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Âñå á³ëüøî¿ ïîïóëÿðíîñò³ â Óêðà¿í³ 
íàáèðàº ñêàíäèíàâñüêà õîäà. Öå íàïðÿ-
ìîê ìàñîâî¿ ñïîðòèâíî¿ é îçäîðîâ÷î¿ 
êóëüòóðè, ùî ñïðèÿº ïîêðàùåííþ çà-
ãàëüíîãî ñòàíó îðãàí³çìó ëþäèíè, éîãî 
òðåíîâàíîñò³ òà çäàòíîñò³ çàõèùàòèñÿ 
â³ä íåãàòèâíîãî âïëèâó çîâí³øíüîãî ñå-
ðåäîâèùà. Ïðè öüîìó çàñòîñîâóþòüñÿ 
ñïåö³àëüí³ ïàëèö³. Ñàíäèíàâñüêèé ìåòîä 
õîäüáè äîïîìàãàº ñïàëþâàòè íàáàãàòî 
á³ëüøå êàëîð³é. Ï³ä ÷àñ òðåíóâàíü çá³ëü-
øóþòüñÿ íàâàíòàæåííÿ íà ðóêè, ïëå÷³, 
ïðåñ ³ çìåíøóºòüñÿ âïëèâ íà êîë³íà, ñó-
ãëîáè ³ õðåáåò. Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ªâðî-
ïè ñêàíäèíàâñüêà õîäüáà – ïîïóëÿðíèé 
âèä îçäîðîâ÷èõ ïðîöåäóð, äóæå ëåãêèé 
øëÿõ äëÿ ïîêðàùåííÿ ô³çè÷íîãî ñòàíó 
ëþäèíè íåçàëåæíî â³ä ¿ ¿ â³êó, ñòàíó òà 
ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³. 

Ó ñåëèù³ òàêîæ ñòâîðåíî ñïîðòèâíèé 
êëóá ñêàíäèíàâñüêî¿ õîäüáè “Äèêàíüêà”, 
ÿêèé îá’ºäíóº ëþäåé ð³çíîãî â³êó, ùî äî-
òðèìóþòüñÿ ïðèíöèïó “Êðàùå õîäèòè 
äîð³æêàìè ñòàä³îíó, í³æ êîðèäîðàìè ë³-
êàðí³”. Éîãî íàéïîâàæí³øà ó÷àñíèöÿ – 
86-ð³÷íà âåòåðàí ïðàö³ Ãàëèíà Àíäð³¿âíà 
Ëåâ÷åíêî. Äî íàñ ïðèõîäÿòü ëþäè ï³ñëÿ 
îïåðàö³é, ïåðåíåñåíèõ ³íñóëüò³â òîùî é 
îòðèìóþòü çàðÿä áàäüîðîñò³, ïîøòîâõ 
ïðàöþâàòè íàä ñâî¿ì ô³çè÷íèì ñàìîâäîñ-
êîíàëåííÿì. Ïî÷àòîê çàíÿòü – î 15.00. ª 
³íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê – ï³ñëÿ 17.00.

Äîëó÷àéòåñÿ! Ïîòð³áíà ³íôîðìàö³ÿ – 
òåëåôîíóéòå íà íîìåð 066-431-83-85. 

Олександр ДЕЙНЕКА, 
координатор клубу.

На фото: члени клубу сканди-
навської ходьби “Диканька”.

З а зд о ровий 
с пос і б ж итт я

Шлях долає той, хто йде
Øàíîâí³ çåìëÿêè!

Сьогодні я хочу подякувати всім, з ким мені щоденно доводилося 
пліч-о-пліч виконувати державні справи для забезпечення добробуту 
жителів усієї Диканщини. Я складаю свої повноваження відповідно до 
розпорядження Президента України від 30.01.2020 року у зв’язку із 
закінченням строку повноважень попереднього Президента України. 

Дякую за відповідальне ставлення до виконання посадових 
обов’язків моїм заступникам, начальникам управлінь і відділів рай-
держадміністрації та окремих структурних підрозділів, кожному 
спеціалісту за вагомий внесок у загальну результативність справ. 

Дякую за роботу колективу районної ради та депутатам. Окрему 
подяку висловлюю всім сільським і селищному головам за розу-
міння і роботу з розвитку наших населених пунктів та забезпечення 
сучасних умов роботи у закладах соціальної сфери. 

Постійно відчував розуміння і підтримку від керівників сільсько-
господарських та промислових підприємств, фермерських госпо-
дарств, приватних підприємців. У вирішенні соціальних проблем 
постійно знаходили спільну мову з педагогічними, медичними, со-
ціальними працівниками.  

За роки моєї діяльності на посаді голови райдержадміністрації 
нам вдалося створити належні умови роботи та поновити необхідні 
обладнання в закладах освіти, медицини, територіальному центрі.

Наш район щорічно входив в опалювальний сезон вчасно, без 
перебоїв. Не було заборгованості за спожиті енергоносії. Працюва-
ли над ремонтами доріг. Але ж за цим стоять постійні організаційні 
зустрічі з керівниками служб, підприємств. 

Весь час біля мене були рідні, близькі та друзі! Дякую вам за 
підтримку!

ГОЛОВНЕ – У СВОЇЙ РОБОТІ Я ЗАВЖДИ ПРАГНУВ ДОПОМОГТИ 
ЛЮДЯМ! Корисних справ зроблено багато. І я цим пишаюся! Гор-
джусь, що мені пощастило працювати разом з вами усіма в одній 
команді. Разом ми сила! Всім успіхів і міцного здоров’я! 

Володимир ШКАРБАНЬ.

ÒÓÐ ÂÈÕ²ÄÍÎÃÎ 
ÄÍß 

7-8-9 áåðåçíÿ 
ÇÀÊÀÐÏÀÒÒß 
Áðîíþâàííÿ 

Ò. 050-735-34-40, Îêñàíà.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №74/2020-рп

Про призначення Є.Скиби головою 
Диканської районної державної адміністрації 

Полтавської області
Призначити СКИБУ Євгенія Ігоровича головою Диканської районної дер-

жавної адміністрації Полтавської області.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

30 січня 2020 року.

СКИБА 
Євгеній Ігорович

народився 10 березня 1991 року 
в смт Диканька. У 2008 році за-
кінчив Диканську гімназію 
ім. М.В.Гоголя. Має повну вищу 
освіту, юрист: у 2013 році закінчив 
Національний університет “Юри-
дична академія України імені Яро-
слава Мудрого” за спеціальністю 
“правознавство”. З лютого 2014 
по січень 2020 року обіймав по-
сади прокурора, старшого про-
курора прокуратури Диканського 
району, прокурора Миргородської 
місцевої прокуратури, прокурора 
Диканського відділу Миргород-
ської місцевої прокуратури. 

Одружений. Дружина – Скиба 
Юлія Вікторівна, разом з якою 
виховують трирічну доньку Зла-
тославу.   
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З а п и т у в а л и  – 
в і д п о в і д а є м о

À â âèøèâêàõ òèõ – ðàä³ñòü ³ æóðáà
Ç äàâí³õ-äàâåí Óêðà¿íà ñëàâèëàñÿ ñâîºþ êðàñîþ, ðîäþ÷èìè çåìëÿ-

ìè, ïðàöüîâèòèìè é òàëàíîâèòèìè ëþäüìè.
Ìè, ïåíñ³îíåðè ñ. Áàëÿñíå, òàêîæ ìàºìî òàëàíòè, à ùîá ¿õ ïîáà÷èëè 

é ³íø³, ùå âîñåíè ïî÷àëè ïðîâîäèòè âèñòàâêè âèøèâîê. Íåùîäàâíî 
ä³ÿëà ðîäèííà âèñòàâêà ðîá³ò áàëÿñíåíñüêèõ ìàéñòðèíü-âèøèâàëüíèöü 
Òåòÿíè Þð³¿âíè ³ Òåòÿíè Ìèõàéë³âíè Êîâàëåíê³â. Ö³ æ³íî÷êè ïî÷àëè 
âèøèâàòè ùå ç ðàííüîãî äèòèíñòâà, ëþáîâ äî ðóêîä³ëëÿ ïðèùåïèëè 
¿õí³ ìàòåð³. À êîëè âèéøëè çàì³æ, ïðèêëàäîì ñòàëà ¿õíÿ ñâåêðóõà, 
âèøèâàëüíèöÿ Ãàííà Øï³êà. ×óäîâ³ ðîáîòè ðóêîä³ëüíèöü çà÷àðóâàëè 
ãëÿäà÷³â. Òåòÿíà Þð³¿âíà âîëîä³º áàãàòüìà òåõí³êàìè, àëå íàéá³ëüøå 
ïîëþáëÿº âèøèâêó á³ñåðîì. À ç-ï³ä óì³ëèõ ðóê Òåòÿíè Ìèõàéë³âíè íà 
ïîëîòíî ëÿãàþòü õðåñòèêè, êîëüîðîâ³ íèòêè ñïë³òàþòüñÿ â ðàäîñò³ é 
æóðá³, îæèâàþòü êàëèíà é âåðáà, ñï³âî÷³ ïòàøêè, áóÿþòü êâ³òè.

Â³äêðèòòÿ âèñòàâêè ïðîõîäèëî ó âèãëÿä³ âå÷îðíèöü: âñ³ ñï³âàëè, 
çãàäóâàëè ïðèñë³â’ÿ òà ïðèêàçêè. Ãóìîðåñêàìè ïîðàäóâàâ ïðèñóòí³õ 
Ìèêîëà Êàáèêà (íà ôîòî ë³âîðó÷). Äóæå âäÿ÷í³ Áîðèñîâ³ Êóêñåíêó çà 
ìóçè÷í³ â³òàííÿ òà ÷óäîâèé àâòîðñüêèé â³ðø ïðî ìàò³ð. 

Ïîáóâàëè íà åêñêóðñ³¿ â Ðåøåòèë³âö³
Íåùîäàâíî ïåíñ³îíåðè ñ. Áàëÿñíå, ÿê³ çàõîïëþþòüñÿ ìèñòåöòâîì 

âèøèâàííÿ, ïîáóâàëè â Ðåøåòèë³âñüê³é ìàéñòåðí³ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³, 
äå äëÿ íèõ áóëî ïðîâåäåíî ö³êàâó åêñêóðñ³þ. Â³ä âèøèâàíèõ ðîá³ò ³ 
ïðåäìåò³â òêàöòâà íå ìîæíà áóëî â³äâåñòè î÷åé. Âñ³ áóëè â çàõâàò³ 
â³ä ïîáà÷åíîãî.

Ö³ çàõîäè ñïëàíîâàí³ ³ ïðîâîäÿòüñÿ ïåðâèííîþ îðãàí³çàö³ºþ âå-
òåðàí³â ñ. Áàëÿñíå, àáè çãóðòóâàòè ëþäåé ïîõèëîãî â³êó, íàïîâíèòè 
¿õíº æèòòÿ òåïëîì, äîáðîì ³ òóðáîòîþ. À ñòàðøå ïîêîë³ííÿ ìàº çìîãó 
ïåðåäàòè ñâî¿ çíàííÿ òà âì³ííÿ ìîëîäèì. 

Валентина ТЕРЕЩЕНКО, голова первинної ради 
ветеранів, Віта ЦИСЬ, завідуюча сільською бібліотекою.

Кожна дитина повинна виховуватися в сім’ї, від-
чувати любов, турботу й підтримку від батьків, ро-
зуміти, що вона потрібна. А коли це не так? На жаль, 
іноді родини потрапляють у складні життєві ситу-
ації, діти не завжди мають турботливих батьків, 
а дехто з малюків взагалі не знає, що таке щасливе 
дитинство. 

Про такі життєві ситуації сьогодні наша розмова з 
директором центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді Юлією ПІВЕНЬ.

– Юліє Василівно, які проблеми вирішуєте, що вважає-
те першочерговим сьогодні?

– Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та моло-
ді забезпечує раннє виявлення сімей, що опинилися у склад-
них життєвих обставинах, та веде їх облік. Протягом 2019 року 
виявлено 9 сімей цієї категорії, у яких виховується 27 дітей. 
Усього на початок року в нас на обліку перебуває 44 сім’ї (117 
дітей), вони при потребі охоплюються соціальним супроводом.

Протягом минулого року служба у справах дітей райдерж-
адміністрації доклала чимало зусиль, щоб нарешті поча-
ла функціонувати єдина інформаційна аналітична система 
“Діти”, в якій ведеться облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, прийомних батьків, опікунів, пі-
клувальників, кандидатів в усиновлювачі, дітей, які пере-
бувають у складних життєвих обставинах. Завдяки спільній 
копіткій роботі служби у справах дітей та центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді у 2019 році двом дітям надано 
статус дітей, позбавлених батьківського піклування (мати 
рішенням суду позбавлена батьківських прав), вони були вла-
штовані до сімейних форм виховання, пізніше –  усиновлені, 
одній дитині надано статус дитини-сироти й вона оформлена 
під опіку. 

– Чи багато дітей мають статус “сирота” при живих 
батьках?

– На жаль, багато. На 1 січня на обліку служби у справах 
дітей перебуває 31 дитина-сирота, дитина, позбавлена бать-
ківського піклування, з них 5 дітей виховується в прийомних 
сім’ях, 24 – в сім’ях опікунів (піклувальників), 1 – у спеціалізо-
ваному державному закладі.

Протягом 2019 року знято з обліку 5 дітей цієї категорії, з 
них двоє досягли повноліття, одна повернута на виховання 
батькам, двох усиновлено.

У відділі освіти, сім’ї, молоді та спорту створений банк цих 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
ведеться моніторинг їхнього соціального стану, проводяться 
грошові виплати при досягненні повноліття. У четвертому 
кварталі 2019 року була виплачена допомога в сумі 13200 грн 
на придбання одягу.

– Чи достатньо уваги приділяється дітям, у яких непро-
сте і нерадісне дитинство?

– Вони постійно в полі зору нашої служби, інших соціаль-
них служб. З метою координації роботи місцевих органів ви-
конавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо 
соціально-правового захисту безпритульних і бездоглядних 
дітей, їх соціалізації, реабілітації та адаптації в суспільстві 
при райдержадміністрації створені та діють комісія з питань 
захисту прав дитини (на 1.01.2020 року нею проведено 18 за-
сідань, на яких розглянуто 38 питань соціального та правового 
захисту дитини); Координаційна рада у справах дітей – у 2019 
році проведено 4 засідання.

Службою у справах дітей спільно з районним центром со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Диканським відді-
ленням поліції, сільськими та селищною радами з метою вияв-
лення бездоглядних дітей проводяться рейди по сім’ях, під час 
яких обстежено 56 сімей, попереджено 40 батьків, ініційовано 
притягнення до відповідальності 4 батьків. У ході цих рейдів 
виявлено 5 дітей, які потребували соціального захисту, їх було 
вперше поставлено на облік служби, в результаті двох дітей 
вилучено та влаштовано до сім’ї патронатного вихователя на 
період подолання складної життєвої ситуації в сім’ї.

Завдяки такій тісній співпраці вдається оперативно реагу-
вати на випадки, коли діти без поважних причин не відвідують 
школу чи дитсадок.

– А як щодо відповідальності горе-батьків?
– Службою у справах дітей райдержадміністрації та центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 2018 році було іні-
ційовано притягнення до відповідальності 3 батьків, які не за-
безпечують виконання батьківських обов’язків, у 2019 році – 4 
батьків. Постійно проводиться просвітницька, роз’яснювальна 
та профілактична робота щодо запобігання поширенню алко-
голізму, наркоманії та соціально небезпечних хвороб. З цим 
контингентом працювати дуже складно, але все ж іноді вда-
ється “достукатися” до свідомості тих, хто дав життя дітям, 
але не дбає про їхнє нормальне життя і виховання.

– А що таке сім’я патронатного вихователя? 
– Це відносно нова форма роботи, у нашому районі патро-

натну сім’ю створено у 2018 році, а в області таких сімей лише 
чотири. Завданням патронатної сім’ї є тимчасовий догляд, 
виховання та реабілітація дитини на період подолання нею, її 
батьками або іншими законними представниками складних 
життєвих обставин. Метою патронату над дитиною є забез-
печення захисту прав дитини, яка через складні життєві об-
ставини тимчасово не може проживати разом із батьками, 
надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на повернення у 
сім’ю. Протягом минулого року в цю родину тричі влаштували 
по двоє дітей, причому двох – повторно.

– Чи є необхідність у більшій кількості патронатних сімей?
– Так, це було б дуже добре, але, на жаль, не всі охочі мають 

за основну мету допомогти чужим дітям, дехто і взявся б за цю 
справу, але тільки задля отримання певного прибутку. Тому, 
якщо хтось має бажання подарувати чужій дитині часточку 
своєї душі, ми відкриті до діалогу. 

– Які ще категорії осіб перебувають у полі зору вашої 
служби?

– Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді у 2019 році оздоровлено особу з інвалідністю внаслідок вій-
ни з числа учасників АТО; постійно здійснюється інспектування 
сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема, 
і сімей з числа внутрішньо переміщених. Дві родини цієї категорії 
перебувають на обліку сімей, що опинилися у складних життєвих 
обставинах. Одна сім’я охоплена соціальним супроводом.

Між районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді та центром пробації діє угода про співпрацю. Завдання 
центру – профілактична робота з умовно засудженою молод-
дю, зокрема, недопущення повторного злочину. Протягом 
2019 року проведено 12 групових заходів. Всього індивідуаль-
ними та груповими заходами охоплено 35 осіб з числа умовно 
засуджених, з них один – неповнолітній.

Щороку проводяться заходи до Дня людей з інвалідністю 
“Ти не один” та Дня захисту дітей. У 2019 році на заходах до 
Дня людей з функціональними обмеженнями побували усі 
діти району з інвалідністю та їхні батьки (70 сімей). 13 дітей 
району забезпечені інклюзивною освітою: вісім навчаються у 
закладах загальної середньої освіти, п’ять – вихованці закладу 
дошкільної освіти. Всі діти, які потребують допомоги, забезпе-
чені асистентами вчителя. За заявами батьків та висновками 
ІРЦ здійснюється корекційно-розвиткові заняття логопедом 
відділу освіти та психологами ЗЗСО. На базі опорного закладу 
району створена інклюзивна ресурсна кімната.

Відділом спільно зі службами райдержадміністрації мину-
лого року до Міжнародного дня захисту дітей проведено ра-
йонне свято “Усмішка”, в ньому взяли участь близько 600 учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів району, серед яких – і 
вихованці пришкільних таборів.

– Що у найближчих планах?
– Наш головний і стратегічний план – недопущення соціального 

сирітства, дитячої бездоглядності та безпритульності. А для цього 
треба працювати із сім’ями, у яких існує такий ризик. Працювати 
так, щоб діти залишалися у сім’ях, а не ставали сиротами при 
живих батьках. Повірте, морально дуже важко забирати у батьків 
дітей, хоча і розумієш, що з рідними мамою і татом дитині зали-
шатися небезпечно. До речі, жодної дитини, яка залишилася без 
батьківського піклування, з нашого району у сирітських закладах 
немає, усі влаштовані у сім’ї. Бо сім’я для дитини – найголовніше.

Кожна дитина повинна виховуватися в сім’ї, від-Кожна дитина повинна виховуватися в сім’ї, від-

Наші 
інтерв’ю

Кожна дитина повинна виховуватися в сім’ї, від-
чувати любов, турботу й підтримку від батьків, ро-

– Чи достатньо уваги приділяється дітям, у яких непро-
сте і нерадісне дитинство?

– Чи є необхідність у більшій кількості патронатних сімей?
– Так, це було б дуже добре, але, на жаль, не всі охочі мають 

Сім’я для дитини – найголовніше

Ажіотаж ви-
кликали в укра-
їнців нові пра-
вила, запрова-
джені при оплаті газопостачання. 
Ми звернулися до начальника служ-
би обліку та розрахунків Дикан-
ського УЕГГ  Ірини ПИЛИПЕНКО з 
проханням роз’яснити ситуацію.

– Так, з 1 січня цього року оператори 
ринку (облгази/газзбути) виставляють 
плату за газ у двох платіжках. Окремо 
– за спожитий газ і окремо – за його 
розподіл (доставку) споживачеві. При 
цьому тарифи за розподіл в кожному 
регіоні різні. Зазначу, що ціна за тран-
спортування газу завжди містилася в 
ціні газу, але згідно з пунктом 3 Поста-
нови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг №3037 
від 24.12.2019 року “Про встановлення 
тарифу на послуги розподілу природ-
ного газу для АТ “Полтавагаз” тариф 
на розподіл (транспортування) газу з 1 
січня 2020 року відокремлено від ціни 
на газ, тому людям приносять 2 платіж-
ки: за газ і транспортування.

Тариф за розподіл газу визначаєть-
ся залежно від споживання за попе-
редній “газовий рік” (з 1 жовтня 2018 
року по 30 вересня 2019 року). Обсяг 
спожитого газу, приведеного до стан-
дартних умов, ділиться на 12 місяців 
(число місяців в році) і множиться на 
тариф. Отримана сума і є щомісячною 
платою за доставку газу, яка індивіду-
альна для кожного споживача. Тобто у 
різних споживачів – різні суми платежів 
за доставку газу.

Типовим договором розподілу при-
родного газу споживачам, у т.ч. побуто-
вим, передбачено ведення обліку при-
родного газу (п. 5.6 договору) в кубічних 
метрах, приведених до стандартних 
умов. У ньому зазначається, що визна-
чення загального обсягу розподіленого 
споживачу (спожитого ним) природно-
го газу проводиться з приведенням до 
стандартних умов (це – температура 
повітря 20о за Цельсієм та абсолютний 
тиск 760 мм ртутного стовпчика. Усі по-

бутові лічильники рахують об’єм газу в 
робочих умовах – без корекції темпера-
тури і тиску.

Сума платежу за доставку газу не змі-
нюватиметься протягом року, тому є 
сенс оплатити її наперед, щоб не пере-
плачувати за банківську комісію, яка в 
деяких випадках може бути співмірною 
із сумою самого платежу. Це актуально 
для тих, хто живе в глибинці, споживає 
газу небагато і користується місцевим 
відділенням банку з високою комісією.

Важливо пам’ятати, що з 1 липня та-
риф за розподіл газу дорожчає, тож 
збільшиться і плата за місяць. Тобто в 
платіжці за доставку газу, яка прийде в 
липні, буде інша сума. Тому найкраще 
або дочекатися рахунку від розподіль-
чої компанії в липні, або кинути аванс, а 
потім врахувати його в майбутню опла-
ту. Це дозволить уникнути штрафної 
пені.

Оплата за доставку газу проводиться 
завжди (якщо споживач не від’єднаний 
механічно від системи газопостачання), 
незалежно від того, споживається газ за 
фактом чи ні. Лічильник же фіксує тільки 
обсяг спожитого газу, тобто має відно-
шення тільки до однієї з квитанцій на по-
стачання. Тому тим, хто газ по факту не 
споживає, наприклад, поїхав на кілька 
місяців або років, щоб не отримувати 
рахунки за розподіл газу і щоб борг не 
накопичувався, має сенс оформити собі 
відключення послуги, тобто повністю 
відрізатися від системи газорозподі-
лення.

