен день тебе стрічає небом чистим
І ясно сяють зорі, скупані в росі,
У серці радість оживе іскриста
І мрії добрії збуваються усі.
Хай молодість твоя вічно квітне
І усмішка оселиться в твоїх очах,
І все хороше, радісне, привітне
Тобі в житті перетинає шлях.

З любов’ю мама, тато, 
брат Стасік, дідусь, бабусі.

У ці лютневі дні відзнача-
ють свої ювілейні дати наші 
дорогі діточки, жителі Ди-
каньки

Тютюнник 
Вікторія 

Вікторівна,
якій 16 лютого виповниться 30 років, та

Тютюнник 
Михайло Михайлович,

якому 19 лютого виповниться 35 років.
Рідні наші, ми від щирого серця хочемо 

привітати вас!
Від щирого серця у день ювілею
Бажаємо миру в душі й над землею.
Хай радість приходить до рідного дому,
Розвіє тривогу, невдачу і втому.
Хай добре працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається.
Як сонце на небі щоденно сіяє,
Так щастя в житті вашім хай розквітає.

З любов’ю мама Галя, донечка 
Діана, мама Оля, тато Михайло.

18 лютого святкуватиме свій 40-річ-
ний ювілей наш брат, син, дядько

Литовченко 
Сергій Михайлович.
Щиро вітаємо!

Нехай чудова ювілейна дата
В душі твоїй залишить добрий слід.
Всього бажаєм, чим життя багате:
Здоров’я, щастя, миру, довгих літ!
Нехай твоя ніжність не гасне з роками,
В душі пануватиме мир і тепло,
Хай довгії роки живуть із тобою
Надія і віра, любов і добро!

З повагою і любов’ю твої 
рідні тато, мама, сестри, 

племінники, зять Сергій.
У ці зимові дні, 19 лютого, постукає у ві-

конце ювілей до нашої колеги, доброї, щи-
рої жінки, гарної господині

Мороз Олени Григорівни.
Прийміть найщиріші вітання з нагоди 

ювілею та побажання міцного здоров’я, 
щастя, невичерпної енергії, наснаги у всіх 
добрих справах. Хай у Вашій домівці за-
вжди панує мир і злагода, у серці – добро-
та, а у справах – мудрість та виваженість.
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата,
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро до Вас щодня прибуває.
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Сповнюються завжди заповітні мрії.
Як вода джерельна, будьте Ви здорові,
Хай сміються очі, не супляться брови.
Хай палають в серці почуття високі,
Хай життя дарує сто щасливих років.

З повагою колектив 
ЗДО №4 “Теремок”.

15 лютого святкуватиме красиву юві-
лейну дату – 60-річчя – наш найкращий брат

Омельченко 
Григорій Федосійович.

Щиро вітаємо!
Роки портретами висять. 
Роки життєві й виробничі. 
Та що для Вас ці 60! 
Всього лише по 20 тричі! 
Давно вже людство визнає, 
Що не старіють душі наші. 
Виходить (так воно і є), 
Що просто Ви – юнак зі стажем! 
Тож хай щороку Вас втіша 
Грай солов’їний і лелечий! 
Хай сонцем повниться душа, 
Бо 60 – це ще не вечір!

Сестра Валентина, брат 
Іван і невістка Оля.

Щирі та сердечні вітання 
адресуємо бійцям АТО, які 

стали на захист цілісності України в 
непростий час випробувань, мужнім, 

сильним чоловікам, котрі цієї пори 
відзначають дні народження:

Бойку Василю (16 лютого),

Гуману Олегу (17 лютого),

Кудінову Олегу (18 лютого).
Зичимо здоров’я, міцної сили духу, лю-

бові та підтримки рідних, миру та спокою.
Хай серце зігрівається любов’ю,
Хай радує веселий, добрий світ.
Натхнення, щастя, спокою, здоров’я,
Добробуту, кохання, довгих літ.

ГО “АСУ АТО Диканщини”, 
побратими, громада району.