Оплату за споживання газу газопоста-
чальні компанії рекомендують здійсню-
вати протягом 5 днів після отримання 
рахунку. Оплата за розподіл газу має 
точні терміни погашення. Для населен-
ня кінцевий термін оплати – до 20 чис-
ла поточного місяця (за лютий – до 20 
лютого).

За кожен прострочений день платежу 
після цього терміну Оператор ГРМ на-
раховуватиме пеню.

бутові лічильники рахують об’єм газу в 

Нові правила 
оплати за газ

Тетяна Юріївна КОВАЛЕНКО з Вітою 
ЦИСЬ і Валентиною ТЕРЕЩЕНКО.

Інформація
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Відповідно до дору-
чення Прем’єр-міністра України та на виконання наказу Го-
ловного управління ДСНС України у Полтавській області 
працівниками Диканського районного сектору протягом 
грудня 2019 року – січня 2020 року проведено позапланові 
перевірки стану пожежної та техногенної безпеки закладів 
освіти всіх рівнів, установ охорони здоров’я району та за-
кладів соціального захисту для тимчасового проживання 
громадян. Загалом на території району вказаними перевір-
ками охоплено 28 об’єктів з масовим перебуванням людей, 
серед яких 13 дошкільних, 13 загальноосвітніх навчальних 
закладів, 1 стаціонарне відділення для тимчасового про-
живання, а також 1 заклад охорони здоров’я.

У ході проведення перевірок виявлено 274 недоліки. За по-
рушення правил пожежної безпеки України до адміністратив-
ної відповідальності у вигляді штрафів притягнуто 28 керів-
ників та посадових осіб (складено протоколи про порушення 
правил пожежної безпеки за ст. 175 КУпАП).

Перевірками було виявлено низку недоліків, вони вказані 
у приписах про усунення порушень вимог законодавства у 
сфері техногенної та пожежної безпеки, які вручені керівни-
кам відповідних закладів, із зазначенням конкретних строків 
виконання. Типовими з них є:

– непроведення обробки дерев’яних елементів горищних 
покриттів будівель засобами вогнезахисту;

– невідповідність стану утримання евакуаційних шляхів ви-
могам правил пожежної безпеки;

– відсутність на об’єктах систем пожежної сигналізації і 
систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією 
людей;

– незадовільний стан утримання систем внутрішнього та 
зовнішнього протипожежного водопостачання;

– евакуаційні шляхи та виходи не забезпечені евакуаційним 
освітленням;

– в навчальних закладах та в закладі охорони здоров’я на 

вікнах допускається встановлення грат, які не розкриваються 
зсередини;

– не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацюван-
ня приладів захисту електричних мереж та електроустановок 
від короткого замикання;

– не проведено технічного обслуговування вогнегасників, 
які експлуатуються;

– незабезпеченість первинними засобами пожежогасіння.
В освітніх закладах виявлені порушення найчастіше стосу-

валися відсутності чи несправності систем протипожежного 
захисту, що мало місце на 26 перевірених об’єктах. Великий 
відсоток цих порушень обумовлено об’єктивним фактором, 
адже до липня 2015 року загальноосвітні школи з кількістю 
учнів менше 360 осіб не підлягали обладнанню такими систе-
мами. Відповідно у невеликих школах, які будувалися до цьо-
го часу, така автоматика відсутня з самого початку. У подаль-
шому відбулася зміна норм, які зобов’язали забезпечувати 
системами протипожежного захисту всі школи без винятку.

У 20 освітніх закладах не проведено обробки дерев’яних 
елементів горищних покриттів будівель засобами вогнеза-
хисту. Ще один вагомий недолік – непроведення технічного 
обслуговування вогнегасників, це порушення стосується 13 
загальноосвітніх та 6 дошкільних навчальних закладів.

Під час позапланових заходів державного нагляду (контро-
лю) велику увагу приділено покращенню обізнаності працівни-
ків та дітей в питаннях пожежної безпеки. Проведено інструк-
тажі з дотримання правил пожежної безпеки, нагадування про 
дії при виникненні пожежі та порядок евакуації людей з буді-
вель і приміщень. Було відпрацьовано евакуацію з приміщень 
навчальних закладів у разі виникнення пожежі.

Головна мета таких відпрацювань – це перевірка дій пра-
цівників та дітей на випадок виникнення пожежі. Після оголо-
шення сигналу “ПОЖЕЖА” співробітники ДСНС спостерігали 
за злагодженістю дій під час евакуації та відсутністю перешкод 

для її швидкого та вдалого проведення з подальшою перевір-
кою кількості евакуйованих. Рятувальники підбивали підсумки 
занять, де наголошували на основних помилках. Усього про-
ведено 28 загальних інструктажів та навчань. 

Паралельно зі здійсненням інспекторами позапланових пе-
ревірок об’єктів черговими караулами 11 державної пожежно-
рятувальної частини відпрацьовано документи оперативного 
реагування на об’єкти та перевірено 44 джерела зовнішнього 
протипожежного водопостачання. Як з’ясувалося, з 14 по-
жежних гідрантів 3 перебуває в неробочому стані; з 11 по-
жежних водойм 6 – в неробочому стані, з 19 водонапірних 
башт 6 – несправних та непристосованих до забору води 
пожежно-рятувальною технікою.

Було встановлено, що на 11 об’єктах джерела зовнішнього 
протипожежного водопостачання розташовані на відстані 
понад 500 метрів від будівель та споруд, що не дозволяє опе-
ративно використовувати їх для гасіння пожеж.

Запас води у цистернах пожежних автомобілів дозволяє за-
безпечувати гасіння пожеж лише протягом дуже обмеженого 
часу. Відповідно саме наявність і справний стан джерел зо-
внішнього протипожежного водопостачання є тим фактором, 
який визначає оперативність локалізації та ліквідації пожежі і 
тим самим зменшує імовірність загибелі та травмування лю-
дей.

Звертаємо увагу керівників закладів на необхідність са-
мостійного проведення інструктажів та практичних занять 
у майбутньому, особливо в навчальних закладах. Прово-
дити ці заняття необхідно раптово та з використанням сис-
тем протипожежного захисту, а саме систем оповіщення та 
управління евакуацією людей. Адже, виходячи з практики, 
можна сказати, що в більшості навчальних закладів про від-
працювання дій на випадок виникнення пожежі знає увесь 
персонал та учні заздалегідь.

Диканський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Відповідно до дору-

Служба 101 
інформує

...З ЯСНИМ ВРАНІШНІМ сонцем, ведучи за 
собою малу донечку, переступила Шура поріг 
будинку майбутнього чоловіка Володимира, 
де на неї з неприхованою цікавістю й остра-
хом дивилися двоє хлоп’ят. У жінки защеміло 
серце. З її появою кімнати ожили, наповни-
лася дитячим сміхом, у них дихалося на повні 
груди. В оселі запахло борщем, пампушками... 
і сімейним щастям. 

Зустрілися двоє людей, дві долі: вдівець 
і розлучена жінка. На побачення та вистою-
вання при місяченьку в обох не було часу. Її 
Оленці – два рочки, його синочкам Сергійкові 
та Саші ще п’яти і трьох не виповнилося. Коли 
стрілися їхні погляди, надворі стояла глуха 
осінь – передзим’я. А на душі свято! Природа 
готувалася до спокою, але любов його не знає 
і приходить не тільки весняної пори, а й тоді, 
як інеєм покриті цвітуть очерет з рогозом. Від 
першого сніжку зачаровано блищить все на-
вкруг і хочеться жити! Береться льодком ріка, 
світ набирає нових барв. А в душі зріє бажання 
постійної потрібності іншій людині. Обоє були 
готові до певної жертовності – присвятити 
себе малюкам, що так потребували батьків-
ського і материнського захисту.  

Володимир – бравий красень, і наміри щодо 
Олександри мав чисті й чесні, щоб було по 
совісті, тож із одруженням не зволікав. Ніщо 
так не зближує, як пережита спільно біда: у 
нього – тяжка втрата молодої дружини, у неї 
– невдале заміжжя. Обпалені душі лікували 
бальзамом піклування про 
крихіток, яких обережно 
вручило їм життя.

Діти підростали і бачили 
добрі стосунки між батька-
ми, недовіра і відстороне-
ність танули, як сніжинки, 
від чарівної усмішки Олек-
сандри. “Мамо!” – мовили 
діти одне за одним, і ці сло-
ва наповнювали теплом до-
бре і лагідне жіноче серце.

На травневі свята по-
спішали дружно на парад, 
зроду не сказав би, що вони колись жили 
окремо і це не їхні спільні діточки. Але ятрили 
серця сільські “доброзичливці”, яким ой як му-
ляло чуже щастя. Вони настигали голою прав-
дою дітей, щоб уколоти якнайболючіше: “Ото, 
Лєнко, не твій батько, а вона, хлопці, не се-
стра вам. А та – не мати ніяка”. Та біль ущухав, 
сім’я була опорою. На яскравих альбомних 
світлинах – не сироти, а повноправні волода-
рі лотерейного виграшу “Любов і ласка”. Ось 
діти утрьох ідуть з дитсадка, братики ведуть 
молодшу сестричку, на інших фото вони теж 
разом. А як же інакше?

Пригадався Володимиру Васильовичу ви-
падок, який стався в олійниці. Чекав він з ма-
ленькою Лєною своєї черги, симпатична ді-
вчинка припала до душі жінкам, котрась із них 
мовила зачудовано: “Як же донечка на тата 
схожа!” Ніби й дрібничка, але той випадок 
запам’ятався на все життя. 

Розповідають Корецькі про свою родину, 
запитання саме проситься: “А коли ж діти 
вам рідними стали?” Сором’язлива відповідь 
звучить крізь сльози, приправлені легенькою 
усмішкою: “Зразу. Називати татом і мамою не 
вчили, воно якось само собою вийшло”. 

– А які ваші діти?
– Не кращі за всіх, але й не гірші за інших. 

Дітвори тут, на вулиці Молодіжній, тепер Миру, 
як гороху було: висиплеться з кожного двору, 

росли, що молоді пагін-
ці. 

1883 рік подарував 
сюрприз для сім’ї: на-
родився спільний синок 
Андрійко. Повного мате-
ринського щастя хочеть-
ся кожній коханій жінці. 
Шурочка справлялася 
скрізь, працюючи вдома 
і в конторі бухгалтером з 
тваринництва і рослин-
ництва. Чоловік Володя 
– її підтримка і розрада: 
закінчив технікум керів-
них кадрів, працював 
спочатку помічником 
бригадира тракторної 
бригади, потім при Ки-
ївській сільгоспакадемії 
закінчив школу бджо-
лярства. 

Задля дітей трима-
ли чимале господар-
ство. На собі пізнали 
тяготу “перебудови”, 
складність життя у 
дев’яностих. Не пораху-
вати збитих колін, латок 
на дитячих штанцях! А 
вже як захворіє одне, то 
й усі інші за ним зане-

дужають. Скільки недоспано ночей, скільки 
думок роїлося в голові! А ранок принесе живу 
надію.

– Було Андрійкові 11 місяців, – пригадує 
Олександра Миколаївна, – як до мене при-
йшли з пропозицією працювати кухарем у 
колгоспну їдальні. Взялася до роботи, синочка 
здала в дитсадок. А годували по 120 чоловік!  
Колгосп “Перемога” тоді був успішним у всіх 
галузях, де трудилося багато людей.  

Згодом відповідальній жінці з усіма за-
датками лідера довірять посаду завідуючої 
їдальнею, про неї напишуть у “Трудовій славі”.  
Усього було на життєвій ниві родини Корець-
ких, та в пам’яті залишилося тільки хороше, 
погане спливло за водою.

Важко було б молодим без підтримки рід-
них, старше покоління, загартоване війною, 
голодом, скитаннями, втратами, зуміло ви-
ростити своїх дітей надійними людьми. Батьки 
Володимира Васильовича – Василь Семено-
вич і Наталія Демидівна – не ділили онуків на 
своїх і чужих, у їхніх щирих серцях вистачало 
місця всім. Працювали в колгоспі: батько – 
бригадир,  мама – робітниця польової бри-
гади. Батько був ще й пасічником від Бога, 
називав цих працьовитих комах не інакше як 
“мої бджілки”. Батькову науку перейняв і терп-
лячий та розважливий син, і це згодом стало 
як знахідка, коли пішов працювати на пасіку. 

– Пісня мала постійну прописку в хаті Васи-
ля та Наталії, як вони красиво співали – мож-
на було заслухатися, – згадують односельці. 
– Подарунки і солодощі ділили між онуками 
порівну, тому вони росли вдячними і нежа-
дібними.

Олександра Миколаївна родом з Чапаєв-
ки, її батьки працювали в радгоспі. Тато – 
Пращур Микола Матвійович – столяр, був 
справжнім майстром своєї справи. Не було 
жодної хати в селі, де почесного місця не 
займали б його дерев’яні вироби. Буфети, 
табуретки, стільці, усе домашнє начиння 
вправно виходили з-під його умілих рук. 
Мама, Варвара Дмитрівна, до війни і у війну 
була почесним донором. Працювала на вій-
ськовому заводі, а в радгоспі – і на прополці 
цукристих, і на телятнику. А вже як скирту-
вальниці їй не було рівних!

Літні канікули малі зграйкою проводили в 
Чапаєвці, а глядів їх прадідусь Дмитро Іва-
нович. Так піднялась зміна працьовитих по-
мічників. 

Один за одним сини Сергій, Олександр та 
Андрій пішли в армію. Батьки чекали їхнього 
повернення додому, сивина павутинкою вплі-
талась у мамині коси.

Не тільке телевізійне шоу може похвали-
тися чотирма весіллями, Корецькі стільки ж 
справили – кожному з дітей. Нині Сергійко 

з сім’єю живе у 
Франції, працює 
водієм. Саша – 
слюсар, Андрій – 
менеджер, меш-
кають з родинами 

в Полтаві, Лєна, як і мама, кухар. Олександра 
Миколаївна з Володимиром Васильовичем 
мають аж дев’ять онуків!    

А ще ж героїня нашої розповіді у вишиванні 
не відставала від сільських майстринь, про це 
свідчать ї численні шедеври. А от ікона Божої 
Матері з Дитям на руках – це уособлення її 
материнських почуттів. Господар коло своїх 
бджілок старається, щоб руки і душа мали по-
стійний труд.

В їхні двері не раз стукали біди й тривоги. 
Двічі від опіків рятували Олександру Микола-
ївну, сам Господь допомагав пережити біль та 
муки. А ще незмінне піклування дітей і чоло-
віка, що чергували коло хворої. Дуже важкий 
був період. 

За тихою бесідою перегортаємо велику 
книгу життя родини Корецьких, відвертих 
людей з почуттями гідності і гумору. А коли 
під стріху батьківської хати у свята злітаються 
діти-ластів’ята, скільки радості, сліз, розмов, 
спогадів! Такої благодатної пори гамірно в бу-
динку, за щедрими столами батько частує зо-
лотавим медом, мама подає пироги. Щасливі 
миті життя! 

Батьківська оселя, зігріта вогнищем душев-
ної теплоти, чекає на них, як пристань у вели-
кому морі розлук.

Зоя МАРТЕМ’ЯНОВА, 
с. Ландарі.

Долі людські

з сім’єю живе у 
Франції, працює 
водієм. Саша – 
слюсар, Андрій – 
менеджер, меш-
кають з родинами 

Надійна пристань 
у великому морі розлук

ÇÀÂÅÐØÅÍÎ ÏÎÇÀÏËÀÍÎÂ² ÏÅÐÅÂ²ÐÊÈ 
ÎÁ’ªÊÒ²Â Ç ÌÀÑÎÂÈÌ ÏÅÐÅÁÓÂÀÍÍßÌ ËÞÄÅÉ
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Звіт про виконання дохідної частини спеціального 
фонду Диканського районного бюджету за 2019 рік

ÊÊÄ Äîõîäè
Ôàêòè÷íî 
íàä³éøëî 

çà 2019 ð³ê

20000000 Íåïîäàòêîâ³ íàäõîäæåííÿ  5243208,97

25000000 Âëàñí³ íàäõîäæåííÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ  5243208,97

25010000 Íàäõîäæåííÿ â³ä ïëàòè çà ïîñëóãè, ùî íàäàþòüñÿ áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè çã³äíî ³ç 
çàêîíîäàâñòâîì 2617131,62

25010100 Ïëàòà çà ïîñëóãè, ùî íàäàþòüñÿ áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè çã³äíî ç ¿õ îñíîâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ 2384732,98

25010200 Íàäõîäæåííÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ â³ä äîäàòêîâî¿ (ãîñïîäàðñüêî¿) ä³ÿëüíîñò³ 1880,00

25010300 Ïëàòà çà îðåíäó ìàéíà áþäæåòíèõ óñòàíîâ  216984,54

25010400 Íàäõîäæåííÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ â³ä ðåàë³çàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ìàéíà 
(êð³ì íåðóõîìîãî ìàéíà) 13534,10

25020000 ²íø³ äæåðåëà âëàñíèõ íàäõîäæåíü áþäæåòíèõ óñòàíîâ  2626077,35

25020100 Áëàãîä³éí³ âíåñêè, ãðàíòè òà äàðóíêè 2147855,62

25020200

Êîøòè, ùî îòðèìóþòü áþäæåòí³ óñòàíîâè â³ä ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é, ô³çè÷íèõ 
îñ³á òà â³ä ³íøèõ áþäæåòíèõ óñòàíîâ äëÿ âèêîíàííÿ ö³ëüîâèõ çàõîä³â, ó òîìó ÷èñë³ 
çàõîä³â ç â³ä÷óæåííÿ äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ðîçì³ùåíèõ íà 
íèõ ³íøèõ îá`ºêò³â

478221,73

40000000 Îô³ö³éí³ òðàíñôåðòè  1475920,00

41000000 Â³ä îðãàí³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ  1475920,00

41050000 Ñóáâåíö³¿ ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ³íøèì ì³ñöåâèì áþäæåòàì 1475920,00

41053300 Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó íà óòðèìàííÿ îá`ºêò³â ñï³ëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ÷è 
ë³êâ³äàö³þ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ä³ÿëüíîñò³ îá`ºêò³â ñï³ëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 51540,00

41053600 Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó íà çä³éñíåííÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â 25000,00

41053900 ²íø³ ñóáâåíö³¿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó 1399380,00

Âñüîãî áåç óðàõóâàííÿ òðàíñôåðò³â 5243208,97

Âñüîãî 6719128,97

(грн)

Начальник фінансового управління Диканської РДА  Є.ФЕСЕНКО.

Публічне представлення інформації про виконання районного бюджету за 
2019 рік відбудеться 12 березня 2020 року о 14 годині в актовому залі Диканської 
селищної ради за адресою: смт Диканька, вул. Незалежності, 133.

Звіт про виконання видаткової частини спеціального 
фонду Диканського районного бюджету за 2019 рік

Êîä Ïîêàçíèê
Êàñîâ³ 

âèäàòêè çà 
2019 ð³ê

01 Äèêàíñüêà ðàéîííà ðàäà 2425248,17

0100 Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ 2389623,17

0180 ²íøà ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ 2389623,17

7000 Åêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü 35625,00

7691

Âèêîíàííÿ çàõîä³â çà ðàõóíîê ö³ëüîâèõ ôîíä³â, óòâîðåíèõ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Àâòî-
íîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ ì³ñöåâèìè îðãàíàìè 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ ôîíä³â, óòâîðåíèõ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, 
îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

35625,00

02 Äèêàíñüêà ðàéîííà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 1059856,13

2000 Îõîðîíà çäîðîâ`ÿ 935675,99

2010 Áàãàòîïðîô³ëüíà ñòàö³îíàðíà ìåäè÷íà äîïîìîãà íàñåëåííþ 812675,99

2111 Ïåðâèííà ìåäè÷íà äîïîìîãà íàñåëåííþ, ùî íàäàºòüñÿ öåíòðàìè ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ 
(ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿) äîïîìîãè 123000,00

7000 Åêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü 74411,00

7520 Ðåàë³çàö³ÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè ³íôîðìàòèçàö³¿ 74411,00

8000 ²íøà ä³ÿëüí³ñòü 49769,14

8320 Çáåðåæåííÿ ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó 25769,14

8831 Íàäàííÿ äîâãîñòðîêîâèõ êðåäèò³â ³íäèâ³äóàëüíèì çàáóäîâíèêàì æèòëà íà ñåë³ 24000,00

06
Â³ää³ë îñâ³òè, ñ³ì'¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Äèêàíñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿ 4700093,74

1000 Îñâ³òà 4662046,87

1020
Íàäàííÿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çàãàëüíîîñâ³òí³ìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè (â ò. ÷. 

øêîëîþ-äèòÿ÷èì ñàäêîì, ³íòåðíàòîì ïðè øêîë³), ñïåö³àë³çîâàíèìè øêîëàìè, ë³öåÿìè, 
ã³ìíàç³ÿìè, êîëåã³óìàìè

4094128,46

1090 Íàäàííÿ ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè ïîçàøê³ëüíèìè çàêëàäàìè îñâ³òè, çàõîäè ³ç ïîçàøê³ëüíî¿ 
ðîáîòè ç ä³òüìè 384,78

1150 Ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 13701,40

1161 Çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ çàêëàä³â ó ñôåð³ îñâ³òè 344982,23

1170 Çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ³íêëþçèâíî-ðåñóðñíèõ öåíòð³â 208850,00

5000 Ôiçè÷íà êóëüòóðà i ñïîðò 38046,87

5031 Óòðèìàííÿ òà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíà ðîáîòà êîìóíàëüíèõ äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë 38046,87

08 Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Äèêàíñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ 867199,07

3000 Ñîö³àëüíèé çàõèñò òà ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ 540583,07

3104 Çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíèìè ïîñëóãàìè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ãðîìàäÿí, ÿê³ íå çäàòí³ äî 
ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ ó çâ`ÿçêó ç ïîõèëèì â³êîì, õâîðîáîþ, ³íâàë³äí³ñòþ 450977,29

3192 Íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì âåòåðàí³â ³ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, 
ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ìàº ñîö³àëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü 14980,00

3210 Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò 74625,78

6000 Æèòëîâî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî 326616,00

6083
Ïðîåêòí³, áóä³âåëüíî-ðåìîíòí³ ðîáîòè, ïðèäáàííÿ æèòëà òà ïðèì³ùåíü äëÿ ðîçâèòêó 

ñ³ìåéíèõ òà ³íøèõ ôîðì âèõîâàííÿ, íàáëèæåíèõ äî ñ³ìåéíèõ, òà çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ä³òåé-
ñèð³ò, ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, îñ³á ç ¿õ ÷èñëà

326616,00

10 Â³ää³ë êóëüòóðè òà òóðèçìó Äèêàíñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 1174508,36

1000 Îñâ³òà 63265,94

1100 Íàäàííÿ ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè øêîëàìè åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ (ìóçè÷íèìè, õóäîæí³ìè, 
õîðåîãðàô³÷íèìè, òåàòðàëüíèìè, õîðîâèìè, ìèñòåöüêèìè) 63265,94

4000 Êóëüòóðà i ìèñòåöòâî 1111242,42

4030 Çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ á³áë³îòåê 120812,78

4040 Çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ìóçå¿â i âèñòàâîê 856364,43

4060 Çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïàëàö³â i áóäèíê³â êóëüòóðè, êëóá³â, öåíòð³â äîçâ³ëëÿ òà iíøèõ 
êëóáíèõ çàêëàä³â 114065,21

4081 Çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ çàêëàä³â â ãàëóç³ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà 20000,00

24 Â³ää³ë àãðîïðîìèñëîâîãî òà åêîíîì³÷íîãî  ðîçâèòêó Äèêàíñüêî¿ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 144880,00

7000 Åêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü 144880,00

7110 Ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðàì â ãàëóç³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 144880,00

37 Ô³íàíñîâå óïðàâë³ííÿ Äèêàíñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 287352,00

9000 Ì³æáþäæåòí³ òðàíñôåðòè 287352,00

9740 Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó íà çä³éñíåííÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â 25000,00

9750 Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó íà ñï³âô³íàíñóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â 195844,00

9770 ²íø³ ñóáâåíö³¿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó 57508,00

9800 Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó äåðæàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ðåã³îí³â 9000,00

Âñüîãî 10659137,47

(грн)

Маргарита Мороз недавно очолила Дібрів-
ську сільську бібліотеку, але старається як 
слід налагодити її роботу, знайти контакт із 
читачами. Не секрет, що в сільському закладі 
культури бракує хорошої літератури, періо-
дики, тому Маргарита Миколаївна звертаєть-
ся до районної бібліотеки, привозить книги й 
журнали, отримує фахову методичну допомо-
гу. Найактивнішими читачами в селі є Тетяна 
Кармазіна, Микола Паршин, Дмитро Зінов’єв, 
Катерина Гельдиш, Валентина Гмир, з дітей – 

Гліб, Матвій і Захар Котови, Владислав Федорченко, 
Віталій Мороз, Оля Куркова, Аня Митрович.

Сільський бібліотекар готує й проводить змістовні 
масові заходи для різних категорій користувачів – як 
для молоді, так і для середнього та старшого віку, тіс-
но співпрацює з місцевою організацією ветеранів, яку 
очолює Ольга Коршун. Відвідувачі бібліотеки – це ще й 
активні учасники художньої самодіяльності, тому тут 
збираються й на репетиції. “До людей уважна, і друг 
відмінний, і господиня гарна”, – так відгукуються про 
жінку односельці. 

– Нещодавно в бібліотеку проведено Інтернет, от 
тільки з озвученням заходів проблема: доводиться 
з дому приносити ноутбук, колонки, – клопочеться 
Маргарита Мороз. 

На час наших відвідин цього своєрідного культурно-
го центру села бібліотекар разом із сільським активом 
готувалися до свята Стрітення і до Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав. 

Маргарита Мороз недавно очолила Дібрів-

Á³áë³îòåêà ÿê êóëüòóðíèé öåíòð ñåëà

На фото Валентини ДІДЕНКО: Катерина БИЧОК, Валентина НІКОЛАЄНКО, Ольга КОРШУН, Ігор і Тамара КУЛАКОВИ, 
Маргарита МОРОЗ, Анатолій ЛИПНИЦЬКИЙ, Лада КОТОВА. 
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Позашкільна 
освіта

ÍÀÇÂÀ ÐÎÑËÈÍÈ ËÞÒÈÉ ÁÅÐÅÇÅÍÜ ÊÂ²ÒÅÍÜ ÒÐÀÂÅÍÜ ×ÅÐÂÅÍÜ ËÈÏÅÍÜ ÑÅÐÏÅÍÜ ÂÅÐÅÑÅÍÜ ÆÎÂÒÅÍÜ

Дні підвищеного ризику та спаду біологічної активності, несприятливі для сівби та садіння
4,5,8-10,

21-24,26,27

2,3,6-10,
19-21,

23-26,29,30

3,4,7-9,
15-17,

20-24,30

1,6-8,13,14,
17-19,

22-24,27-29

5,6,9,10,
13-15,19-25

4-8,11-13,
16-18,20-22

3,4,7-9,12-14,
17-20,30,31

1-5,9,10,14-18,
26-28

1-3,6-8,10-12,
16,17,

23-25,28-31

Непередбачувані дні. Не варто ні саджати, ні сіяти
8,9,10,22,

23,24 8,9,10,23-26 7-9,22-24 6-8,22,23 5,6,20,21,22 4,5,6,20,21,22 3,4,17-20 1,2,3,16,17,18 1,2,16,17,
30,31

Дні, найбільш сприятливі для підготовки насіння, сівби та садіння у відкритому та закритому ґрунті
Àðàõ³ñ 12-15 11-13 10,13,14 10-12 7,8,11,12 9,10 5,6,10,11 6-8 4,5,9

Áàêëàæàíè 2,3,6,7 4,5 1,2 4,5,31 1-4,7,8,30 1,27,28,31 1,2,28,29 24,25,29,30 26,27

Áîáè, ãîðîõ, êâàñîëÿ 2,3,6,7 4,5 1,2,5,6 2-5,31 1-4,28-30 1,27,28,31 1,2,28,29 24,25,29,30 26,27

Áóðÿê ñòîëîâèé, â³íåãðåòíèé 12-15,19,20 11-13,
17,18,21,22 10,13,14,18,19 10-12,15,

16,20,21 7,8,11,12,16-18 9,10,14,15,19 5,6,10,11,15,16 6-8,11-13 4,5,9,13-15

Ãàðáóçè, êàáà÷êè, ïàòèñîíè 2,3,6,7 4,5 1,2 4,5,31 1-4,28-30 1,27,28,31 1,2,28,29 24,25,29,30 26,27

Êàïóñòà ðàííÿ, ñàëàò, 
ñïàðæà

1,25,28,29 1,27,28,31 1,2,28,29 4,5,25,26 1-4,28-30 1,25-28,31 1,2,21-24 19-21,29,30 18,21,22,
26,27

Êàïóñòà ï³çíÿ 1-3,6,7,
25,28,29 1,4,5,27,28,31 1,2,28,29 4,5,25,26,31 1-4,28-30 1,25-28,31 1,2,21-24,28,29 19-21,24,

25,29,30
18,21,22,

26,27

Êàðòîïëÿ, òîï³íàìáóð 12-20 11-18 10-14 9-12,20,21 7,8,16-18 14,15,18,19 10,11,15,16 6-8,11-13 4,5,9,15

Êð³ï, êìèí, ïîðòóëàê, ôåíõåëü 3-5,26,27 2,3,29,30 5,6,25-27 2,3,24,30,31 19,26,27 2,3,23,24, 29,30 25-27 22,23 19,20,28

Êóêóðóäçà îâî÷åâà 1,28,29 1,27,28,31 1,2,28,29 25,26 28,29,30 27,28,31 23,24,28,29 20,21,24,25 18,21,22

Ìîðêâà, ïàñòåðíàê 12-15 11-13 10-14 10-12,15,16 7,8,11,12 9,10,14,15 5,6,10,11 6-8,11-13 4,5,9

Îã³ðêè, êàâóíè, äèí³ 1,2,3,25,
28,29 1,4,5,27,28,31 1,2,28,29 25,26 3,4,30 1,27,28 5,6,23,24 19-21 18,26,27

Ïåðåöü ã³ðêèé 2-5 — 5,6 4,5 3,4,30 1-3,27,30 23-27 19-23 18-20

Ïåðåöü ñîëîäêèé 1-3,6,7,
28,29

1,4,5,27,
28,31 1,2,28,29 4,5,25,26 1-4,28-30 1-3,25-30 21-27 19-23 18-20

Ïåòðóøêà, ñåëåðà: íà çåëåíü 25 31 28,29 25,26,30,31 26-30 23-28 21-25 19-21 18,26,27

Ïåòðóøêà, ñåëåðà: íà êîð³íü 12-17 11-16,22 10-12,18,19 9,15,16 11,12 9,10,18,19 5,6,15,16 11,12,13 9,15

Ïîì³äîðè 1,25,28,29 1,27,28,31 1,2,28,29 4,5,25,26 1-4,28-30 1,25-28 21-24 19-21 18,26,27

Ïøåíèöÿ, æèòî, îâåñ 6,7,25 4,5,31 1,2,28,29 4,5,25,26 1-4,28-30 1,25-27 21-24 19-21,29,30 18,26,27

Ðåäèñ, ð³ïà, ðåäüêà, áðóêâà 14,15,19,20 12,13,17,18 10,13,14 10-12 7,8,11,12 9,10 5,6,10,11 6,7,8 4,5,9

Ñîíÿøíèê 2,3,6,7,25, 
28,29

1,4,5,
27,28,31 1,2,28,29 25,26 3,4,30 1,27,28 23,24 19-21,

29,30 18,26,27

Öèáóëÿ íà çåëåíü 2,3,14,15 1,4,5,11-15 1,2,10-14,
28,29 4,5,9-12 1,4,7,8,28,29,30 1-3,27-31 1,2,10,11,26-29 6-8,24,25 4,5

Öèáóëÿ íà êîð³íü 14-20 12-18 10-14 9-12,20,21 7,8,16,18,30 14,15 10,11 6-8 4,5

Öèáóëÿ íà ñ³ÿíêó, ïîðåé, áàòóí 1-3,6,7,25, 
28,29

1,4,5,27,
28,31 1,2,28,29 4,5,25,26 1,2,28,29 1,25,26 21,22 29,30 26,27

×àñíèê íà êîð³íü 14-20 12-18 10-14 9-12,20,21 7,8,16-18 14,15 10,11 6-8 4,5

Ï³äãîòîâêà íàñ³ííºâîãî ìàòåð³-
àëó: ïåðåâ³ðêà íà ñõîæ³ñòü, çà-
ãàðòóâàííÿ, áàðáîòóâàííÿ òîùî

9-13,16-22 9-11,14-20 11-17 8-14 6-10 5-8 4,17,18 14,15,16 11-15

Ïîñàäêà ðîñëèí, ùî äàþòü 
ïëîäè íàä ïîâåðõíåþ ´ðóíòó 
(“âåðøêè”):

1,2,3,6,7, 
25,28,29 1,4,5,27,28,31 1,2,5,6,25-29 2-5,25,

26,30,31 1-4,26-30 1,23-28,31 1,2,21-25,28,29 19-21,24,
25,29,30

18,21,22,
26,27

Ïîñàäêà ðîñëèí ³ç çåìëÿíè-
ìè ïëîäàìè (“êîð³íö³”):

12-20  11-18,22 10-14,18,19 9-12,15,
16,20,21 7,8,11,12,16-18 9,10,14,15,19 5,6,10,11,15,16 6-8,11,13 4,5,9,13-15

Äí³, ñïðèÿòëèâ³ äëÿ ïåðåñàäæó-
âàííÿ îâî÷åâèõ êóëüòóð

1,2,6,7,12,13,
25,28,29

1,4,5,11,
27,28,31 1,2,5,6,28,29 2-5,25,

26,30,31 1-4,26-30 1,23-28,31 1,2,21-25,28,29 19-21,24,25,29,30 18,21,22,
26,27

Догляд за рослинами, збір врожаю

Çíèùåííÿ øê³äíèê³â, áóð’ÿí³â
4,5,8-10,

16,17,
21-24,26-27

2-3,6-10,
15,16,19, 20,
23-26,29,30

3,4,7-9,11,12,
15-17,

20-27,30

1,6-10,
13,14,17-19, 

22,23,24,27-29

5,6,9,10,
13-15,19-25

2-8,11-13,16-18,
20-22,29,30

3,4,7-9,12-14, 
17-20,26,27,30,31

1-5,9,10,14-18,
22,23,26-28

1-3,6-8,10-12,
16,17,

23-25,28-31

Ï³äãîðòàííÿ, ìóëü÷óâàííÿ 9-11,16,
17,21,22 15,16,19,20 11,12,15-17 8,9,13,14 9,10,19,20 7,8,16-18 3,4,12-14,17,18 9,10,14-17 6,7,9-14

Ïîëèâàííÿ, ï³äæèâëåííÿ 6,7,14,15,
23-25

4,5,12,13,
21-23,31

1,2,8-10,18, 
19,28,29 6,7,15,16,25,26 3,4,5,11-13,

21,22,30
1,9,10,18-20,

27,28 5,6,15,16,23,24 1-3,11-13,19-21,
29,30

9,10,17,
18,26,27

Ï³äæèâëåííÿ ïîçàêîðåíåâå 4,5,8-11 2,3,7-10,15,16 3-6,11,12 1-3,8,9,13,14 6,9,10 2,3,7,8 3,4,26,27,30,31 9,10,26-28 6-8,24,25

Îáïèëþâàííÿ, îáïðèñêóâàííÿ, 
îáêóðþâàííÿ â³ä øê³äíèê³â

10,11,16,17, 
21,22

9,10,15,
16,19,20

5,6,11,12, 
15,16,17

2,3,8,9,13, 
14,30,31 9,10,26,27 2,3,7,8,23, 

24,29,30 3,4,20,26,27,30,31 16,22,23,
26,27,28

13,14,19,
20,24,25

Îáð³çàííÿ, ïðèùèïóâàííÿ 2,3,6,7,12,13 4,5,11 1,2,7,13,14 4,5,10,11,12 1,2,7,8,11,12,28,29 4,9,10,14,15,31 1,2,5,6,10,11,28,29 6,7,8,24,25,29,30 4,5,9,26,27

Çàãîò³âëÿ îâî÷³â ïðî çàïàñ: 
êîíñåðâóâàííÿ, ñîë³ííÿ

6,7,18-20,25 4,5,17,18,31 1,2,13,14,20,
21,28,29

6,7,10-12,
18-21,25,26 3,4,7,8,14-18,22,30 1,11-15,27,28 8-11,23,24 4-8,20,21,29,30 2-5,17,18,26,27

Çá³ð êîðåíåïëîä³â íà çáåð³ãàííÿ 2,3,6,7,
16-22, 28,29

4,5,14-20,
27,28

1,2,7,11-17,
20-22

4,5,8-14,
18-21,31

1,2,6-10,
13-20,28,29

6-8,11-17,
25,26,31

1,2,4,8-14,17,18, 
21,22,28,29

3-10,14,15,
18,24,25 2-8,11,12,21,22

Äí³, â ÿê³ ïîòð³áíà îáåðåæí³ñòü ç 
ãîñòðèìè ³íñòðóìåíòàìè

1-8,12,15, 
16,19,20,22,

23,26,27

2-9,13,16,
17,20, 

21,23-26

1-8,12,15,
16,19-23,30

1-7,11,14,15,
17,18,19,21,22,

30,31

1-6,10,13-15,
17,18,20, 21,29,30

1-6,10-14,
17,18,20,28-31

1-4, 7-9,11,12,15, 
16,18,19,26-31

1-6,9,10,13,14,
16,17,25-30

1-3,6,9,10,
13,14,16,24-31

Календар садівників та городників на 2020 рік
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ÍÀÒßÆÍ² ÑÒÅË² 
ШИРОКА ГАМА КОЛЬОРIВ. 

ШВИДКИЙ МОНТАЖ 
(ЗА ОДИН ДЕНЬ). 

Т. 095-093-40-77.

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.

Пр о д ам :

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 íà Ñîëîøàíñüêîìó ìàñèâ³, 

5/5. Ò. 066-476-16-99.
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.
3-ê³ìí. êâàðòèðó, 1/3, öåíòð. Ò. 097-496-71-62.
Òåðì³íîâî! 2-ê³ìí. êâàðòèðó, öåíòð. Ò. 066-

048-00-62.
2-ê³ìí. êâàðòèðó, 1/2, öåíòð. Ò. 095-354-07-40. 
2-ê³ìí. êâàðòèðó, öåíòð, ç ïîãðåáîì ³ ñàðàºì. 

Ò. 099-608-27-72.
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, óìåáëüîâà-
íà, 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¿, áàçàðó. Ò. 095-533-87-80.
Áóäèíîê, 0,21 ãà, âóë. Äðóæáè, 25. Ò. 050-

067-28-98.
Ï³â áóäèíêó, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ñ/ã áóä³âë³, 

0,15 ãà. Ò. 050-280-56-03.
Áóäèíîê ïî âóë. Ë³ñíà, 7, 53 êâ.ì, ñâ³òëî, ãàç, 

âîäà, ãàðàæ, ïðèáóäîâè, ñàä. Ò. 095-943-67-38.
Áóäèíîê, öåíòð, 0,35 ãà. Ò. 066-867-18-29.
Ôë³ãåëü áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ñàðàé, ãàðàæ, 

âõ. ïîãð³á. Ò. 066-883-56-54.
Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, ë/êóõíÿ, ñàðàé, ï³äâàë. 

Íåäîðîãî. Ò. 099-430-22-69.
Áóäèíî÷îê, íåâåëèêèé, ïî âóë. Íåêðàñîâà, 8, 

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

íîñòÿìè 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, òåëåôîí, 

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.
Òåðì³íîâî! Õàòó â ñ. Âîäÿíà Áàëêà, 54 êâ.ì, 

0,25 ãà, ïðèâàò., 55000 ãðí. 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. 
Òåðì³íîâî! Áóäèíîê â 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 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, Âà-
ñèëü.

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.
Ãàðàæ â ðàéîí³ ì³ë³ö³¿. Ò. 066-250-24-86, Íà-

òàë³ÿ.
Ãàðàæ íà Ñîëîøàíñüêîìó ìàñèâ³. Ò. 066-887-

75-39. 
Ãàðàæ íà Ñîëîøàíñüêîìó ìàñèâ³, äîêóìåíòè, 

åëåêòðèêà, ïîãð³á, îãëÿäîâà ÿìà. Ò. 066-476-
16-99.
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 0,11 ãà òà 0,15 ãà. Ò. 095-434-88-63.
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.

Óñå äëÿ áóä³âíèöòâà: 
Òðóáè ìåòàëåâ³, íîâ³, ä³àìåòð 40, 25. Ò. 095-

505-87-85.

 Àâòîìîòîâåëîòåõí³êà, ç/÷:
”Òîéîòó Àâåíñ³ñ”, 2002 ð.â., 2,0, òóðáîäèçåëü, 

óí³âåðñàë, ñð³áëÿñòà, ëèòîâñüêà ðåºñòðàö³ÿ. Ò. 
050-304-77-19.
Mitsubishi Outlander, 2008 ð.â., 150000 êì, ñ³-

ðèé, ð³äíà ôàðáà. Ò. 099-357-47-37.
Renault Megane Scenic, 2007 ð.â., ãàç/áåíçèí. 

Ò. 050-192-14-09.
Audi-100, äèçåëü, 1989 ð.â. Ò. 066-342-57-55.
Audi À-6, Ñ-5, 2,5 ÒÄ², 2001 ð.â., ñòàí çàäî-

â³ëüíèé. Ò. 099-618-62-30, Àíäð³é.
Àâòîìîá³ëü Renault Master, 2006 ð.â., 2,5 äè-

çåëü. Ò. 095-250-00-40.
ÂÀÇ-2109, 1988 ð.â., ãàç/áåíçèí. Ò. 095-011-

77-65.
ÂÀÇ-21099, ãàç/áåíçèí, 2007 ð.â. Ò. 050-221-

60-19.
ÂÀÇ-2106, ç ãàçîì, íåäîðîãî. Ò. 066-525-92-88.
ÂÀÇ-21011, 1975 ð.â., ñèí³é, íîðìàëüíèé òåõ-

ñòàí. Ò. 066-304-16-65.
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.
ÊÏÏ Ì-2141, â ðîá. ñòàí³. Ò. 066-286-86-56.
Êîðîáêó ïåðåäà÷ äî Ì-412, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. 

Ò. 095-734-68-65.
Êîðçèíó ç÷åïëåííÿ äî ÌÒÇ-82, íåêîìïëåê-

òíà. Ò. 095-734-68-65.
Êîìïðåñîð äî Ç²Ë-130. Ò. 095-734-68-65.
Ãóìó ³ ç/÷ äî ÃÀÇ-53. Ò. 050-757-42-61.
Çàäí³é ì³ñò, êîëåñà òà ë³âå êðèëî íà “Ìî-

ñêâè÷ ²Æ-412”. Ò. 098-429-06-46.
Êàìåðà çàäíüîãî êîëåñà ÌÒÇ, ÞÌÇ, á/â, 

ïåðåäíüîãî êîëåñà ÌÒÇ-82, 11,2õ20, á/â. Ò. 
099-608-76-07, 096-202-36-25.
Ï³÷êó äî Ì-412, â êîìïëåêò³. Ò. 066-202-14-10.
Ñòàðòåð ÂÀÇ-2109. Ò. 099-050-61-36.

Ìåáëi, ïîáóòîâà òåõí³êà, 
åëåêòðîòîâàðè:

Òðþìî ³ êîìîä. Ò. 095-533-87-80.
Ñò³ë êîìï’þòåðíèé òà ñò³ë ðîçêëàäíèé. Ò. 

066-269-43-15.

Íîâó äèçàéíåðñüêó øàôó ç âåëèêîþ çíèæêîþ, 
ø-190, â-250, ã-60, 8500 ãðí. Ò. 095-399-01-
15.
Øàôó, ë³æêî, ìàòðàö, òåëåâ³çîð, Ò-2. Ò. 099-

430-22-69.
Ìåáëåâó ñò³íêó, 3,5 ì, ñâ³òëà. Ò. 095-426-26-97.
Äèâàí-ºâðîêíèæêó, ñó÷àñíèé, íîâèé, 195õ145 

(â ðîçêëàäåíîìó âèãëÿä³). Ò. 066-252-22-62.
Äèâàí ðîçêëàäíèé â õîðîøîìó ñòàí³. Ò. 099-

307-29-59.
Äèâàí-êíèæêó. Ò. 095-510-67-64.
Äèâàí ³ äâà êð³ñëà. Ò. 066-725-25-76.
Òåëåâ³çîð Toshiba, á/â. Ò. 095-205-42-34.
Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé Samsung. Ò. 066-725-

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

íîìó ñòàí³. Ò. 050-042-12-95.
Òåëåâ³çîð Rainford, íåäîðîãî. Ò. 099-307-37-57.
Òåëåâ³çîðè “Ãîðèçîíò”, LG. Ò. 050-196-70-29.
Åëåêòðîêîïòèëêó. Ò. 066-725-25-76.
Êóõîííèé êîìáàéí. Ò. 066-269-43-15.
Åëåêòðîîá³ãð³âà÷ ìàñëÿíèé, 0,75 êÂò, íåäîðî-

ãî. Ò. 095-766-03-52.
Çåðíîïîäð³áíþâà÷. Ò. 050-685-59-72.