15 лютого святкуватиме свій ювілей 
найкраща матуся, кохана дружина, лю-
бляча бабуся та прабабуся, надійна сваха 
і просто чарівна жінка

Півень Надія 
Пантелеймонівна.

Дорога, кохана, неза-
мінна наша! Прийми щирі 
вітання з днем народження!

Прости нас, якщо ми 
тебе хоч раз засмутили 
або образили. Незважа-
ючи ні на що, знай, що ми 
тебе завжди любимо і ціну-
ємо. Ти найдорожча люди-
на в нашому житті. Завжди 
підтримаєш, допоможеш. 
Спасибі тобі за все.
Тобі сьогодні, рідна, 70
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати.
За приклад матері і господині
І за невтомні руки золоті.
Нехай Господь пошле тобі благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі.

З любов’ю чоловік Василь, 
донька Оксана, зять Ігор, внуки 

Наталія та Матвійчик, правнучка 
Ірочка, сваха Маша.

14 лютого зустрічає 
свій симпатичний ювілей 
чарівна жінка, подруга, 
жителька с. Попівка

Хмелик Лідія 
Миколаївна.

Щиро вітаємо зі зна-
менною датою, бажаємо 
здоров’я, довгих років 
життя, щастя, благопо-
луччя та сімейної злагоди.

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час,
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.
Бажаєм щастя, благ земних по вінця,
Здоров’я зичимо міцного, мов граніт,
Щоб весен тихих сонячне проміння
Світило тобі до сотні літ.
Тобі світимо аж до сотні літ.

З повагою подруги.

11 лютого 65-річний ювілей 
завітав до нашої шановної колеги

Чумаченко 
Валентини Яківни.

Щиро вітаємо!
Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні й друзі теж!
Хай Бог пошле років іще багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом!
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом!
Хай весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам!
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам!

З повагою і найкращими 
побажаннями колектив Диканського 

територіального центру.

Чудового зимового дня, 10 лютого, від-
значила свій 90-річний ювілей наша доро-
га мама, бабуся та прабабуся

Демочко 
Галина Дмитрівна.

Щиро вітаємо її і шлемо побажання!
Всією родиною тебе ми вітаємо,
Довгого віку й добра всі бажаємо,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у тебе було,
Щоб радість і щастя не знали розлуки,
Щоб душу твою гріли діти і внуки! 

Син, донька, невістка, 
зять, внуки та правнуки.

8 лютого святкувала свій 35-річний 
ювілей наша дорога колега 

Швагер 
Наталія Олександрівна.
Від щирого серця хочемо побажати  міц-

ного здоров’я, особистого щастя, неви-
черпної енергії і наснаги у всіх Ваших до-
брих справах. Хай у Вашому домі завжди 
панують мир і злагода, у серці – доброта, а 
у справах – мудрість та виваженість. Нехай 
доля і надалі буде прихильною до Вас, да-
руючи радість життя, незрадливу 
удачу, вірних і надійних друзів!

З повагою і найкращими 
побажаннями 

колектив Диканського 
територіального центру.

15 лютого ювілейний день народження 
завітає до нашої дорогої свахи

Півень 
Надії Пантелеймонівни.

Щиро вітаємо!
Кажуть, що у 70 жінка знов цвіте, мов сад,
Втім, як бачимо усі, Ви завжди у всій красі. 
Бо літам наперекір збереглися до цих пір,
Й видно з ніг до голови, що в чудовій формі Ви.
Щиро Ви зізнайтесь нам, як таке вдається Вам.
І розкрийте свій секрет, як струнким буть без дієт?
Бо, на жаль, нам невтямки, як сповільнити роки,
Що летять, немов стріла, й душу жалять, як бджола. 
Вас з нагоди ювілею ми віншуєм, як лілею,
І здоров’я Вам міцного ще й всіляких благ до нього.
І здобутків Вам рясних та достатку повен міх.
Хай здійсняться сподівання, 
                                                    а в душі горить кохання,
І щоб любий чоловік на руках носив весь вік.
А в  кінці  ми Вам бажаєм, щоб життя здавалось раєм, 
Хай багато ясних літ Вам дарує щедро світ.