Îäÿã, âçóòòÿ:
Êîñòþì ÷îëîâ³÷èé, íîâèé, ç åòèêåòêîþ, ð. 58, 

100 ãðí; êóðòêó ÷îëîâ³÷ó, îñ³íü, 95 ãðí. Ò. 097-
496-71-62.
Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð. 42-44, ïèøíà, ç ê³ëüöÿìè, 

íåäîðîãî. Ò. 066-931-68-97.
Øòàíè âàòí³, ôóôàéêó ïëÿìèñòó. Ò. 066-269-

43-15.

Æèâí³ñòü, äîì. òâàðèíè:
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.
Òåëè÷êó, 15 äí³â, íåäîðîãî. Ò. 066-655-35-22.
Òåëè÷êó, 23 äí³. Ò. 066-655-35-22, 050-016-26-23.
Òåëè÷êó, 1,5 ì³ñ., ÷îðíà. Ò. 066-161-90-24.
Ê³òíèõ ê³ç. Ò. 066-495-85-24.
Ê³òíèõ ê³ç. Ò. 050-222-68-83.
10-äåííèõ êîçåíÿò ïî 50 ãðí. Ò. 066-495-85-24.
Êðîë³â. Ò. 066-342-57-55.
Êðîë³â ïàðóâàëüíîãî â³êó. Ò. 066-991-11-53.
Êðîë³â ð³çíèõ ïîð³ä. Ò. 095-724-27-75, Îëåã.
Êðîëèöü, êðîë³â, 4,5 ì³ñ. Ò. 095-305-50-11.
Êðîëè÷îê òà êðîëåíÿò, 3-4 ì³ñ. Ò. 050-834-74-30.
Êà÷îê-øèïóí³â (êà÷êè ³ ñåëåçí³). Ò. 095-887-

71-99, 095-440-60-34.

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.

Доступні ціни
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
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ÍÀÒßÆÍ² 
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

¹9-10
7 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.

КУПЛЮ БИКІВ, СВИ-
НЕЙ, КОРІВ. ЦІЛОДОБО-

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

КУПЛЮ ДОРОГО ВРХ, БАРА-
НІВ, КІЗ. Т. 066-693-33-33.

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.

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

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАН-
ВІДСІВ. Т. 066-145-15-83.

ÏÐÎÄÀÌ ÊÓÊÓÐÓÄÇÓ, ÌÎÆËÈ-
ÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ. Ò. 066-076-73-18.

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.

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.
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Магазин “Господарочка”
(ðîçòàøîâàíèé ó ïðèì³ùåíí³ àâòîñòàíö³ ¿ ) 

Новий завіз некондиційних 
шпалер: рулон 1м – 180 грн, 
рулон 0,5 м – 90 грн. Т. 050-256-20-02.

Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà.
Áðîíåäâåð³. Æàëþç³. 

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

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

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

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

ÏÐÎÄÀÌ ÊÓÊÓÐÓÄÇÓ. Ò. 095-771-04-19.

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

ÏÐÎÄÀÌ ÍÀÑ²ÍÍß ËÞÖÅÐÍÈ. Ò. 066-748-50-96.

ÏÐÎÄÀÌ ß×Ì²ÍÜ. Ò. 099-328-65-46.

ÏÐÎÄÀÌ Ñ²ÍÎ, ÑÎËÎÌÓ, ÏÀÒÎÊÓ. Ò. 095-455-65-62.

ÏÐÎÄÀÌ Ñ²ÍÎ Â ÐÓËÎÍÀÕ. Ò. 099-625-02-42.

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

ÏÐÎÄÀÌ Ñ²ÍÎ Â ÒÞÊÀÕ. Ò. 095-754-49-39.

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

ÏÐÎÄÀÌ ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐ ÏÐÓÆ. Ò. 066-322-40-46.

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.

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 .

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÁÓÄÈÍÊ²Â, 
ÎÔ²Ñ²Â. ßÊ²ÑÍÎ. ØÂÈÄÊÎ. ÍÅ-

ÄÎÐÎÃÎ. Ò. 066-320-19-85.

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

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

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÒÂÅÐÄÎ-
ÏÀËÈÂÍÈÕ ÊÎÒË²Â, ×ÈÑÒ-

ÊÀ, ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍ² ÐÎ-
ÁÎÒÈ. Ò. 066-829-23-68.

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.

ПРОДАМ БРОЙЛЕРІВ КОББ-
500 ТА КУРЧАТ М’ЯСОЯЄЧНИХ 
ПОРІД, БРОЙЛЕРНИХ ІНДИ-
КІВ. Т. 066-933-78-64, ВАЛЯ.

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

Ä²ÞÒÜ ÇÍÈÆÊÈ ÍÀ ÃÐÀÍ²Ò ÄÎ 15% 
Ç 16 Ñ²×Íß ÄÎ 28 ËÞÒÎÃÎ

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.

ОБАПОЛИ З ПИЛОРАМИ, СО-
СНА, 4 МЕТРИ. МОЖЛИВА 

ДОСТАВКА. Т. 066-431-83-77.

²íäîêà÷îê íà ðîçâ³ä, êîðè÷íåâ³. Ò. 050-834-
74-30.
Ãîëóá³â äåêîðàòèâíèõ ïîð³ä, àáî îáì³íÿþ. Ò. 

097-147-12-82.
²íäèê³â. Ò. 050-260-79-49.
Ï³âíÿ ìîëîäîãî. Ò. 099-775-20-71.
Íóòð³é. Ò. 099-232-20-34.

Ñ/ã ïðîäóêö³ÿ, ðîñëèíè:
ßáëóêà ñí³æíèé êàëüâ³ëü. Ò. 066-949-34-53.
Êàðòîïëþ äð³áíó. Ò. 066-257-67-57.
Êîðìîâ³ áóðÿêè, á³ë³. Ò. 095-711-63-39.
Êîðìîâ³ áóðÿêè. Ò. 050-757-42-61.
Êîðìîâ³ áóðÿêè. Ò. 099-205-34-93.
×àñíèê äîìàøí³é, âåëèêèé ³ ñåðåäí³é, 20 ãðí/êã. 

Ò. 066-257-67-57.
Àëîå, íå ìåíøå 7 ðîê³â, 

âèñîòà äî 1 ì. Ò. 050-
009-61-33, ñ. Ïåòðî-
Äàâèä³âêà.
ßéöÿ êóðÿ÷³, äîìàøí³, 

ñâ³æ³. Ò. 066-905-17-88.

Ð³çíå:
Áî÷êó ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòà-

ë³, äîâæèíà 1 ì, ä³àìåòð 
60 ñì. Ò. 066-687-13-62.

Êëþ÷ ëàíöþãîâèé äëÿ ñâåðäëîâèí, 
íîâèé. Ò. 099-608-76-07, 096-202-
36-25.
Êîìïðåñîð Ç²Ë, ïåðåðîáëåíèé ï³ä 
ì³ñöåâó çìàçêó äëÿ äîìàøíüîãî êîìï-
ðåñîðà, ðîá. ñòàí. Ò. 099-608-76-07, 
096-202-36-25.
Äóøîâèé áîêñ. Ò. 099-126-29-81.
Âàííî÷êó-ìàñàæåð, äëÿ í³ã, íîâà. 
Ò. 097-496-21-62.
Ãàçîâó 4-êîíôîðíó ïëèòó, â ãàðíî-
ìó ñòàí³. Ò. 098-429-06-46.


íîâèé. Ò. 099-608-76-07, 096-202-
36-25.

ì³ñöåâó çìàçêó äëÿ äîìàøíüîãî êîìï-
ðåñîðà, ðîá. ñòàí. Ò. 099-608-76-07, 
096-202-36-25.


Ò. 097-496-21-62.

ìó ñòàí³. Ò. 098-429-06-46.

Êóïëþ àâòîçàï÷àñòèíè: 
Ç²Ë, ÃÀÇ, ÓÀÇ. Ò. 095-

516-29-57, 098-841-72-05.

НАДАМ РОБОТУ АВТО-
СЛЮСАРЮ. МОЖЛИВО 

БЕЗ ДОСВІДУ РОБО-
ТИ. Т. 066-286-86-56.

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

НАДАМ РОБОТУ ВОДІЄВІ-
ЕКСПЕДИТОРУ КАТЕГОРІЇ 

“В”, “С”. Т. 096-264-06-76.

ÊÓÏËÞ 
ÄÎÐÎÃÎ 

ñîþ, 
ñîíÿøíèê, 
êóêóðóäçó. 

Ò. 050-304-43-44, 
096-027-95-90.

Стасівська сільська рада оголошує 
КОНКУРС на заміщення вакантної по-
сади спеціаліста сільської ради І кате-
горії – юрисконсульта.

Професійно-кваліфікаційні вимо-
ги до кандидатів: вища освіта відпо-
відного професійного спрямування 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
“юрист-правознавець”, знання зако-
нодавства, основних принципів роботи 
на комп’ютері, володіння державною 
мовою.

Для проходження конкурсу претен-
дентам на посаду необхідно подати 
протягом місяця з дня опублікування 
цього оголошення до Стасівської сіль-
ської ради такі документи:

– заяву про участь у конкурсі на ім’я 
сільського голови;

– заповнену особову картку (форма 
П-2ДС з відповідними додатками);

– дві фотокартки розміром 4x6 см;
– копії документів про освіту;
– копію паспорта громадянина Укра-

їни;
– копію військового квитка;
– копію трудової книжки;
– декларацію про майно, доходи, ви-

трати і зобов’язання фінансового ха-
рактеру за минулий рік;

– заяву про згоду на обробку персо-
нальних даних.

Довідки – телефонами: 9-37-53, 
095-478-00-75.

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

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

КУПЛЮ БУДЬ-
ЯКІ ЗЕРНОВІ 

(САМОВИВІЗ). Т. 
095-250-02-87.

ВАНТАЖНІ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ВІД 0 ДО 30 

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

Тим, хто вже має за плечима чимало літ, 
непросто боротися з хворобами самотуж-
ки, а потрапити на прийом до лікарів не за-
вжди є змога. Тому ми, працівники терито-
ріального центру обслуговування (надання 
соціальних послуг), стараємося якоюсь мі-
рою полегшити нашим підопічним пошук 
шляхів підтримки свого здоров’я: запрошу-
ємо лікарів, медичних працівників для про-
ведення лекцій, а також для профілактич-
них оглядів. І результати іноді вражають! 
Приміром, коли я почула інформацію про 
те, що в інших районах терцентри про-
понують усім охочим пройти обстеження 
на рівень глюкози в крові, подумала, що і 
нам не зайвим було б провести таку акцію. 
Підтримала цю ідею директор терцентру 
Інна Северин, і в січні ми організували для 
наших пенсіонерів таке обстеження. І зро-
зуміли, наскільки це потрібно людям: що-
дня протягом двох тижнів двадцять чи 
й тридцять відвідувачів приходили, щоб 
перевірити, чи в нормі цукор, а ті, хто вже 
має діагноз “цукровий діабет” – котролю-
вати його. Ті, хто опинився в зоні ризику, 
були направлені в медичний заклад для по-
дальшого лікування. Приємним моментом 
для усіх було запропоноване нами чаювання 
з лікувальними зборами цілющих трав.

Від наших підопічних неодноразово 
надходили прохання вчергове запросити 
лікаря-кардіолога, адже чимало людей по-
важного віку мають проблеми з тиском, 
їх турбують головні чи сердечні болі. Для 
того, щоб лікар мав уявлення про стан 
здоров’я кожного, потрібно було зробити 

електрокардіологічне обстежен-
ня. Минулого вівторка у приміщен-
ні терцентру медичний працівник 
Олена Зливко проводила таке обсте-
ження усім охочим, а їх виявилося чи-
мало, бо прибуло більше тридцяти 
осіб! Завдяки умілим і швидким діям 
медсестри, кожен за кілька хвилин 
уже мав на руках кардіограму, з якою 
прямував на обстеження до лікаря-
кардіолога Ольги Побігуці, вона дава-
ла рекомендації щодо прийому ліків, 
профілактики хвороб, а тих, хто цього по-
требував, направляла в лікарню на додат-
кові обстеження (УЗД серця, моніторинг 
ЕКГ за Холтером).

Наші підопічні висловлювали велику по-
дяку за можливість отримати медичні кон-
сультації, за увагу до їхнього здоров’я, адже 
це для них дуже важливо і ціниться дуже ви-
соко. Ці слова вдячності від підопічних тер-
центру ми адресуємо керівникам медичних 
закладів: головному лікарю КЗ “Центр пер-
винної медико-санітарної допомоги Дикан-
ського району Полтавської області” Ната-
лії Манич, головному лікарю КНП “Диканська 
лікарня планового лікування” Іллі Заіченку, 
завідуючій поліклінічним відділенням Олек-
сандрі Назаренко і всім, хто надає допомогу 
людям похилого віку та іншим категоріям 
відвідувачів терцентру.

Тамара НОВАК, завідувач відділення 
соціально-медичної реабілітації 

Диканського територіального 
центру обслуговування (надання 

соціальних послуг).

Êð³ñëî-êà÷àëêó, ç ëîçè. Ò. 095-205-42-34.
Âóëèêè 2-êîðïóñí³, íà 12 ðàìîê â êîðïóñ³. Ò. 
050-138-97-04.
Íàìîðäíèê, ïîâîäîê, íàøèéíèê. Ò. 066-976-
68-93.
Âèòÿæêó êóõîííó, ìèéêó. Ò. 066-976-68-93.
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.
Ãàçîâó êîëîíêó. Ò. 095-533-87-80.

  Куплю:
Ïëèòè äîðîæí³. Ò. 066-226-75-87, Àíàòîë³é.
Êîòêè âàæê³. Ò. 066-412-46-72.
Êàðòîïëåêîïàëêó, îäíîðÿäíó, á/â, ìîæíà íå-

ðîáî÷ó. Ò. 066-412-46-72.
Íèç êàá³íè òðàêòîðà Ò-25. Ò. 066-184-32-21.
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.
Áàëàëàéêó ³ áóáîí (äëÿ ñåáå). Ò. 097-147-12-82.
Ñòðóãàëüíèé ñòàíîê â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Ò. 

096-178-79-24.

Iнше:
Ñïåö³àë³ñò, âèùà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè, øó-

êàº ðîáîòó: àãðîíîì, áðèãàäèð ìàøèííî-
òðàêòîðíîãî ïàðêó, ïîì³÷íèê êåð³âíèêà. Ò. 
099-126-29-81.

електрокардіологічне обстежен-
ня. Минулого вівторка у приміщен-
ні терцентру медичний працівник 
Олена Зливко проводила таке обсте-
ження усім охочим, а їх виявилося чи-
мало, бо прибуло більше тридцяти 
осіб! Завдяки умілим і швидким діям 
медсестри, кожен за кілька хвилин 
уже мав на руках кардіограму, з якою 
прямував на обстеження до лікаря-
кардіолога Ольги Побігуці, вона дава-
ла рекомендації щодо прийому ліків, 
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ПЕНСІОНЕРИ ВДЯЧНІ ЗА ТУРБОТУ

Кус-кус – 
крупа, яку виготовляють із зе-
рен твердої пшениці або про-
са. Незвична для нас крупа 
володіє багатьма корисними 
властивостями. Вони обу-
мовлені складом продукту, до 
якого входять: кальцій, магній 
і калій; цинк, мідь і марганець; 
фосфор, залізо і натрій; віта-
мін Е або токоферол; вітамін 
К; пантотенова і фолієва кис-
лоти; вітаміни В1 і В2; піри-
доксин; жирні кислоти; ніко-
тинова кислота РР; клітковина 
і зола; амінокислоти.

Насичений склад крупи на-
дає їй безліч корисних влас-
тивостей. Постійно присутній 
в раціоні кус-кус сприяє по-

збавленню від запорів і нор-
малізує режим спорожнення 
кишечника; захищає стінки 
судин від утворення атеро-
склеротичних бляшок і знижує 
шкідливий холестерин; бла-
готворно впливає на нервову 
систему завдяки наявності ві-
тамінів групи В; зміцнює імун-
ну систему і захищає організм 
від вірусів і інфекцій; позитив-
но впливає на суглоби – слу-
жить профілактикою артриту, 
остеопорозу, артрозу; пере-
шкоджає утворенню нирко-
вих каменів; покращує роботу 
серця і захищає від інфарктів 
та інсультів; надає тонізуючий 
і зміцнюючий вплив на волос-
ся і шкірні покриви.

Продукт дуже легко засвою-
ється, в цьому полягає користь 
кус-кусу, приготованого на сні-
данок. Особливо ця каша реко-
мендована до вживання спортс-
менам, дітям та людям похилого 
віку. Ця дивовижна дрібна крупа 
– чемпіон за швидкістю і зруч-
ністю приготування. Всього 
кілька хвилин, і смачний гарнір 
буде на вашому столі. Просто 
залийте кус-кус окропом, на-
крийте кришкою і почекайте 
близько 5 хвилин. Додайте сіль і 
оливкову олію чи вершкове мас-
ло. Кус-кус відмінно поєднуєть-
ся з овочами, м’ясом і рибою, а 
також ідеально підходить для 
приготування салатів.
За інформацією Інтернет-джерел.

Â³ääàìî â ãàðí³ ðóêè ãàðíèõ öóöåíÿò, áåçêî-
øòîâíî (“õëîï÷èêè” òà “ä³â÷àòêà”). Ò. 066-
938-03-87, 066-938-02-63.
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.

Цікаво 
знати Кус-кус: що це за крупа?



7 ëþòîãî 2020 ðîêó 8 ñòîð.«Òðóäîâà ñëàâà»

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 Ñèëüíà äîëÿ
15.10 Áþäæåòíèêè
15.45 #ÂÓÊÐÀ¯Í²

16.15,19.20 Ä/ô “Áîðîòüáà çà âè-
æèâàííÿ”

17.25 Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ
18.20 Òåìà äíÿ
19.55 Ä/ô “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 ç 

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

“ÒÑÍ”
9.25,10.20 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé 

2020”
11.15,12.20 “Ì³íÿþ æ³íêó”
13.40,14.45 “Ñâ³ò íàâèâîð³ò-8: 

Íåïàë”
15.45 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-

ñîëàíà”
17.10 Õ/ô “Ìàìà”
19.20 “Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè 2020”
20.45,21.45 Õ/ô “Íå â³äïóñ-

êàé”
22.45 “Îäðóæåííÿ íàîñë³ï”

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 “Ñë³ä Ñîêîëà”
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”

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 Äîðîæí³ â³éíè
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
6.05,20.15 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³
8.45,12.45,15.45,18.45,21.00 Ôàê-

òè
9.15,19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
10.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàé-

äæåñò
11.05,13.20 Õ/ô “Áåîâóëüô”
13.45 Õ/ô “Öåíòóð³îí”
15.35,16.20,21.20 Ò/ñ “Ä³ëüíè÷íèé 

ç ÄÂÐÇ”
23.05 Õ/ô “12 ðîê³â ðàáñòâà”

СТБ
6.00,18.00 “Îäèí çà âñ³õ” II
7.10 “Óëüòèìàòóì” II
9.05 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
11.55 “ÌàñòåðØåô” I
17.25,21.55 Â³äë³ê ÷àñó
17.30,22.00 Íîâèíè
19.55 Ò/ñ “Òà, ùî áà÷èòü çàâòðà”
22.40 Òàºìíèö³ ÄÍÊ II

НОВИЙ КАНАЛ
6.05 Ì/ñ “Øîó Ëóí³ Òüþíç”
7.25 Âàð’ÿòè I
9.00 Õ/ô “Ä³ì âåëèêî¿ ìàòó-

ñ³”
11.00 Ò/ñ “Â³ä÷àéäóøí³ äîìîãîñ-

ïîäàðêè”
13.00,19.00 Õòî ïðîòè áëîíäè-

íîê? I
21.00 Õ/ô “Ä³ì âåëèêî¿ ìàòó-

ñ³-2”
23.00 Õ/ô “Êðîê âïåðåä-2: Âó-

ëèö³”
НТН

6.10 Ò/ñ “ß – îõîðîíåöü”
7.55,16.50 “Âèïàäêîâèé ñâ³äîê”
8.30,12.30,16.30,19.00,23.15 “Ñâ³-

äîê”
9.00 Õ/ô “Ïî¿çä ïîçà ðîçêëà-

äîì”
10.35,19.30 Ò/ñ “Àëüï³éñüêèé ïà-

òðóëü”
12.50 “Ñâ³äîê. Àãåíòè”
14.10 “Ðå÷îâèé äîêàç”
18.20 “Áóäüòå çäîðîâi”
21.20,23.45 Ò/ñ “Õåéâåí”

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 “Ìîíñòð ó Ïàðèæ³”
15.30,22.00 Êðà¿íà Ó
16.30 Êàçêè Ó. Ê³íî
20.00 Ò/ñ “Êóõíÿ”
23.00 Ñ³ìåéêà Ó

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêèé Êè¿â
8.25 Ïðàâäà æèòòÿ
9.25 Ðå÷îâèé äîêàç

10.35 Ñó÷àñí³ äèâà
11.30,17.10 Ñâ³ò äèêî¿ ïðèðîäè
12.30,22.45 Îñîáëèâèé çàã³í
13.20 Ñêåïòèê
14.20,20.00 Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè
15.10,23.35 Ãîðèçîíò
16.10,21.45 ÍËÎ ç ìèíóëîãî
18.10 Ïîãëÿä çñåðåäèíè
19.10 Ï³äðîáëåíà ³ñòîð³ÿ
20.45 Ñåêðåòè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

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 “Æ³íî÷èé ë³êàð-4”
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”
9.30,18.15 “Ñïåöêîð”
10.10,18.50 “ÄæåÄÀ²”
10.50,17.20 “Çàãóáëåíèé ñâ³ò”
13.35 “Ïîìñòà ïðèðîäè”
13.45 Õ/ô “Ëåãåíäà ïðî ìàñ-

êó”
15.25 Õ/ô “Â³éíà”
19.25 Ò/ñ “Ìåíò³âñüê³ â³éíè. Õàð-

ê³â-2”
21.30,23.05 Ò/ñ “CSI: Ì³ñöå çëî-

÷èíó-5”
22.10 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 “Äîìàøí³ âîãíèùà”
10.35 Ò/ñ “Æ³íî÷èé ðàé”
11.45,14.10 Òåëåïðîäàæ
12.00,14.25 Àðîìàòè
13.10 #ÂÓÊÐÀ¯Í²
13.40 Áþäæåòíèêè
15.10 UA:Ôîëüê
16.15,19.20 Ä/ô “Áîðîòüáà çà âè-

æèâàííÿ”
17.25 Ïåðøà øïàëüòà
18.20 Òåìà äíÿ
19.55 Ä/ô “Òâàðèííà çáðîÿ”
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 ç 

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

“ÒÑÍ”
9.25,10.20 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé 

2020”
11.15,12.20 “Ì³íÿþ æ³íêó”
13.40,14.45 “Ñâ³ò íàâèâîð³ò-8: 

Íåïàë”
15.45 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-

ñîëàíà”
17.10 Õ/ô “Ìàìà”
19.20 “Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè 2020”
20.45,21.45 Õ/ô “Íå â³äïóñ-

êàé”
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”
9.45,18.00,19.00 “Ñòîñóºòüñÿ 

êîæíîãî”
11.40,12.25 Õ/ô “×îãî õî÷å 

Æþëüåòò”
13.50 Õ/ô “Îñòàíí³é ä³àìàíò”
15.50 “Æäè ìåíå. Óêðà¿íà”

20.00 “Ïîäðîáèö³”
21.00 “Âåùäîê. Îñîáëèâèé âè-

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

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 Äîðîæí³ â³éíè
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 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
6.40,8.45,12.45,15.45,18.45,21.1

0 Ôàêòè
9.10,19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
10.05,13.20 Ò/ñ “Í³êîíîâ ³ Êî”
13.40,16.20 Õ/ô “Áåçîäíÿ”
16.55 Õ/ô “Çåìëÿ ï³ñëÿ íàøî¿ 

åðè”
20.15,21.30 Õ/ô “Öåíòóð³îí”
22.20 Ñâîáîäà ñëîâà
23.55 Õ/ô “Ôàâîðèòêà”

СТБ
6.30,18.00,22.40 “Îäèí çà âñ³õ” II
7.50 “Óëüòèìàòóì” II
9.25 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
12.15 “ÌàñòåðØåô” I
17.25,21.55 Â³äë³ê ÷àñó
17.30,22.00 Íîâèíè

19.55 “Òà, ùî áà÷èòü çàâòðà” II
23.50 “Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-

ñåíñè” II
НОВИЙ КАНАЛ

6.00 Àáçàö
6.40 Ì/ñ “Øîó Ëóí³ Òüþíç”
8.05 Õ/ô “Â³í, ÿ òà éîãî äðóç³”
10.20 Õ/ô “Ìèñëèâö³ íà ïðè-

âèä³â”
12.20 Õ/ô “Ìèñëèâö³ íà ïðè-

âèä³â-2”
14.40 Õ/ô “Ïóñòóí”
16.40 Õ/ô “Ìè – Ì³ëëåðè”
18.50 Õ/ô “Øïèãóí, ÿêèé ìåíå 

êèíóâ”
21.00 Õ/ô “Ä³ì âåëèêî¿ ìàòóñ³”
23.00 Õ/ô “Êðîê âïåðåä”

НТН
6.05 Õ/ô “Òðè÷³ ïðî êîõàííÿ”
7.20,16.50 “Âèïàäêîâèé ñâ³äîê”
7.55 Õ/ô “Êðèì³íàëüíèé òà-

ëàíò”
10.55,19.30 Ò/ñ “Àëüï³éñüêèé ïà-

òðóëü”
12.30,16.30,19.00,23.15 “Ñâ³äîê”
12.50 “Òàºìíèö³ ñâ³òó”
14.10 “Ðå÷îâèé äîêàç”
18.20 “Ñâ³äîê. Àãåíòè”
21.20,23.45 Ò/ñ “Õåéâåí”

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 “Ãíîìåî òà Äæóëüºòòà”
15.30,22.00 Êðà¿íà Ó
16.30 Êàçêè Ó. Ê³íî
20.00 Ò/ñ “Êóõíÿ”
23.00 Ñ³ìåéêà Ó

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêà Îäåñà
8.15 Ïðàâäà æèòòÿ
9.15 Ðå÷îâèé äîêàç
10.25 Ïîãëÿä çñåðåäèíè
11.25,17.05 Ñâ³ò äèêî¿ ïðèðîäè
12.25,22.45 Îñîáëèâèé çàã³í
13.15 Ñêåïòèê
14.15,19.45 Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè

15.05,23.35 Ãîðèçîíò
16.05,21.45 ÍËÎ ç ìèíóëîãî
18.05 Ñó÷àñí³ äèâà
19.00 Òåîð³ÿ çìîâè
20.45 Ñåêðåòè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

УКРАЇНА
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00,23.00 

Ñüîãîäí³
7.10,8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ
9.30,15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëè-

âîñò³ I
17.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó II
19.50 “Ãîâîðèòü Óêðà¿íà”
21.00 Ò/ñ “Æ³íî÷èé ë³êàð-4”
23.30 Ò/ñ “Ì³æ ëþáîâ’þ ³ íåíà-

âèñòþ”
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 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 “Øàëåí³ ïåðåãîíè 2018”

8.00 “ÄæåÄÀ². Äàéäæåñò 
2018”

9.50,18.15 “Ñïåöêîð”
10.25,18.50 “ÄæåÄÀ²”
11.00 “Çàãóáëåíèé ñâ³ò”
13.45 “Ïîìñòà ïðèðîäè”
14.10 Õ/ô “Çáðîéíèé áà-

ðîí”
16.20 Õ/ô “Åôåêò êîë³áð³”
19.25 Ò/ñ “Ìåíò³âñüê³ â³éíè. 

Õàðê³â-2”
21.30,23.05 Ò/ñ “CSI: Ì³ñöå 

çëî÷èíó-5”

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, 11 ЛЮТОГО

ПОНЕДІЛОК, 10 ЛЮТОГО

ÒÅËÅÒÈÆÄÅÍÜ 10–16  ËÞÒÎÃÎ

ÎÂÅÍ. Ïðîôåñ³éí³ ³íòåðå-
ñè òà îñîáèñòå æèòòÿ 
ò³ñíî ïåðåïë³òàòèìóòüñÿ. 
Áóäüòå îáåðåæí³, áàæàíî 
êîíòðîëþâàòè íå ò³ëüêè 
ä³¿ òà ñëîâà, àëå é äóìêè. 
Ó âèõ³äí³ îáñòàâèíè ñêëàäà-
òèìóòüñÿ ñïðèÿòëèâî, àëå 
éìîâ³ðí³ êîíôë³êòè.

ÒÅËÅÖÜ. Áàæàíî òðèìà-
òè â òàºìíèö³ ñâî¿ ïëàíè 
òà çàäóìè. ²ìîâ³ðíî, âàì 
äîâåäåòüñÿ íåëåãêî, ïðîòå 
çà ÷îðíîþ ñìóãîþ â æèòò³ 
íà âàñ ÷åêàº á³ëà.  Äî âè-
õ³äíèõ ó âàñ ï³äâèùèòüñÿ 
òâîð÷èé ïîòåíö³àë.

ÁËÈÇÍÞÊÈ. Ãàðíèé ÷àñ 
äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàíü â 
îñîáèñòîìó æèòò³. Âè 
îäåðæèòå òå, ïðî ùî äàâ-
íî ìð³ÿëè. Ïðèºìí³ çóñòð³÷³ 
ïîäàðóþòü çàðÿä îïòè-
ì³çìó. Íå á³éòåñÿ ì³íÿòè 
ñâîº æèòòÿ: íàéñì³ëèâ³ø³ 
áàæàííÿ çä³éñíÿòüñÿ.

ÐÀÊ. Âäàëèé ÷àñ äëÿ äî-
ñÿãíåííÿ óñï³õó â ïðîôå-
ñ³éí³é ñôåð³. Ãîòóéòåñÿ 
ïîòðóäèòèñÿ, ïðîÿâëÿþ÷è 
âåñü ñâ³é äîñâ³ä, ôàíòàç³þ, 
åíåðã³þ òà ³íòó¿ö³þ. Ðîç³-
ðâ³òü íåïîòð³áí³ òà îáòÿ-
æóþ÷³ âàñ çâ’ÿçêè, ïîçáóäü-
òåñÿ ³ëþç³é ³ îìàíè. 

ËÅÂ. Íå áàæàíî îáãî-
âîðþâàòè ñâîº îñîáèñòå 
æèòòÿ íàâ³òü ³ç áëèçüêèìè 
äðóçÿìè. Óíèêíóòè áàãà-
òüîõ êîíôë³êò³â âàì äîïî-
ìîæå ìóäð³ñòü ³ ïîñòóïëè-
â³ñòü. Äîáðå áóëî á í³÷îãî 
ð³çêî íå ì³íÿòè.

Ä²ÂÀ. Íå âàðòî éòè íà 
ïîâîäó ó âëàñíî¿ ñàìîâïåâ-
íåíîñò³, ÿêùî ïðàãíåòå 
óíèêíóòè êîíôë³êò³â íà 
ðîáîò³. Íà âàñ ÷åêàº óñï³õ 
ó êàð’ºð³. Ó âèõ³äí³ âàðòî 
ïðèñëóõàòèñÿ äî ïîðàä 
áëèçüêèõ.

ÒÅÐÅÇÈ. Íå áàæàíî äî-
çâîëÿòè ñîá³ çàíàäòî ðîç-
ñëàáëþâàòèñÿ. Ïåðø í³æ 
óçÿòèñÿ çà íîâó ñïðàâó, 
ïðàâèëüíî îö³í³òü ñâ³é ïî-
òåíö³àë: êðàùå çðîáèòè 
ìåíøå, àëå ÿê³ñí³øå. Ó âè-
õ³äí³ ïîñòàðàéòåñÿ âèêðî-
¿òè äîñèòü ÷àñó äëÿ âèð³-
øåííÿ ïðîáëåì ðîäè÷³â.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍ. Ó ðåàë³çàö³¿ 
ñâî¿õ ³äåé ä³éòå ð³øó÷å. 
Âè ìîæåòå çðîáèòè âàæ-
ëèâèé êðîê, ùîá çì³íèòè 
ñâîº æèòòÿ íà êðàùå. 
Îá’ºêòèâíà îö³íêà âàøèõ 
çàñëóã ï³äí³ìå âàø àâòîðè-
òåò. Íà âàñ ÷åêàº ñîë³äíèé 
ïðèáóòîê. 

ÑÒÐ²ËÅÖÜ. Âäàëèé ïåð³îä 
äëÿ ãåíåðóâàííÿ é âò³ëåííÿ 
âàøèõ ³äåé ó ðåàëüí³ñòü. 
Áóäóòü âäàëèìè ïî¿çäêè, 
íàâ÷àííÿ é áóäü-ÿêà ³íòå-
ëåêòóàëüíà ä³ÿëüí³ñòü. Ó 
âèõ³äí³ ÷åêàéòå íåçâàíèõ, 
àëå ïðèºìíèõ ãîñòåé.

ÊÎÇÅÐ²Ã. Âïåâíåí³ñòü 
ó ñâî¿õ ñèëàõ ³ ï³äâèùåíó 
ïðàöåçäàòí³ñòü ïîñòàðàé-
òåñÿ âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ 
âèð³øåííÿ ä³ëîâèõ çàâäàíü. 
Áàæàíî çðîáèòè öå ìàê-
ñèìàëüíî áåçêîíôë³êòíèì 
øëÿõîì. Ãàðíèé ïåð³îä äëÿ 
íîâèõ çíàéîìñòâ.

ÂÎÄÎË²É. Ãðàíä³îçíèõ 
óñï³õ³â íà ðîáîò³ ïîêè íå 
ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ñêîð³øå, 
ç íåçàëåæíèõ â³ä âàñ îá-
ñòàâèí, õî÷à âàø òâîð÷èé 
ïîòåíö³àë äîñèòü âèñîêèé. 
Íå íàìàãàéòåñÿ îñÿãíóòè 
íåîñÿæíå, îá’ºêòèâíî ðîç-
ðàõîâóéòå ñâî¿ ñèëè.

ÐÈÁÈ. Íàñòàº ñïðèÿòëè-
âèé ÷àñ, ùîá çàáóòè îáðàçè 
é ðîç÷àðóâàííÿ, ïîì³íÿòè 
ñâîº â³äíîøåííÿ äî æèòòÿ 
é ïî÷àòè ïëàíóâàòè ùîñü 
íîâå. Íà âàñ ÷åêàþòü ö³-
êàâ³ çíàéîìñòâà. Îïòèì³ñ-
òè÷íå ñïðèéíÿòòÿ æèòòÿ 
äîçâîëèòü ëåãêî âïîðàòèñÿ 
ç òðóäíîùàìè.

Ãîðîñêîï

8 ëþòîãî, ñóáîòà. Ì³ñÿöü ó Ðàêó, Ëåâîâ³ (0.45), äí³ 
Ì³ñÿöÿ 15/16. Ïåðøà ÷âåðòü 2 ëþòîãî. Ñõ³ä Ñîíöÿ – 7.24, 
çàõ³ä – 17.06, òðèâàë³ñòü äíÿ – 9.42.

Сприятливий день для посіву зелені, однорічних 
квітів, на розсаду – селери, перцю, баклажанів, 
редиски (у т.ч. для вирощуванні в теплицях), пере-
садки кімнатних квітів.
9 ëþòîãî, íåä³ëÿ. Ì³ñÿöü ó Ëåâîâ³, äí³ Ì³ñÿöÿ 16/17. 

Ïîâíèé Ì³ñÿöü 9.33. Ñõ³ä Ñîíöÿ – 7.23, çàõ³ä – 17.07, 
òðèâàë³ñòü äíÿ – 9.44.

Сприятливий день для підготовки земляної су-
міші для вирощування розсади, поливу і піджив-
лення кімнатних рослин, санітарної обрізки саду.
10 ëþòîãî, ïîíåä³ëîê. Ì³ñÿöü ó Ëåâîâ³, Ä³â³ (1.39), 

äí³ Ì³ñÿöÿ 17/18. Ïîâíèé Ì³ñÿöü 9 ëþòîãî. Ñõ³ä Ñîíöÿ – 
7.21, çàõ³ä – 17.09, òðèâàë³ñòü äíÿ – 9.48.

Сприятливий день для підготовки земляної су-
міші для вирощування розсади, поливу і піджив-
лення кімнатних рослин, санітарної обрізки саду.
11 ëþòîãî, â³âòîðîê. Ì³ñÿöü ó Ä³â³, äí³ Ì³ñÿöÿ 18/19. 

Ïîâíèé Ì³ñÿöü 9 ëþòîãî. Ñõ³ä Ñîíöÿ – 7.19, çàõ³ä – 
17.11, òðèâàë³ñòü äíÿ – 9.52.

Сприятливий день для посіву зелені, однорічних 
квітів, на розсаду – селери, перцю, баклажанів, 
редиски (у т.ч. для вирощуванні в теплицях), пере-
садки кімнатних квітів.
12 ëþòîãî, ñåðåäà. Ì³ñÿöü ó Ä³â³, Òåðåçåõ (1.40), 

äí³ Ì³ñÿöÿ 19/20. Ïîâíèé Ì³ñÿöü 9 ëþòîãî. Ñõ³ä Ñîíöÿ – 
7.17, çàõ³ä – 17.13, òðèâàë³ñòü äíÿ – 9.56.

Сприятливий день для посіву зелені, однорічних 
квітів, на розсаду – селери, перцю, баклажанів, 
редиски (у т.ч. для вирощуванні в теплицях), пере-
садки кімнатних квітів.
13 ëþòîãî, ÷åòâåð. Ì³ñÿöü ó Òåðåçåõ, äí³ Ì³ñÿöÿ 

20/21. Ïîâíèé Ì³ñÿöü 9 ëþòîãî. Ñõ³ä Ñîíöÿ – 7.16, çàõ³ä 
– 17.14, òðèâàë³ñòü äíÿ – 9.58.

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

(2.40), äåíü Ì³ñÿöÿ 21. Ïîâíèé Ì³ñÿöü 9 ëþòîãî. Ñõ³ä 
Ñîíöÿ – 7.14, çàõ³ä – 17.16, òðèâàë³ñòü äíÿ – 10.02.

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

Äëÿ âàñ, 
ñàäiâíèêè i ãîðîäíèêè!

×åìï³îíàò ðàéîíó ç ôóòçàëó
1 лютого іграми десятого туру раз-

почалося друге коло відкритої першо-
сті Місцевого осередку громадської організації 
“ВФСТ “Колос” у Диканському районі з футзалу 
сезону 2019-2020 років. Їх результати: “Вкусняш-
ки” – ФК “Диканька” 2:0; “Автотранс” – “Олімпік” 
4:4; “Ворскла-Опішня” – “Зоря” 0:5; ФК “Опішня” 
– “Андріївка” 12:0.

Ігри одинадцятого туру змагань пройдуть в не-
ділю, 9 лютого.

Ì³ñ-
öå Êîìàíäà ² Â Í Ï Ç-Ï Ð Î 

1 «Àâòîòðàíñ» 
(Âåëèêà Ðóáë³âêà) 9 8 1 - 59-29 30 25

2 ÔÊ «Äèêàíüêà» 
(Äèêàíüêà) 9 8 - 1 43-22 21 24

3
«Âêóñíÿøêè 
â³ä Ñàøêè» 
(Äèêàíüêà) 

9 5 - 4 42-33 9 15

4 «Ìîëîäü» 
(Äèêàíüêà) 8 5 - 3 37-27 10 15

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

6 «Îë³ìï³ê» 
(Áàëÿñíå) 9 2 3 4 34-

38 -4 9

7 «Çîðÿ» (Ãîãîëåâå) 9 2 1 6 26-
36 -10 7

8 «Âîðñêëà-
Îï³øíÿ» (Îï³øíÿ) 9 1 1 7 21-43 -22 4

9 «Àíäð³¿âêà» 
(Àíäð³¿âêà) 9 1 - 8 24-73 -49 3

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

Ñïîðò

Надзвичайні ситуації 
Â Îðäàí³âö³ ñïàëàõíóëà 

ïðèâàòíà ëàçíÿ
2 лютого о пів на першу ночі до Служби по-

рятунку надійшло повідомлення про пожежу у 
приватній лазні в с. Орданівка. До прибуття 
рятувальників вогонь устиг знищити 12 кв. м 
покрівлі та 9  кв. м перекриття будівлі. Вогне-
борці оперативно ліквідували пожежу і запобі-
гли перекиданню полум’я на розташовані поряд 
житловий будинок та господарчу будівлю. Ніх-
то з людей не постраждав, причину загоряння 
нині з’ясовують.

З Інтернет-джерел – за матеріалами 
пресслужби ГУ ДСНС України 

в 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 Åíå¿äà
15.10 Ñèëüíà äîëÿ
16.15,19.20 Ä/ô “Áîðîòüáà çà âè-

æèâàííÿ”
17.25 Íàø³ ãðîø³
18.20 Òåìà äíÿ
19.55 Ä/ô “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”
9.25,10.20 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé 

2020”
11.15,12.20 “Ì³íÿþ æ³íêó”
13.35 “Ñâ³ò íàâèâîð³ò-8: Íåïàë”

14.55 “Ñâ³ò íàâèâîð³ò-10. Áðàçè-
ë³ÿ”

16.00 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-
ñîëàíà”

17.10 Õ/ô “Ìàìà”
19.20 “Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè 2020”
20.45,21.45 Õ/ô “Íå â³äïóñêàé”
22.45,23.55 “Ñâ³ò íàâèâîð³ò-11: 

Êèòàé”
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 “Îöåîëà. Ïðàâà ðóêà 

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

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

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

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 Äîðîæí³ â³éíè
13.20 “Ìèð Âàì”
13.30,20.35 Àðîìàòè
14.00 Âñåñâ³òíÿ ïðèðîäíà ñïàä-

ùèíà
14.50 Îñîáëèâèé çàã³í
15.40,19.25,21.25 Ã³ñòü íà “Öåí-

òðàëüíîìó”
16.00,19.55 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòè Êð³ñ-

ò³”
16.45 ªâðîìàêñ Õàéëàéòñ
17.10 Ïðî âñå
17.30 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
18.00,22.00 Ò/ñ “Äîêòîð Áëåéê”

ICTV
6.05,10.05 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
12.30,13.20 Õ/ô “Ì³ñò øïèãó-

í³â”

15.35,16.20,21.20 Ò/ñ “Ä³ëüíè÷íèé 
ç ÄÂÐÇ”

20.15 Ñåêðåòíèé ôðîíò
23.10 Õ/ô “Òðè á³ëáîðäè ó Åá-

á³íãó, Ì³ññóð³”
СТБ

6.00,18.00 “Îäèí çà âñ³õ” II
7.00 “Óëüòèìàòóì” II
8.55 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
11.50 “ÌàñòåðØåô” I
17.25,21.55 Â³äë³ê ÷àñó
17.30,22.00 Íîâèíè
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”
7.25 Âàð’ÿòè I
9.00 Õ/ô “Ä³ì âåëèêî¿ ìàòóñ³-2”
11.00 Ò/ñ “Â³ä÷àéäóøí³ äîìîãîñ-

ïîäàðêè”
13.10,19.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ I
21.00 Õ/ô “Ä³ì âåëèêî¿ ìàòóñ³ 

3: ßêèé áàòüêî, òàêèé ñèí”
23.00 Õ/ô “Êðîê âïåðåä-3”

НТН
6.00 Ò/ñ “ß – îõîðîíåöü”
7.55,16.50 “Âèïàäêîâèé ñâ³äîê”
8.30,12.30,16.30,19.00,23.15 “Ñâ³äîê”
9.00 Õ/ô “34-é øâèäêèé”

10.35,19.30 Ò/ñ “Àëüï³éñüêèé ïà-
òðóëü”

12.50 “Áóäüòå çäîðîâi”
14.10 “Ðå÷îâèé äîêàç”
18.20 “Âàðò³ñòü æèòòÿ”
21.20,23.45 Ò/ñ “Õåéâåí”

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 “Ðåãåíòðóäà”
15.10,22.00 Êðà¿íà Ó
16.30 Êàçêè Ó Ê³íî
20.00 Ò/ñ “Êóõíÿ”
23.00 Ñ³ìåéêà Ó

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêà Îäåñà
8.10 Ïðàâäà æèòòÿ
9.35 Ðå÷îâèé äîêàç
10.45,18.05 Ïîãëÿä çñåðåäèíè
11.45,22.45 Îñîáëèâèé çàã³í
13.25 Ñêåïòèê
14.25,19.55 Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè
15.25,23.35 Ãîðèçîíò
16.15,21.45 ÍËÎ ç ìèíóëîãî
17.15 Òâàðèííà çáðîÿ

19.05 Ï³äðîáëåíà ³ñòîð³ÿ
20.45 Ñåêðåòè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

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 “Æ³íî÷èé ë³êàð-4”
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
7.45 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”
17.00 “Ñèòóàö³ÿ”
18.15 “Åõî Óêðà¿íè”
20.00 “Ïðÿìèé åô³ð”
22.00 “Ïðÿìèé” êîíòàêò”
23.00 “Âåðåñåíü+1”

2+2
6.00 Ò/ñ “Óäàð ó â³äïîâ³äü”
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”
13.15 Õ/ô “Â ³ì`ÿ Áåí-Ãóðà”
15.00 Õ/ô “Â ³ì`ÿ êîðîëÿ”
19.25 “Ìåíò³âñüê³ â³éíè. Õàðê³â-2”
21.25,23.50 Ò/ñ “CSI: Ì³ñöå çëî-

÷èíó-6”
23.00 Ò/ñ “CSI: Ì³ñöå çëî÷èíó-5”

 СЕРЕДА, 12 ЛЮТОГО

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 UA:Ôîëüê. Ñïîãàäè
15.10 Ä/ô “Áîðîòüáà çà âèæè-

âàííÿ”
15.40 Á³àòëîí. ×Ñ. Çì³øàíà åñ-

òàôåòà
17.15 Ïë³÷-î-ïë³÷
17.25 #ÂÓÊÐÀ¯Í²
18.25 “Çâîðîòíèé â³äë³ê”
21.30,23.40 Ñïîðò
21.45 Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ
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”
9.25,10.20 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé 

2020”
11.15,12.20 “Ì³íÿþ æ³íêó”
13.45,14.50 “Ñâ³ò íàâèâîð³ò-10. 