З повагою свати Удовенки.

18 лютого день на-
родження святкувати-
ме начальник Дикан-

ського ЛВУМГ

Павлюк 
Іван Богданович.
Щиро вітаємо! Сердеч-

но зичимо міцного здоров’я, 
щедрої життєвої і професійної ниви, на-
тхнення у Ваших добрих починаннях на 
благо України та диканського краю.

Районна державна адміністрація, 
районна рада.

Цієї зимової пори, у лютому, відзна-
чають свої дні народження пенсіонери сіл 
Балясне, Попівка та Марченки

Терещенко 
Ганна Вікторівна,

Гнида Григорій Васильович,
Кальник Ганна Леонтіївна,

Бутко 
Ніна Костянтинівна,

Кальник 
Віктор Михайлович,

Молнар Марія Андріївна,
Недосвітій 

Микола Іванович,
Хмелик Лідія Миколаївна,
Куксенко Борис Іванович,

Крайко Людмила Іванівна,
Галеса Софія Михайлівна,

Романенкова Марія Яківна, 
Ябчанка Ліда Олександрівна.
Дозвольте щиро привітати,
Довгого віку й добра побажати,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у всіх вас було,
Щоб радість і щастя не знали розлуки,
А душу щоб гріли і діти, й онуки.
Нехай в житті ще все потрібним буде,
Без чого не складається життя,
Здоров’я, щастя, вірні друзі
І вічно юна, нестаріюча душа.

Валентина Терещенко, голова 
первинної ради ветеранів 

Балясненської 
сільради, та рада ветеранів.

родження святкувати-
ме начальник Дикан-

ського ЛВУМГ

Іван Богданович.
Щиро вітаємо! Сердеч-

но зичимо міцного здоров’я, 

Іван Богданович.
Щиро вітаємо! Сердеч-

найкраща матуся, кохана дружина, лю-
бляча бабуся та прабабуся, надійна сваха 
і просто чарівна жінка

18 лютого день на-

Ñåðäå÷í³ â³òàííÿ

Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,

Як вода джерельна, будьте Ви здорові,
Хай сміються очі, не супляться брови.
Хай палають в серці почуття високі,
Хай життя дарує сто щасливих років.З приводу вi тань, оголошень звертай-

теся в редакцiю газети (вул. Гоголя, 1), 
тел. 9-76-33, 9-77-46.

Ябчанка Ліда Олександрівна.

Сердечні вітання з днем на-
родження шлемо доброму друго-

ві районної газети “Трудова слава” 
– начальнику ВПЗ

Волохіній Тамарі 
Володимирівні (14 лютого).

Здоров’я Вам міцного, хай кожен день 
Вашого життя буде сповнений радості, 
а доля щедро обдаровує добром і до-

статком!
Редакція районної газети 

“Трудова слава”.

ві районної газети “Трудова слава” 
– начальнику ВПЗ

Володимирівні 
Здоров’я Вам міцного, хай кожен день 

Вашого життя буде сповнений радості, 

Кіблицький Олександр.
Нехай тобі, рідний, життя буде світлим
І роки любистком пахучим цвітуть,

стали на захист цілісності України в 
непростий час випробувань, мужнім, 

сильним чоловікам, котрі цієї пори 
відзначають дні народження:

Бойку Василю 
Гуману Олегу 

18 лютого виповниться 40 років доро-
гому зятеві, чоловікові, батькові, дідусеві

Литовченку 
Сергію Михайловичу.

Щиро вітаємо!
Добра й достатку в твоїм домі
Бажаєм ми на всі роки.
Нехай шанують всі знайомі,
Хай буде щастя на віки.
Щоб дім твій був, мов чаша повна,
І щоб звучали в нім пісні,
Хай доля ласкою огорне,
Добром наповнить твої дні.
В любові й радості прожити
Тобі бажаєм літ до ста,
І не старіти, й не хворіти
В усі ці прожиті літа.

З любов’ю вся велика родина.

и – юнак зі стажем! 