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

ñîëàíà”
17.10 Õ/ô “Ìàìà”
19.20 “Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè 2020”
20.45,21.45 Õ/ô “Íå â³äïóñêàé”
22.30 “Ïðàâî íà âëàäó 2020”

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”
11.05,12.25 Ò/ñ “Ìåíå çâàòè Ìå-

ëåê”
12.50 Õ/ô “Âîæäü Á³ëå Ïåðî”
14.50,15.40 “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”

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 Îñîáëèâèé çàã³í
13.00 7 ÷óäåñ Óêðà¿íè
13.20 “Ìèð Âàì”
13.30 Ðåìåñëî çà ïðèçíà÷åííÿì
14.00 Âñåñâ³òíÿ ïðèðîäíà ñïàä-

ùèíà
14.45 Äèòÿ÷èé ê³íîçàë
15.00 Ó ãàðí³é ôîðì³
15.25 Öå ìàã³ÿ
15.40,19.20,21.25 Ã³ñòü íà “Öåí-

òðàëüíîìó”
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
6.05 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
10.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò
12.35,13.20 Õ/ô “Çåëåíà êíè-

ãà”
15.30,16.20,21.20 Ò/ñ “Ä³ëüíè÷íèé 

ç ÄÂÐÇ”
20.15 Àíòèçîìá³. Äàéäæåñò
23.10 Õ/ô “Áåçîäíÿ”

СТБ
6.25,18.00 “Îäèí çà âñ³õ” II
7.40 “Óëüòèìàòóì” II
9.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
12.20 “ÌàñòåðØåô” I
17.25,21.55 Â³äë³ê ÷àñó
17.30,22.00 Íîâèíè
19.55 Ò/ñ “Òà, ùî áà÷èòü çàâòðà”
22.40 “ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà” II

НОВИЙ КАНАЛ
6.05 Ì/ñ “Øîó Ëóí³ Òüþíç”
7.25 Âàð’ÿòè I
9.00 Õ/ô “Ä³ì âåëèêî¿ ìàòóñ³-3: 

ßêèé áàòüêî, òàêèé ñèí”
11.00 Ò/ñ “Â³ä÷àéäóøí³ äîìîãîñ-

ïîäàðêè”
13.10,19.00 Õòî çâåðõó? I
21.00 Õ/ô “Á³ë³ ö³ïîíüêè”
23.00 Õ/ô “Êðîê âïåðåä: Ðåâî-

ëþö³ÿ”
НТН

6.05 Õ/ô “Â³äüìà”
7.55,16.50 “Âèïàäêîâèé ñâ³äîê”
8.30,12.30,16.30,19.00,23.15 “Ñâ³äîê”
9.00 Õ/ô “Í³÷íà ïðèãîäà”
10.45,19.30 “Àëüï³éñüêèé ïàòðóëü”
12.50 “Âàðò³ñòü æèòòÿ”

14.10 “Ðå÷îâèé äîêàç”
18.20 “Ïðàâäà æèòòÿ”
21.20,23.45 Ò/ñ “Õåéâåí”

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

ï³ä Ïîëòàâîþ
8.30,9.30,17.05 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà
10.00,18.00 4 âåñ³ëëÿ
12.00,19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà
14.00 Õ/ô “Îáäàðîâàíà”
15.40,22.00 Êðà¿íà Ó
16.35 Êàçêè Ó. Ê³íî
20.00 Ò/ñ “Êóõíÿ”
23.00 Ñ³ìåéêà Ó

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêèé Êè¿â
8.45 Ïðàâäà æèòòÿ
9.45 Ðå÷îâèé äîêàç
10.55,18.00 Ïîãëÿä çñåðåäèíè
11.55,22.45 ×èë³: äèêà ïîäîðîæ
12.45 Îñîáëèâèé çàã³í
13.35 Ñêåïòèê
14.35,19.55 Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè
15.20,23.35 Ãîðèçîíò
16.10,21.45 ÍËÎ ç ìèíóëîãî
17.10 Òâàðèííà çáðîÿ
19.00 Ï³äðîáëåíà ³ñòîð³ÿ
20.45 Ñåêðåòè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

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 “Æ³íî÷èé ë³êàð-4 “
23.20 Ñë³äàìè Àíäð³ÿ Ãåðóñà

5 КАНАЛ
6.00,21.40 ×àñ-Time
6.20,14.10,23.15 Ìàøèíà ÷àñó
7.00,8.00,21.25 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 Ì³í³ñòåð-

ñòâà îáîðîíè

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 íà “Ïðÿ-

ìîìó”
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
6.00,7.50 Ò/ñ “Óäàð ó â³äïîâ³äü-2”
9.30,18.15 “Ñïåöêîð”
10.10,18.50 “ÄæåÄÀ²”
10.50,17.20 “Çàãóáëåíèé ñâ³ò”
12.50 “Ïîìñòà ïðèðîäè”
13.20 Õ/ô “Âèííà â³éíà”
15.00 Õ/ô “Òðè äí³ íà âòå÷ó”
19.25 Ò/ñ “Ìåíò³âñüê³ â³éíè. Õàð-

ê³â-2”
21.25,23.00 Ò/ñ “CSI: Ì³ñöå çëî-

÷èíó-6”
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Читачі 
підмічають

Щороку до нашого історико-краєзнавчого музею надходять 
цікаві експонати, ось і цього разу ми отримали машинку Singer 
від диканчанки Наталії Братської, яка віддала її безкоштовно. 
Про цю машинку в інформаційному просторі і до сьогодні існує 
дуже багато міфів і легенд, тож мені хотілося б розповісти про 
найвідоміші з них.

Уперше мова про швейну машинку зайшла в кінці XV століт-
тя, і першим, хто запропонував удосконалити процес шитва, 
був не хто інший, як Леонардо да Вінчі, але цей проєкт не 
знайшов подальшої підтримки у суспільстві. І лише аж че-
рез два століття безуспішних пошуків і експериментів у світі 
з’явилось диво інженерної думки, запатентоване у 1845 році 
американцем Еліасом Хоу, – перша в історії швейна машинка 
з човниковим стібком. Але і цей винахід не став популярним. 

А вже в 1850 році, після знайомства Ісаака Зінґера з кон-
структором Орсоном Фелпсом, який продемонстрував Зінґе-
ру свій варіант домашньої машинки, з’явився новий шанс для 
цієї ідеї. Під враженням від побаченого Ісаак протягом 11 днів 
удосконалював модель Фелпса. Винахідник придумав варіант 
механізму, при якому голка швейної машинки рухалась вгору-
вниз, а не по колу. Такий принцип руху голки використовується 
і до цього часу.

У 1851 році Зінґер запатентував свій винахід і виставив до-
слідний зразок на продаж, оцінивши його в 100 доларів. Але, 
на жаль, ніяких результатів у продажах не було. Стимулювати 
попит могло лише якесь принципове нововведення. І вина-
хідник придумав очевидну зараз, але передову на ті часи сис-
тему, він вирішив створити “довгограючий” апарат. Якщо до 
Зінґера будь-які механізми після поломки відправлялися на 
смітник або на фабрику для ремонту, то його клієнти могли 
самі замовляти необхідні запчастини й усувати несправності. 
Швейна машинка стала першим побутовим приладом, який 
підлягав ремонту в домашніх умовах.

В Російській імперії продукція компанії Singer з’явилася 1860 
року. Успіх торгівлі на російському ринку спонукав керівництво 
фірми ухвалити рішення про створення власного виробни-
цтва в країні. Як наслідок, в 1902 році в місті Подольськ був 
відкритий завод з виготовлення машинок з логотипом кири-
лицею “Зингеръ”. Такі машинки як наша, з серійним номером 
Т 193034, виготовлялися саме на цій фабриці з 1906 року.

А на початку 90-х років ХХ століття в різних публіцистич-
них джерелах починають з’являтися фантастичні та містич-

ні легенди і міфи про творіння Ісаака 
Зінґера. Що нібито окремі частини ме-
ханізмів виконані з дорогоцінних мета-
лів, що за машинку з певним серійним 
номером належить винагорода в міль-
йон доларів. На сьогодні існує чотири 
основних версій.

Перша – Zinger i Singer – різні 
швейні машинки. Нібито німецька 
фірма Singer поставляла в Америку 
свої швейні машинки під брендом 
Zinger, щоб для американців назва 
звучала, як Зінґер, бо в перекладі 
з англійського singer – це “співак”. 
З цього виходить, що Singer’и – це 
дешевий вид антикваріату, а Zinger 
– це та сама швейна машинка, за 
яку антиквар готовий віддати вели-
ку суму. В чому хибність цієї теорії? 
В тому, що Singer – фірма амери-
канська, а компанія Zinger ніякого 
відношення до швейних машинок взагалі не має, вона 
випускає манікюрні інструменти.

Друга версія – “платинові вали”. Існує думка, що найперші 
швейні машинки з певними серійними номерами були виго-
товлені з деталей, що містили в собі паладій – дорогоцінний 
метал з групи платинових, який застосовували для підвищен-
ня зносостійкості робочих поверхонь.

На початку XIX століття платина була досить популярна, її 
застосовували навіть для виготовлення монет, тому було б не-
доречно думати, що Зінґер, використовуючи цей дорогоцінний 
матеріал для своїх машинок, продавав би їх по 100 доларів. 
Тим не менше, ця легенда могла б бути правдивою, адже в ті 
часи платину, враховуючи її хімічні властивості, дійсно засто-
совували для захисту робочих деталей від іржі. 

Третя розповідає про те, що компанія Singer в 1998 році ого-
лосила про пошук швейних машинок з серійним номером, що 
починається з цифри “1”. І що власника такого апарата очікує 
винагорода в розмірі мільйон доларів. Ця легенда досить по-
пулярна, адже перекупники антикваріату вишукують машин-
ки з цим номером і до цього часу. Але в 90-х роках компанія 
Singer перебувала в тяжкому економічному становищі, тож не 

могла собі дозволити витрачати величезні кошти на пошуки 
таких швейних машинок.

Четверту легенду-міф вигадали самі журналісти і шука-
чі скарбів. Полягає вона в тому, що після революції в Росії 
представниками знатного походження масово вивозились 
дорогоцінності, які підлягали експропріації, а домашнє на-
чиння перевозити дозволяли, тому емігранти переплавляли 
дорогоцінний метал під машинки Singer і фарбували його в 
чорний колір. Начебто таких апаратів було “виготовлено” 300 
штук. Найактивніше золоті швейні машинки шукали в середині 
90-х, але на сьогодні ця вигадка не має під собою підґрунтя.

Незважаючи на фантастичність всіх цих легенд, машинки 
Singer викликають цікавість до цього часу. Що ж цінного в цих 
невибагливих на вид швейних машинках?

У першу чергу – це події, пов’язані з ними, історії наших 
бабусь і прабабусь, історії цілих поколінь. Розповіді тих, для 
кого машинка Singer стала засобом виживання в повоєнні 
голодні часи. А по-друге – міфи, які супроводжують будь-які 
антикварні речі. 

Світлана КУПКА, завідувач фондів Диканського 
історико-краєзначого музею.

Щороку до нашого історико-краєзнавчого музею надходять ні легенди і міфи про творіння Ісаака 

Ðàðèòåòè: ì³ôè ³ ä³éñí³ñòü

Чи то дизайнер постарався,
Чи хтось прикрасить намагався?
Ні! Треба підпирати так,
Щоб не упав зненацька знак!

Історії слід
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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
12.00,12.30,14.25 Àðîìàòè
13.10 Ä/ô “Áðàâî, øåô!”
15.10,19.20 Ä/ô “Áîðîòüáà çà âè-

æèâàííÿ”
15.40 Á³àòëîí. ×Ñ. Ñïðèíò 7,5 êì. 

Æ³íêè
17.15 Ïë³÷-î-ïë³÷
17.25 Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ
17.55 VoxCheck
18.20 Òåìà äíÿ
19.15 Ùîäåííèê íàö. â³äáîðó “ªâ-

ðîáà÷åííÿ-2020”
19.55 Ä/ô “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”
9.25,10.20 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé 

2020”
11.15,12.20 “Ì³íÿþ æ³íêó”
13.35,14.40 “Ñâ³ò íàâèâîð³ò-10. 

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

ñîëàíà”
17.10 Õ/ô “Ìàìà”
19.20 “Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè 2020”
20.25,22.15 “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”
11.05,12.25 Õ/ô “Óëüçàíà”
13.25 Õ/ô “Á³ë³ âîâêè”
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 Îñîáëèâèé çàã³í
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
6.05 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³
8.45,12.45,15.45,18.45 Ôàêòè
9.15,19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
10.05 Àíòèçîìá³. Äàéäæåñò

11.00,13.20 Õ/ô “Æèòòÿ ã³ðøå 
çâè÷àéíîãî”

13.30,16.20,22.40 “Íà òðüîõ” II
20.05 Äèçåëü øîó I
23.35 Õ/ô “Åéñ Âåíòóðà: Äåòåê-

òèâ ç ðîçøóêó òâàðèí”
СТБ

6.30,18.00 “Îäèí çà âñ³õ” II
7.45 “Óëüòèìàòóì” II
9.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
12.15 “ÌàñòåðØåô” I
17.25,21.55 Â³äë³ê ÷àñó
17.30,22.00 Íîâèíè
19.10,22.40 “Õàòà íà òàòà” I
23.35 Õ/ô “Îïåðàö³ÿ “È” ³ ³íø³ 

ïðèãîäè Øóðèêà”
НОВИЙ КАНАЛ

6.05 Ì/ñ “Øîó Ëóí³ Òüþíç”
7.25 Âàð’ÿòè I
9.00,23.20 Õ/ô “Íåðâè íà ìåæ³”
10.50 Õ/ô “Êðîê âïåðåä”
13.00 Õ/ô “Êðîê âïåðåä-2”
15.00 Õ/ô “Êðîê âïåðåä-3”
17.00 Õ/ô “Êðîê âïåðåä: Ðåâî-

ëþö³ÿ”
19.00 Õ/ô “Êðîê âïåðåä: Âñå 

àáî í³÷îãî”
21.10 Õ/ô “Äàâàé, òàíöþé”

НТН
6.00 Õ/ô “Ñ³ìíàäöÿòèé òðàíñ-

àòëàíòè÷íèé”
7.50,16.50 “Âèïàäêîâèé ñâ³äîê”
8.30,12.30,16.30,19.00,23.15 “Ñâ³-

äîê”
9.00 Õ/ô “Âåðñ³ÿ ïîëêîâíèêà 

Çîð³íà”
10.45,19.30 Ò/ñ “Àëüï³éñüêèé ïà-

òðóëü”
12.50 “Ïðàâäà æèòòÿ”
14.10 “Ðå÷îâèé äîêàç”
18.20 “Òàºìíèö³ ñâ³òó”
21.20,23.45 Ò/ñ “Õåéâåí”

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 “Âèéòè çàì³æ ó âèñî-

êîñíèé ð³ê”
15.45 Êðà¿íà Ó
16.35 Êàçêè Ó Ê³íî
17.00 Õ/ô “Õðîí³êè Íàðí³¿: Ï³ä-

êîðþâà÷ ñâ³òàíêó”
20.00 Ò/ñ “Êóõíÿ”
21.00 Õ/ô “Òèòàí³ê”

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêà Îäåñà
8.10 Ïðàâäà æèòòÿ
9.40 Ðå÷îâèé äîêàç
10.50 Ñó÷àñí³ äèâà
11.45,22.45 ×èë³: äèêà ïîäîðîæ
12.35,17.15 Òâàðèííà çáðîÿ
13.25 Ñêåïòèê
14.25,19.55 Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè
15.15,20.45 Ñåêðåòè Äðóãî¿ ñâ³òî-

âî¿
16.15,21.45 ÍËÎ ç ìèíóëîãî
18.05 Ïîãëÿä çñåðåäèíè
19.05 Ï³äðîáëåíà ³ñòîð³ÿ
23.35 Ãîðèçîíò

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 “Äîâãà äîðîãà äî 

ùàñòÿ”
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
7.00,8.00,21.25 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 Ì³íîáîðîíè
15.30 Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿
17.10 Êåíäçüîð
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 Íîâèíè
9.15,10.15,11.15 “Ïðÿìèé” òðàô³ê”
12.15,16.30 “Ãàðÿ÷à òåìà”
13.15,14.15,15.15 “Äåòàë³”
16.10 “Êðèì³íàë. Ï³äñóìêè”
17.00 “Ñèòóàö³ÿ”

18.30 “Âëàäà õîõîòàëà”
19.00 “Åõî Óêðà¿íè”
22.00 Ñïåöïðîºêò

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”
13.40 Õ/ô “Îíã Áàê”
15.40 Õ/ô “Áàçà Êëåéòîí”
19.25 Ò/ñ “Ïåðåâ³çíèê”
23.05 Õ/ô “Ìåãà-ï³òîí ïðîòè 

Ãàòîðî¿äà”

UA: ПЕРШИЙ
6.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãë³â”
6.30,7.15,8.10,9.10 Äîáðîãî 

ðàíêó!
7.00,8.00,9.00,21.00,23.35 Íîâèíè
9.30 Ùîäåííèê íàö. â³äáîðó “ªâ-

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

íÿ-2020”. Äðóãèé òóð
12.50,15.45 Òåëåïðîäàæ
13.05 Ä/ô “Ìåãàïîë³ñè”
13.40,15.30 Ïë³÷-î-ïë³÷
13.55 Á³àòëîí. ×Ñ. Ãîíêà ïåðåñë³-

äóâàííÿ 10 êì. Æ³íêè
15.00 #ÂÓÊÐÀ¯Í²
16.10 Á³àòëîí. ×Ñ. Ãîíêà ïåðåñë³-

äóâàííÿ 12,5 êì. ×îëîâ³êè
17.00 UA:Á³àòëîí. Ñòóä³ÿ
17.20 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñò³”
19.55 Ä/ô “Ñâ³ò äèêî¿ ïðèðîäè”
21.25 #@)[]?$0 ç Ìàéêëîì Ùó-

ðîì II
22.00 Õ/ô “×óäåðíàöüê³ ôàíòà-

ç³¿  ×àðë³ Ñâîíà III”

1+1
6.00 Ì/ô
6.25,7.10 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé”
8.00 “Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé”
9.00 “Ëîòî-çàáàâà”
9.45 “Ñâ³ò íàâèâîð³ò-11: Êèòàé”
10.55 “Ñâ³ò íàâèâîð³ò”
11.45 Õ/ô “Íå â³äïóñêàé”
19.30 “ÒÑÍ-òèæäåíü”
21.00 “Ãîëîñ êðà¿íè-10”
23.30 Òðèëëåð “Íåêåðîâàíèé”

ІНТЕР
6.00,12.00 “Îðåë ³ Ðåøêà. Ïåðåçà-

âàíòàæåííÿ”
6.10 Õ/ô “Âåñåë³ Æàáîêðè÷³”
7.30 Õ/ô “Àðòèñò ³ç Êîõàí³âêè”
9.00 “Ãîòóºìî ðàçîì”
10.00 “Îðåë ³ Ðåøêà. Äèâà ñâ³òó”
11.00 “Îðåë ³ Ðåøêà. ²âëººâà vs. 

Áºäíÿêîâ”
13.00 Õ/ô “Çàì³æ íà 2 äí³”
14.50 Ò/ñ “Ìåíå çâàòè Ìåëåê”
18.10 Õ/ô “Ïàòð³ê”
20.00 “Ïîäðîáèö³”

20.30 Õ/ô “Ãðà Ìîëë³”
23.10 Õ/ô “Àôåðà ïî-

àíãë³éñüêè”
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
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 “Ìèðíèé âî¿í”
21.40 Ïîòàíöþéìî
22.45 Øîó “Öåntro-NEWS”

ICTV
6.05 Àíòèçîìá³. Äàéäæåñò
6.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
7.20,13.00 Ò/ñ “Â³ää³ë 44”
12.45,18.45 Ôàêòè
14.45 Õ/ô “Ñìåðòåëüíà çáðîÿ”
16.40 Õ/ô “Ñìåðòåëüíà 

çáðîÿ-2”
20.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíà 

çáðîÿ-3”
22.45 Õ/ô “Ñìåðòåëüíà çáðîÿ-4”

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

ñåíñè” II
20.00 “Îäèí çà âñ³õ” II
22.05 Äåòåêòîð áðåõí³ II

НОВИЙ КАНАЛ
6.00 Òàºìíèé àãåíò
7.20 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó
9.05 Ì/ñ “Øîó Ëóí³ Òüþíç”
9.30 Ì/ô “Ìàíó”
11.25 Ì/ô “Êîðîë³âñüêèé êîðã³”
13.00 Õ/ô “Êàçêè íà í³÷”
15.00 Õ/ô “Äðàêîí Ï³òà”
17.00 Ì/ô “Âàÿíà”

19.00 Õ/ô “Â³äüìèíà ãîðà”
21.00 Õ/ô “Âàðòîâ³ Ãàëàêòè-

êè-2”
23.50 Õ/ô “Îðá³òà 9”

НТН
6.00 Õ/ô “Äîï³íã äëÿ àíãåë³â”
6.55 “Ñòðàõ ó òâîºìó äîì³”
10.30 Õ/ô “Äåæà âþ”
12.30 Õ/ô “Â³ðí³ äðóç³”
14.20 Õ/ô “Ç³òà ³ Ã³òà”
17.10 Õ/ô “×óæèé ïðîòè ÷óæîãî”
19.00 Õ/ô “Çîëîòå òåëÿ”
22.15 Õ/ô “Ïàñòêà 44”

ТЕТ
6.00 Ìóëüòèðàíîê
10.30 Ì/ô “Ìàðêî-Ìàêàêî”
11.50 Õ/ô “Ïðåêðàñíèé ïðèíö ³ 

ôåÿ Ëþïèíà”
13.00,19.30,20.30,21.30 Òàíüêà ³ 

Âîëîäüêà
14.00 Ñ³ìåéêà Ó
15.30 Õ/ô “Òèòàí³ê”
19.00,20.00,21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä 

Ïîëòàâîþ
22.00 ²ãðè Ïðèêîë³â
23.00 Êàçêè Ó Ê³íî

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêà Îäåñà
7.05 Ì³ñòè÷íà Óêðà¿íà
7.55,18.30 Ïðàâäà æèòòÿ
10.10 Ðå÷îâèé äîêàç
11.20 Ñåêðåòè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
13.20 Ðåàëüíà ³ñòîð³ÿ ²ñóñà
16.00,23.45 ×èë³: äèêà ïîäîðîæ
21.00 Çåìëÿ: íàø ÷àñ

УКРАЇНА
6.30 Ñüîãîäí³
7.30 Çîðÿíèé øëÿõ
9.00 Ò/ñ “Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà”
13.10 Ò/ñ “Íàçàâæäè”
17.00,21.00 Ò/ñ “Íà ñàì³é ìåæ³”
19.00 Ñüîãîäí³. Ï³äñóìêè
23.00 Ò/ñ “ß áóäó ÷åêàòè òåáå çà-

âæäè”
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
9.25 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
21.40 ×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 ìàðàôîí”
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
6.00,9.10 “Çàãóáëåíèé ñâ³ò”
7.50 “ÄæåÄÀ². Äàéäæåñò 2018”
8.50 “Øàëåí³ ïåðåãîíè 2018”
13.05 Õ/ô “Îðäåí äðàêîíà”
14.50 Õ/ô “Êîðîëü Àðòóð ³ ëèöà-

ð³ êðóãëîãî ñòîëó”
16.20 Õ/ô “Ñâ³ò ïðåäê³â”
17.55 Õ/ô “Îñòàíí³é ëåã³îí”
19.45 Õ/ô “Ì³ô”
22.00 Õ/ô “Â³äìîðîæåí³”
23.40 Ò/ñ “Êîìàíäà”

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”
12.00 Ñêåëåòîí. ÊÑ. Ñ³ãóëäà. Çà-

¿çä 1
13.00,18.50 Ùîäåííèê íàö. â³ä-

áîðó “ªâðîáà÷åííÿ-2020”
13.30 Ñêåëåòîí. ÊÑ. Ñ³ãóëäà. Çà-

¿çä 2
14.30 #ÂÓÊÐÀ¯Í²
15.00 Ïë³÷-î-ïë³÷
15.40 Á³àòëîí. ×Ñ. Ñïðèíò 10 êì. 

×îëîâ³êè
17.00 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñò³”
19.00 Íàö. â³äá³ð “ªâðîáà÷åí-

íÿ-2020”. Äðóãèé òóð
23.00 Ä/ô “Áîðîòüáà çà âèæè-

âàííÿ”
1+1

6.05,7.00 “Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé”
8.00 “Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé”
10.00 Õ/ô “Ñîðîê â³ñ³ì ãîäèí”
12.05 Õ/ô “²íø³ ñîðîê â³ñ³ì ãî-

äèí”
14.10 Òðèëëåð “Íåêåðîâàíèé”
16.25,21.30 “Âå÷³ðí³é êâàðòàë”
18.30 “Ðîçñì³øè êîì³êà”
19.30 “ÒÑÍ”
20.15 “Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿ 2020”
23.25 “Ñâ³òñüêå æèòòÿ 2020”

ІНТЕР
6.05 “Æäè ìåíå. Óêðà¿íà”
7.10 Õ/ô “Ä³â÷èíà áåç àäðåñè”

9.00 “Ãîòóºìî ðàçîì. Äîìàøíÿ 
êóõíÿ”

10.00 “Êîðèñíà ïðîãðàìà”
11.00 Õ/ô “Ïðèõîäüòå çàâòðà”
13.00 Õ/ô “Âåñíà íà Çàð³÷í³é 

âóëèö³”
14.45 Õ/ô “Òðè òîïîë³ íà Ïëþ-

ùèñ³”
16.10,20.30 Ò/ñ “Íå æ³íî÷à ðîáîòà”
20.00 “Ïîäðîáèö³”
22.15 Õ/ô “Ïðèíöåñà íà áîáàõ”

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
7.30,13.00 Ã³ñòü íà “Öåíòðàëüíîìó”
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 Äîðîæí³ â³éíè
18.00,21.00 Íîâèíè
19.00 Øîó “Öåntro-NEWS”
20.00 Ìóçèêà áåç êóïþð
21.35 Õ/ô “Ìèñëèâåöü íà ëè-

ñèöü”
23.35 Ó ãàðí³é ôîðì³

ICTV
6.00 Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíî¿ 

ðîáîòè
7.35 ß çíÿâ!

9.20 Õ/ô “Åéñ Âåíòóðà: Äåòåê-
òèâ ç ðîçøóêó òâàðèí”

10.55 “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 “Ñìåðòåëüíà çáðîÿ”
21.10 Õ/ô “Ñìåðòåëüíà 

çáðîÿ-2”
23.10 Õ/ô “Ñâÿò³ ç Áóíäîêà”

СТБ
6.10 “ÌàñòåðØåô”. Ïðîôåñ³îíàëè I
9.55 Ò/ñ “Òà, ùî áà÷èòü çàâòðà”
17.05 “Õàòà íà òàòà” I
19.00 ªâðîáà÷åííÿ. Íàö. â³äá³ð
21.25 ªâðîáà÷åííÿ. Íàö. â³äá³ð. 

Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ
22.15 Õ/ô “Ä³â÷àòà”
23.55 Ä³â÷àòà: íåâ³äîìà âåðñ³ÿ

НОВИЙ КАНАЛ
6.05 Ì/ñ “Øîó Ëóí³ Òüþíç”
7.35 Âàð’ÿòè I
13.00 Õòî çâåðõó? I
15.00 Õ/ô “Êàçêè íà í³÷”
17.00 Õ/ô “Äðàêîí Ï³òà”
19.00 Ì/ô “Âàÿíà”
21.00 Õ/ô “Âàðòîâ³ Ãàëàêòèêè”
23.40 Õ/ô “Âî¿íè ñâ³òëà”

НТН
6.00 Õ/ô “Âèêëèêàºìî âîãîíü 

íà ñåáå”
12.00 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”
15.35 “Âèïàäêîâèé ñâ³äîê”
18.05 “Êðóò³ 90-ò³”
19.00 “Ñâ³äîê”
19.30 Õ/ô “Äåæà âþ”
21.35 Õ/ô “×óæèé ïðîòè ÷óæîãî”

23.30 Õ/ô “Ë³í³ÿ”
ТЕТ

6.00 Ìóëüòèðàíîê
10.30 Ì/ô “Àñòåð³êñ ³ Çåìëÿ Áîã³â”
12.00 Õ/ô “Êàçêîâà êðà¿íà äî-

ñòàòêó”
13.10,19.30,20.30,21.30 Òàíüêà ³ 

Âîëîäüêà
14.35 Ñ³ìåéêà Ó
17.00 Õ/ô “Ãîðà ì³æ íàìè”
19.00,20.00,21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä 

Ïîëòàâîþ
22.00 ²ãðè Ïðèêîë³â
23.00 Êàçêè Ó Ê³íî

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêèé Êè¿â
6.55 Ì³ñòè÷íà Óêðà¿íà
7.50,18.30 Ïðàâäà æèòòÿ
10.05 Ðå÷îâèé äîêàç
11.15 Ñåêðåòè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
13.15 Çåìëÿ: íàø ÷àñ
16.00,23.40 ×èë³: äèêà ïîäîðîæ
21.00 Ðåàëüíà ³ñòîð³ÿ ²ñóñà

УКРАЇНА
7.00,15.00,19.00 Ñüîãîäí³
7.30 Çîðÿíèé øëÿõ
8.45 Ò/ñ “Äîðîãà äîäîìó”
15.20 Ò/ñ “Äîðîãà äîäîìó “
16.50,21.00 Ò/ñ “Äåíü Ñâÿòîãî Âà-

ëåíòèíà”
20.00 Ãîëîâíà òåìà
23.10 Õ/ô “Ñëóæíèöÿ òðüîõ 

ïàí³â”
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
21.30 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 “Âëàäà õîõîòàëà”
22.00 “THE WEEK” Ì³æíàðîäíèé 

îãëÿä
23.00 “ÂÀÒÀ-øîó”

2+2
6.00 Õ/ô “Ñòîëèê ¹19”
7.40 “Øàëåí³ ïåðåãîíè 2018”
8.10 “ÄæåÄÀ². Äàéäæåñò 2018”
9.10 “Çàãóáëåíèé ñâ³ò”
14.00 Õ/ô “Åêñïåäèö³ÿ “Íî¿â 

êîâ÷åã”
16.30 Õ/ô “Ó ïîøóêàõ ñêàðá³â 

í³áåëóíã³â”
18.55 Õ/ô “Ñåðåä á³ëîãî äíÿ”
20.30 Õ/ô “Ïåðøå âáèâñòâî”
22.20 Õ/ô “Í³íäçÿ”

П’ЯТНИЦЯ, 14 ЛЮТОГО

НЕДІЛЯ, 16 ЛЮТОГО

СУБОТА, 15 ЛЮТОГО

Íàáðàíî ³ çâåðñòàíî â 
êîìï’þòåðíîìó öåíòð³ ðåäàêö³¿.
Ï³äïèñàíî äî äðóêó ³ â ñâ³ò 6.02.2020 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 ¹15650. Îáñÿã – 3 äðóê. 

àðêóø³. Ñïîñ³á äðóêó – îôñåòíèé.

ÇÀÑÍÎÂÍÈÊ ² ÂÈÄÀÂÅÖÜ:

Шановні жителі Диканського району!
З 17 по 21 лютого у зв’язку із проведенням планових ремонтних робіт елек-

трообладнання, які направлені на поліпшення та якість електропостачання, 
відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, що мешкають 
за такими адресами:

Äàòà ïðî-
âåäåííÿ 

ðåìîíòíèõ 
ðîá³ò

×àñ ïðî-
âåäåííÿ 

ðåìîíòíèõ 
ðîá³ò

Íàçâà íàñåëåíîãî ïóíêòó
Ïåðåë³ê âóëèöü, äå ìîæëèâ³ 

òèì÷àñîâ³ ïåðåðâè â 
åëåêòðîïîñòà÷àíí³

17 ëþòîãî 8.00 – 17.00 ñ. Íàäåæäà, Êëèìê³âêà ïîâí³ñòþ

ñ. Ãàâðîíö³, Ôåäîð³âêà, 
Øåâùèíà, Ïåòðåíêè ÷àñòêîâî

ñ. Áàéðàê âóë. Ìèðó, Øåâ÷åíêà

18 ëþòîãî 8.00 – 17.00 ñ. Àíäðåíêè, Íåëþá³âêà, 
Ñèâö³, Ãîðáàò³âêà, Îðäàí³âêà ïîâí³ñòþ

ñ. Ãàâðîíö³ ÷àñòêîâî

20 ëþòîãî 8.00 – 17.00 ñìò Äèêàíüêà

âóë. Íåçàëåæíîñò³, Øåâ÷åíêà, Áåë³í-
ñüêîãî, Ìèêîëà¿âñüêà, Ïîëòàâñüêà, 
Äðóæáè, Êîçàöüêà, Êîöþáèíñüêîãî, 
Ëèïîâà, Êóòóçîâà, Ñâ³òëà, ßðîâà, 
ïðîâ. Íîâèé, Øåâ÷åíêà, Êóòóçîâà

ñ. Ãàâðîíö³, Íàäåæäà ÷àñòêîâî

21 ëþòîãî 8.00 – 17.00 ñ. Ãàâðîíö³, Íàäåæäà ÷àñòêîâî

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

Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÇÀ ÔÀÕÎÌ: 
– КОНТРОЛЕРА ЕНЕРГОНАГЛЯДУ ГРУПИ ТЕХНІЧНОГО АУДИТУ.
Освіта: середньотехнічна. Стаж роботи: без вимог до стажу роботи. 

Вимоги: чоловіки.  З/п від 7000 грн.
– ЕЛЕКТРОМОНТЕРА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ/ВОДІЯ 

КАТЕГОРІЇ "В".
Освіта: повна загальна середня або професійно-технічна. Стаж ро-

боти: без вимог до стажу роботи. З/п від 10 000 грн.
Детальніше про усі актуальні вакансії на сайті: http://www.poe.pl.ua/index.php?r=/

vacancy, телефоном: 095-27-62-771.
ПІДПРИЄМСТВО НАДАСТЬ ПОСЛУГИ ЗІ:

спилювання дерев, буріння ям. 
По детальну інформацію звертатися в Диканську філію АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

Адміністрація Диканської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
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Корисно 
знати

Дашко Ганна Мефодіївна
15.12.1935 ð. – 
27.12.2019 ð.

Ось і мину-
ло вже 40 днів, 
як перестало 
битися твоє 
сердечко, рід-
ненька. Тяжко 
минають дні без 
тебе, боляче, 
що ніколи вже 
не побачимо, не 
запитаємо по-
ради.
В ці дні ми прийдем на могилу
І схилим голови в журбі,
Ми пом’янемо дорогу людину
І низько вклонимось тобі.

Царство Небесне і вічний спокій твоїй душі.
Пам’ятаємо, любимо, сумуємо.

Рідні.

Ткаченко Раїса Миколаївна
9.04.1945 ð. – 
13.02.2017 ð.
Вже минає 

три роки, як пе-
рестало битися 
серце нашої 
рідної мамочки 
та бабусі. Але 
біль не вщухає 
і пече душу... 
Дуже сумуємо, 
пам’ятаємо щи-
рість та турбо-
ту... Мама на-
вчила нас жити, 
бути сильними 
та тримати 
удар... Дякує-
мо за все нашій 
рідній... Нехай душа нашої рідної 
мамунечки спочиває в Царстві Не-
бесному, земля їй пухом, а пам’ять 
буде завжди з нами, поки ми живі 
та дихаємо...

Просимо всіх, хто знав та пам’ятає Раїсу 
Миколаївну, згадати її добрим словом чи мо-
литвою...
Вона посміхнулась, красива і сива, як доля,
Махнула рукою – злетіли увись рушники. 
Лишайтесь щасливі... – і стала замисленим полем 
На цілу планету, на всі покоління й віки.

Діти.

Олефір Софія Олексіївна
16.11.1937 ð. – 31.01.2020 ð.

Минає 9 днів, 
як стомленою 
пташкою по-
линула у вирій 
Вічності наша 
дорогенька ма-
мочка й бабуся. 
І навколишній 
світ ураз втра-
тив для нас усі 
барви, сонце 
ніби назавжди 
сховалося за сі-
рими, непривіт-
ними хмарами. 
Хіба словами 
передаси той 
біль душевний, 
коли назавжди 
втрачаєш най-
дорожчу, най-
ріднішу людину, яка жила за-
для нас, ділила радощі й печа-
лі, підтримувала в усьому, була 
надійним оберегом.
Залишила дім, залишила нас, 
Чому ж твій вогник назавжди погас,
Чом смерть невблаганна забрала життя?
А звідти нікому нема вороття...
З’являйся частіше ти нам хоч у снах,
Погасла десь зіронька на небесах...

Нехай душа твоя знайде вічний спочинок у 
Царстві Небесному.

Пам’ятаємо. Любимо. Сумуємо.
У скорботі син, дочка, внуки.

Терегеря Марія 
Василівна

24.10.1948 ð. – 9.02.2015 ð.
Минає 5 років, як пішла 

з життя найдорожча, най-
рідніша для нас людина – 
наша мама, бабуся. 
Болить душа і капає сльоза,
І щось немов стискає груди.
П’ять років вже тебе нема,
А туга нас не покидає всюди.
Десь там ти є, 
                         немає туди шляху,
Туди дорога вічна й невідома.
Ти дивишся із зоряного даху...
Ми тут в гостях, а ти тепер там – вдома.
Якби могла ти ще довго жити,
Були б щасливі внуки й ми,
Але не в силах ми змінити 
Господню волю у житті.
Тебе ми будем пам’ятати:
Була найкраща в світі мама...
Таких, як ти, не забувають, 
Таких лиш вічно поважають.

Просимо в молитві згадати нашу маму і 
пом’янути теплим словом. 

Діти, онуки.

Григоренко 
Валентина 
Миколаївна

23.10.1947 ð. – 27.01.2020 ð.
Минуло 9 днів тяжкої 

скорботи і печалі з того 
страшного ранку, коли пе-
рестало битися твоє сер-
дечко. Як я старався, як 
міг, допомагав, боровся 
за твоє життя, але дива не 
сталося. Тяжка та невбла-

ганна хвороба забрала у нас дружи-
ну, маму, бабусю, прабабусю.

Ти була чесною і справедливою, 
хоча життя не дуже радувало тебе. 
Не почую я твого голосу, не вистачає 

мені твоєї поради, усмішки, підтримки. Ти 
давала мені поштовх до життя. А тепер – як 
птах з пораненим крилом...

Царство Небесне твоїй душі. Нехай земля 
для тебе буде лебединим пухом.

Всі, хто знав Валентину Миколаївну, 
пом’яніть її добрим словом і щирою молит-
вою.

Чоловік, син.

Долгова Людмила Іванівна
3.08.1951 ð. – 28.12.2019 ð.

Минає 40 днів, 
як пішла з життя 
наша дорога ма-
туся, бабуся, се-
стричка. Тяжка 
та невблаганна 
хвороба забра-
ла її у Вічність. 
Болить душа, 
плаче серце від 
цієї втрати, але, 
на жаль, ми ні-
чого не можемо 
змінити. Турбо-
тливою, доброю, 
щедрою – такою 
ти залишиш-
ся назавжди в 
наших серцях. 
Гірко та сумно у 
цьому світі без 
тебе. Пам’ять 

про тебе – завжди з нами.
Згадаймо ту, кого нема із нами,
Кого у нас забрали небеса.
Нехай у нашій пам’яті не в’яне
Її незрівняна душі краса,
Нічого вічного тут, на землі, немає,
Усе відходить, і людина теж,
Та лиш тоді душа не помирає,
Коли у пам’яті вона живе без меж.

Нехай у цей день згадають добрим сло-
вом усі, хто тебе знав. Спи спокійно, нехай 
земля тобі буде пухом, а душі Царство Не-
бесне.

У вічній скорботі всі рідні.

Водотика Марія Юріївна
24.08.1948 ð. – 5.02.2019 ð.

Минає рік, відколи пішла за межу Вічності 
дорога для нас людина: сестра, тьотя, ба-
буся та прабабуся. Здається, чуємо, як вона 
тихо промовляє:
... Помоліться за мене, рідненькі,
Я вже більше до вас не прийду,
Тільки тихою тінню раненько
У спокійний ваш сон увійду.

Царство Небесне тобі, рідна, і вічна 
пам’ять. Просимо всіх, хто знав її, пом’янути 
добрим словом.

Брат, племінники, внуки, правнуки.

Спасибі добрим людям
27 січня на 73-му  році після тяжкої хворо-

би пішла за межі Вічності дорога дружина, 
мама, бабуся, прабабуся Григоренко Вален-
тина Миколаївна. Я до останнього боровся 
за її життя і здоров’я, але доля розпоряди-
лася по-своєму...  Вона полинула в той світ, 
де немає болю. У тяжкі хвилини мене під-
тримали сусіди.

Подяку хочу висловити начальнику ККП 
В.Г.Терещенку, ПП Вікторові Солянику та 
копачам з Великих Будищ за допомогу в 
похованні дружини, жителям вулиці Чер-
няховського за моральну і матеріальну під-
тримку, священнику Свято-Троїцької церк-
ви прот. Євгенію Полтавцю за поминальну 
панахиду.

Здоров’я вам усім, добра і благополуччя.
Чоловік, син.

*******************************
Горе увірвалось в нашу родину в передно-

ворічні дні: пішла з життя наша рідненька 
мама, бабуся, прабабуся Дашко Ганна Ме-
фодіївна. Ми дуже вдячні всім, хто прийшов 
провести її в останню дорогу, всім, хто під-
тримав нас морально і матеріально в тяж-
ку хвилину. Вдячні всім, всім. Спасибі вам, 
люди добрі, за розуміння, чуйність, за добрі 
серця. Хай Господь дарує здоров’я і радість 
вам і вашим сім’ям. 

Родина покійної.

Дирекція СТОВ “Говтва” і весь колектив 
висловлюють щирі співчуття заступнику го-
ловного бухгалтера Безрук Ользі Іванівні з 
приводу тяжкої втрати – смерті

матері.

Після тяжкої хвороби відійшла за межу 
Віч ності наша подруга 

ОЛЕФІР Софія Олексіївна. 
Глибоко сумуємо з приводу непоправної 

втрати, висловлюємо щирі співчуття дітям 
Вадиму, Юлії, внукам, рідним, близьким по-
кійної. Царство Небесне Софії Олексіївні, а 
на землі – вічна пам’ять.

Колеги по роботі, подруги.

Трудовий колектив опорного закладу 
“Диканський НВК імені М.В.Гоголя” гли-
боко сумує з приводу смерті вчителя-
пенсіонера

ОЛЕФІР Софії Олексіївни
і висловлює щирі співчуття рідним та 
близьким покійної.

Ñâ³òëî ¿  ïàì’ÿò³

До уваги замовників!
Щоб подати спiвчуття, поминання, по-

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

В а р т і с т ь  с п і в ч у т т я  в і д  ф і з и ч -
них осіб становить 57 гривень, колек-

тивного – 91 грн, від юридичних осіб – 
120 грн. 

Вартість поминання: до 70 слів – 
74 грн;  до 100 слів – 98 грн; до 130 слів – 127 грн; 
доплата за кожні наступні 30 слів – 20 грн.

Вартість некролога – 127 грн. 
Вартість подяки – від 76 гривень. 

Н и н і ш н і й 
2020 рік – високосний, тому що у 
ньому буде не 365, як зазвичай, 
а 366 діб. “Зайвим” днем стає 29 
лютого. Звідки він береться у ка-
лендарі?

Одвічно так велося: люди облі-
ковували час за Сонцем, навколо 
якого невпинно рухається наша 
планета і яка ще й обертається 
навколо своєї осі. Навіть школяр 
знає: кожний повний оберт Зем-
лі навколо своєї осі дає нам одну 
добу, тоді як повний оберт планети 
навколо Сонція – рік...

За цим принципом спрадавна в 
основному й укладалися календа-
рі, які стали своєрідною лінійкою 
для добового вимірювання часу. 
Проте лінійка ця, сказати б, не за-
вжди є точною. Бо наша планета 
здійснює повний оберт навколо 
Сонця за 365 повних земних діб 5 
годин 48 хвилин ще й 45,19 секун-
ди. Проте для зручності обчислен-
ня “зайві” кілька годин не беруться 
до уваги протягом трьох років. І 
лише на четверий додаткові годи-
ни складаються. От у результаті й 
набігає ще одна доба, яку заведе-
но додавати до кожного четвертого 
за річним ліком лютого. Так у нашо-
му календарі з’явилося 29 лютого.

Це сталося ще 45 року до нашої 
ери, коли у світі запанував юліан-

ський календар, запроваджений 
Юлієм Цезарем.

Але! Якщо бути вже дуже при-
скіпливим і з математичною точ-
ністю скласти надлишкові щорічні 
години, хвилини і секунди, то, ви-
ходить, за століття вже недобира-
ється... ще одна доба! Саме цю по-
хибку було враховано укладачами 
астрономічно точнішого календа-
ря – григоріанського, що прийшов 
на зміну юліанському. 434 роки 
тому, 24 лютого 1582-го. Папа 
Римський Григорій XIII видав буллу 
про перехід на нове літочислен-
ня, яке назвали григоріанським, 
або новим стилем (за юліанським 
закріпилася назва старий стиль), 
і яке сьогодні в світі вважається 
за міжнародний стандарт. Новий 
календар набув чинності 4 жов-
тня 1582 року. І відразу на момент 
прийняття через накопичені за по-
передні віки помилки він зрушив 
на 10 днів поточну дату.

У григоріанському календарі 
було започатковано нове – точні-
ше – правило про високосний рік. 
Воно таке. Щоби вважатися таким, 
номер року передовсім має діли-
тися на чотири. Однак відносно 
нульових років, з яких починають-
ся століття, вони вважатимуться 
високосними тільки у разі, якщо 

їх номер без залишку ділиться на 
400, проте не ділиться на 100. Так, 
наприклад, 2000 рік є високосним, 
а 1900-й – ні.

Враховуючи вищезгадані пра-
вила визначення високосних ро-
ків, можна сформувати їх список 
за останні століття. Приміром, у 
ХІХ такими були: 1804, 1808, 1812, 
1816, 1820, 1824, 1828, 1832, 1836, 
1840, 1844, 1848, 1852, 1856, 1860, 
1864, 1868, 1872, 1876, 1880, 1884, 
1888, 1892, 1896.

У XX столітті високосними роками 
відповідно вважались: 1904, 1908, 
1912, 1916, 1920, 1924, 1928, 1932, 
1936, 1940, 1944, 1948, 1952, 1956, 
1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 
1984, 1988, 1992, 1996.

Що стосується XXI століття, то 
такими роками були: 2000, 2004, 
2008, 2012, 2016 і є нинішній.

...Незважаючи на те, що похо-
дження і особливості високосних 
років уже давно вивчені і абсо-
лютно ясні, чимало людей із по-
боюванням чекають їх настання. 
Так уже склалося, що такий рік 
вважається чимось дивним і яко-
юсь мірою навіть небезпечним. 
Проте, якщо проаналізувати істо-
рію, і в звичайні роки траплялося 
не менше різного роду катакліз-
мів і неприємних подій, ніж у ви-
сокосні. Тому не варто надавати 
їм якогось особливого значення.

За інформацією 
Інтернет-джерел.

рідній... Нехай душа нашої рідної 
мамунечки спочиває в Царстві Не-
бесному, земля їй пухом, а пам’ять 
буде завжди з нами, поки ми живі 

Рідко кому не знайоме коротко-
часне печіння і поколювання верхніх 
або нижніх кінцівок, пов’язане з оні-
мінням.  Відбувається це тоді, коли 
стискаються нервові закінчення і су-
дини. Відновити чутливість можна, 
змінивши положення тіла або почав-
ши розминати це місце.

Які причини оніміння кінцівок як 
рук, так і ніг?

1. Øèéíèé îñòåîõîíäðîç. Âñ³ëÿê³ ïîðó-
øåííÿ â øèéíîìó â³ää³ë³ õðåáòà ÷àñòî âè-
êëèêàþòü óòèñê íåðâà. Ñàìå âîíè ö³ëêîì 
ìîæóòü âçÿòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà 
îí³ì³ííÿ ê³íö³âîê. Ïðè öüîìó âîíè ìîæóòü 
âèêëèêàòè ³ ãîëîâí³ áîë³, à òàêîæ ïðîáëåìè 
ç êîîðäèíàö³ºþ.

Âàðòî ïî÷àòè ñïîñòåð³ãàòè çà ïîñòàâîþ ³ 
êîðèãóâàòè ¿ ¿ ðàçîì ç ôàõ³âöåì, à òàêîæ íà 
ïîñò³éí³é îñíîâ³ âèêîíóâàòè ã³ìíàñòèêó, ïðè-
çíà÷åíó ë³êàðåì. Äëÿ íàéêðàùîãî ðåçóëü-
òàòó êðàùå â³äâ³äàòè ë³êàðÿ, ÿêèé çãîäîì 
ïðèçíà÷èòü âàì îáñòåæåííÿ, ç ïîäàëüøèì 
âèÿâëåííÿì ïàòîëîã³¿.

2. Ðîçñ³ÿíèé ñêëåðîç. Æàðòè íà öþ òåìó 
íåäîðå÷í³, àäæå ñêëåðîç íå º ïðîñòîþ çà-
áóäüêóâàò³ñòþ, à ñêîð³øå íàçèâàºòüñÿ ñåð-
éîçíèì çàõâîðþâàííÿì íåâðîëîã³÷íîãî 
òèïó. Çíèæåííÿ ÷óòëèâîñò³ º íàñë³äêîì îí³-
ì³ííÿ â ðóêàõ. ßêùî ³íø³ ïðè÷èíè âèêëþ÷à-
þòüñÿ, òî âàðòî çâåðíóòèñÿ ïî äîïîìîãó äî 
íåâðîëîãà.

3. Òóíåëüíèé ñèíäðîì õàðàêòåðíèé äëÿ 
òèõ, õòî çàéíÿòèé ðó÷íîþ ïîñò³éíîþ ìîíî-
òîííîþ ïðàöåþ. ×àñòî õâîðîáà òóðáóº ìó-

çèêàíò³â, øâà÷îê àáî ïðîãðàì³ñò³â. Ïàëüö³ 
âèêîíóþòü îäí³ é ò³ æ ðóõè, ùî ïðèçâîäèòü äî 
íàáðÿêëîñò³ ñóõîæèëü. Íåðâ âóçüêîãî êàíàëó 
ïî÷èíàº çäàâëþâàòèñÿ. ×åðåç öå âðàíö³ ÷àñòî 
âèíèêàº ïîêîëþâàííÿ â ðóêàõ. Äëÿ îáñòåæåí-
íÿ ðåêîìåíäóºòüñÿ çâåðòàòèñÿ äî íåâðîëîãà.

4. Òðîìáîç âåí ðóê ³ í³ã òåæ ìîæå ïðèâåñòè 
äî îí³ì³ííÿ. Òðîìá áóäå ïðèïèíÿòè õ³ä êðîâ³, 
³ ç ö³º¿ ïðè÷èíè íàäõîäæåííÿ ðå÷îâèí áóäå 
íåïîñò³éíèì. Òðîìáîç ìîæå îáåðíóòèñÿ äëÿ 
âàñ ïðîÿâàìè íàáðÿê³â, à òàêîæ íåàáèÿêè-
ìè óñêëàäíåííÿìè, ³ ç ö³º¿ ïðè÷èíè âàðòî 
â÷àñíî ðåàë³çóâàòè ä³àãíîñòèêó ³ ãðàìîòíî 
ï³ä³áðàòè ë³êóâàííÿ.

5. Àíåì³ÿ ³ öóêðîâèé ä³àáåò òàêîæ ÷àñòî 
ìîæóòü áóòè â êîìá³íàö³¿ ç ïîðóøåííÿì ïðî-
öåñó êðîâîîá³ãó â ê³íö³âêàõ ³, â³äïîâ³äíî, 
îí³ì³ííÿ.

6. Íåâðàëã³ÿ ïëå÷îâîãî ñïëåò³ííÿ â á³ëü-
øîñò³ âèïàäê³â çà ñòàòèñòèêîþ âèêëèêàº 
áîëüîâèé ñèíäðîì, íàñë³äêîì ÿêîãî ñòàíå 
îí³ì³ííÿ ðóêè.

7. ²íñóëüò – öå, ìàáóòü, îäíà ç íàéá³ëüø 
íåî÷³êóâàíèõ ³ ñåðéîçíèõ ïðè÷èí îí³ì³ííÿ 
ðóê. ßêùî âè ñïîñòåð³ãàºòå îí³ì³ííÿ ç äåÿêè-
ìè çáîÿìè â ïðîöåñ³ ðîáîòè íèæí³õ ê³íö³âîê 
³ ñïëóòàí³ñòþ ñâ³äîìîñò³, òî â øâèäêîìó ïî-
ðÿäêó âèêëèêàéòå øâèäêó äîïîìîãó.

Ìè ðîçïîâ³ëè âàì ëèøå ïðî ÷àñòèíó ïî-
òåíö³éíèõ ïðè÷èíè òàêî¿ ïðîáëåìè, ÿê îí³-
ì³ííÿ ðóê. ßêùî æ öåé ôàêò íà ïîñò³éí³é 
îñíîâ³ äàº ïðî ñåáå çíàòè íå ò³ëüêè ï³ñëÿ 
íåêîìôîðòíî¿ ïîçè, àëå ³ ï³ä ÷àñ ñíó, òî íå-
ãàéíî çâåðòàéòåñÿ äî ë³êàðÿ.

За інформацією Інтернет-джерел.

Це 
цікаво

2020 рік – високосний, тому що у ський календар, запроваджений 

їх номер без залишку ділиться на 
400, проте не ділиться на 100. Так, 
наприклад, 2000 рік є високосним, 
а 1900-й – ні.

Ð³ê, íà äîáó äîâøèé ×îìó í³ì³þòü ðóêè?



Поради 
батькам

 

9 лютого святкуватиме свій ювілей до-
рога наша подруга

Йова Катерина Миколаївна.
Від щирого серця вітаємо її!

Хай сміється доля, мов калина в лузі,
В колі щедрих, вірних і хороших друзів.
Зичим тобі щастя, радості, тепла,
Успіхів, здоров’я, злагоди й добра.
Хай крокують поруч вірність і кохання,
Хай здійсняться мрії і твої бажання. 

Подруги Маша, Зоя.

Красивий 45-річний ювілей відзначає 
наша кума 

Решітник 
Олена Миколаївна.

Люба та мила, найкраща та найрідніша 
наша кумонько! Сердечно вітаємо Вас з днем 
народження! Бажаємо до ста років залиша-
тись такою ж красивою, привітною, щедрою 
і здоровою! Хай душа Ваша співає від щастя, 
а серце повниться коханням і радістю! Хай 
буде лад і кохання у Вашій родині, здоровими 
і щасливими ростуть діточки! Хай друзі не 
забувають доріжку до Вашої привітної оселі, 
і на кожні свята за столом збирається багато 
рідних та близьких, які люблять Вас! Хай на-
віть маленькі Ваші мрії збуваються, а завтра 
буде краще, ніж сьогодні!
Кумасю рідна наша, мила,
Ми з днем народження тебе
Вітаємо сердечно, щиро,
І дуже любимо за все!
Бажаємо тобі здоров’я
Міцного, дужого на вік,
Щоб все завжди було чудово,
Кохав би рідний чоловік!
Щоб в хаті все було, що треба,
Достаток, настрій і тепло,
Щоб в мріях досягала неба,
І мала від людей добро!
Щоб ти завжди була красива,
Гарненька, ніжна, молода,
І кожний день була щаслива,
Бо в серці – рай і теплота!

Куми Авраменки.

3 лютого відсвяткував своє 18-річчя наш 
дорогий син, брат

Онищенко Олександр.
Щиро вітаємо!

В день народження твій ми з тобою радієм
І сердечно бажаєм, щоб збулись твої мрії,
Щоб пливло тобі щастя з роси і води,
Щоби жить – не тужить і не знати біди,
А коли б сумувати на мить довелось,
Пам’ятай, що про тебе 
                                турбується хтось.

Мама Світлана, тато 
В’ячеслав, сестра Таня.

Цими зимовими днями, 3 лютого, 18-річ-
ний ювілей відсвяткував мій внук

Онищенко Олександр.
Щиро вітаю!

Зі святом юності тебе вітаю,
Життя твоє ще тільки розквіта,
Щаслива доля йде з-за небокраю,
Щоб освітити молоді літа.
Хай поруч будуть радість і надія,
І завжди серце хай наповнює любов,
Збуваються бажання й кожна мрія,
Життя барвінком квітне знов і знов.

Бабуся Ніна.

5 лютого відсвяткувала свій прекрас-
ний ювілей наша дорога кума-ягідка

Решітник Олена Миколаївна.
Від щирого серця вітаємо!
Зичимо здоров’я, наснаги, любові від 

рідних, поваги від підлеглих.
Звикли люди в 45
Жінку ягідкою звать,
Тож і ми про тебе хочем
Ці слова тепер сказать.
Ти весела, добра, мила
І багато вже зробила.
На роботі, вдома – всюди,
Щоб тебе любили люди,
Щоб життя як слід ішло
І в порядку все було.
Тож бажаєм тобі щиро
Щастя, радості і миру,
Щоб тебе і в дев’яносто
Звали ягідкою просто!

З повагою родини Жайворонів, 
Лукашів, Покотилів, Лукашів.

7  лютого святкує свій 
60-річний ювілей наш чоловік, 
батько, дідусь

Могилевський 
Володимир Феодосійович.

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

З повагою твої дружина, 
діти, внучка.

5 лютого прекрасний ювілей, 45 років, 
відзначає наша сваха

Решітник Олена Миколаївна.
З радістю рідненьку сваху 
Зі святом вітаєм!
Вам ми, свахо, в морі щастя 
Купатись бажаєм!
Хай здоров’ячко щоденно 
Тільки прибуває,
І добро домівку Вашу 
Хай не обминає!
Хай задумане здійсниться,
Не болить серденько.
Гріх сьогодні не напиться 
За Вас, дорогенька!

З повагою свати.

7 лютого святкує свій ювілей-
ний день народження наша ша-
новна колега, мудрий педагог, 
турботлива мати, любляча і чарів-
на жінка, жителька с. Велика Рудка

Мостепанюк 
Віта Василівна.

Найщиріші слова вітання – для неї!
На щедрому освітянському полі
У Вас найвища якість і хвала,
Вихователька шановна Ви у нас доволі,
А для малих діток – права Ви рука.
У день ювілейний бажаєм любові,
Здоров’я міцного, удачі й тепла,
І Божої ласки, і щедрої долі
На многії Вам на щасливі літа!
Будьте серцем веселі, а душею красиві,
Хай приносять удачу прийдешні роки,
Тож живіть у достатку, любові та мирі,
Хай у Вас буде все добре завжди.
З повагою колектив ДНЗ “Калинонька”.

11 лютого день на-
родження святкувати-
ме депутат районної 

ради 

Лоза В’ячеслав 
Миколайович,

13 лютого день народження 
завітає до депутата районної 

ради, директора фермерського господар-
ства “Ворскла”, с. Балясне

Гавриленка 
Олександра Миколайовича.

Щиро вітаємо! Сердечно зичимо міцного 
здоров’я, щедрої життєвої і професійної 
ниви, натхнення у ваших добрих починан-
нях на благо України та диканського краю.

Районна державна адміністрація, 
районна рада.

Щирі та сердечні вітан-
ня адресуємо бійцям АТО, які 
стали на захист цілісності Украї-
ни в непростий час випробувань, 
мужнім, сильним чоловікам, котрі цієї 
пори відзначають дні народження:

Стрижаченку Едуарду і
Лукашенку Миколі (7 лютого),

Матросову Олександру 
(8 лютого),

Тарасову Олександру (9 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.

родження святкувати-
ме депутат районної 

ради 

Лоза В’ячеслав 
Миколайович,

13 лютого день народження 
завітає до депутата районної 

13 лютого день народження 

Вітаємо з днем народження, який 
він відсвяткував 3 лютого, нашого 
племінника, брата

Онищенка Олександра. 
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!
Тьотя Альона, дядя Ігор, сестра Каріна.

7 лютого святкує свій ювілей-11 лютого день на-

Ñåðäå÷í³ â³òàííÿ

стали на захист цілісності Украї-
ни в непростий час випробувань, 
мужнім, сильним чоловікам, котрі цієї 
пори відзначають дні народження:

Стрижаченку Едуарду і
(7 лютого),

Матросову Олександру 

Щоби жить – не тужить і не знати біди,
А коли б сумувати на мить довелось,

                                турбується хтось.

З приводу вi тань, оголошень звертайтеся в 
редакцiю газети (вул. Гоголя, 1), тел. 9-76-33, 9-77-46.

Шановні батьки! Ми знову з вами на 
шпальтах газети. Розмовляємо, мір-
куємо, навчаємося. У попередній пу-
блікації говорили про іграшки, які дуже 
подобаються нашим дітям. До цих ігор 
відноситься гра Лего. Наведемо при-
клад, як батьки можуть познайомити 
дитину з грою, допомогти навчитися 
фантазувати, творити під час гри.

Коли ви розглядаєте Лего вперше з 
дитиною, зверніть увагу на те, з чого 
складається конструктор, назвіть його 
частинки – цеглинками, зверніть увагу 
на розміри – довгі цеглинки і короткі, 
на їх кольори. У подальшому пропо-
нуйте дитині різні вправи: побудуйте 
квадрат – порахуйте цеглинки; по-
будуйте башточки різної висоти – зі 
скількох деталей складається башточ-
ка; можна побудувати будинок. При 
зведенні будинку пропонуємо вико-
ристати загадку:
У кожної людини – зазвичай він є. 
Людина будує його і живе.
У нього є стіни, є двері і вікна,
Є поверх один, а буває і кілька.
Всередині – затишно, тепло, гарненько,
Бо там прибирає хазяйка чистенько. 

(Будинок).
Запитайте у дитини – як по-іншому 

можна назвати житло? (оселя, буди-
нок, домівка, хата, споруда). Розка-
жіть дитині, що іноді люди живуть у 
великих будинках, де мешкають різні 

сім’ї. Такі будівлі мають назву багато-
поверхові будинки, або багатоповер-
хівки. Хмарочоси. Спитайте у дитини, 
чого саме така цікава  назва “хмаро-
чос”? За допомогою цеглинок вимі-
ряйте будинок. Якої він висоти? Якої 
ширини? А для чого потрібен дім? Ви-
вчіть віршик:
У кожної людини, у кожної тварини,
У пташки, комашини будиночок є!
І все там знайоме, все рідне, своє…
Там є що поїсти, там є де поспати
І де відпочити – гостей привітати! 
Сховає будинок від небезпеки, 
Поганої погоди та негоди.
Лікуємось в ньому, коли ми хворієм,
Коли ми далеко – про нього ми мрієм.

Цікаво, а ваші діти орієнтуються 
у назвах кімнат у будинку? Як вони 
будуть відповідати на запитання: Як 
називається кімната, де знімають 
одяг, взуття, в якому ми ходимо на 
вулиці? В якій кімнаті ми готуємо 
їжу? Де ми умиваємося, приймаємо 
душ, ванну? Як назвати кімнату, де 
ми відпочиваємо вночі? 

Якщо діти чогось не знають, роз-
кажіть їм про це більш детально.

Ви побачите, які великі можливості 
для навчання і виховання дітей є у 
такої гри, як Лего, намагайтесь ви-
користати їх. 

Але…зайшли ми у крамницю дитя-
чих іграшок, і якось нам стало сумно! 

Дуже дорогі ці іграшки – Лего! Не ко-
жен зможе купити! А що ж робити?

Поміркували ми, поміркували… А 
чого б нам не використати у грі з ди-
тиною ті іграшки, у які ми колись гра-
ли? Кубики, дерев’яні брусочки. Дітям 
дуже подобається складати башточку 
з брусків, намагаючись зробити цю 
башточку все вищою і вищою, спо-
стерігати, впаде вона чи ні, коли вона 
впаде? Дитина здійснює своє перше 
дослідження! А можна ще застосу-
вати такі ігри, які використовували 
відомі батьки Борис та Олена Нікіті-
ни – це так звані розвиваючі іграшки. 
Найвідоміші з ігор Нікітіних: “Склади 
узор”, “Унікуб”, “Кубики для всіх” та 
“Цеглинки”. Ці батьки зробили вихо-
вання власних дітей своєю профе-
сійною діяльністю. Борис Павлович 
саморуч виготовляв іграшки для ді-
тей, спостерігав, як дитина ними гра-
ється. У нього є гра і для вас, шановні 
батьки. Назва цієї інтелектуальної гри 
“Кубики для всіх”. Нехай ця гра стане 
цікавим дозвіллям і для вас, і для ва-
ших дітей.

Ми  говоримо – кубики, але це зо-
всім і не кубики! Це сім різнокольоро-
вих фігур різної конфігурації, зібрані 
з кубиків. У грі перед вами постає 
завдання – зібрати конструкції за 
малюнками і придумати власні. Гра 
вчить мислити просторовими обра-

зами (об’ємними фігурами), вміння їх 
комбінувати і є значно складнішою, 
ніж ігри зі звичайними кубиками. 

А ще запропонуємо дуже цікаву 
і для батьків, і для дітей гру – “Тан-
грам”. Мабуть, батькам буде корисно 
почути легенду про те, як виникла 
ця гра. Більше ніж 2500 років тому 
в імператора підростав син. Він був 
розумний, але більше любив гра-
тися, аніж вчитися. Тож імператор 
попросив філософа, математика та 
художника створити гру, яка б навчи-
ла сина терпінню, розважливості та 
пильності водночас, а також дала б 
розуміння того, що складне завжди 
містить в собі простіші елементи. 
Так і був створений “Танграм”. А син 
імператора нарешті вивчив матема-
тику. Звісно, з допомогою гри.

Гру “Танграм” можуть самостійно 
виготовити і самі батьки. Танграм – 
“сім дощечок мудрості” – головолом-
ка із семи площинних фігур, які скла-
даються для отримання іншої, більш 
складної фігури (яка зображує люди-
ну, тварину, предмети домашнього 
побуту, букву або цифру тощо). Фігу-
ра, яку необхідно отримати, при цьому 
зазвичай задається у вигляді силуету 
або зовнішнього контуру. Збирати го-
ловоломку потрібно на плоскій гори-
зонтальній поверхні. Приєднуючи фі-
гури одну до одної, діти складатимуть 

зображення. Умови такі: одночасно 
мають бути застосовані всі 7 елемен-
тів гри, при цьому вони не повинні пе-
рекривати одне одного. 

Загалом можна зібрати близько 
7 тисяч комбінацій: будинки, птахи, 
букви та цифри, але найбільш поши-
рені фігурки людей або тварин.  

Отже, ми вам розповіли про деякі 
ігри, які ви можете використовувати 
з вашою дитиною. Навчаємо дити-
ну гратися. У подальшому ви буде-
те спостерігати, як дитина вже грає 
сама, без вашої допомоги, у запро-
поновані нами ігри. Чим триваліше 
дитина зможе гратися самостійно, 
тим краще. Це вже говорить про 
сформовану творчу уяву дитини, про 
те, що вона отримує задоволення від 
інтелектуальної праці.

Микола Амосов – відомий укра-
їнський хірург, легенда міста Києва, 
який деякий час займався і питаннями 
освіти, вважав, що долю нації і країни 
можна змінити, якщо розпочати рано і 
плідно виховувати і навчати маленьку 
дитину. Бажаємо вам всього найкра-
щого у вашій найважливіший справі 
– вихованні і навчанні дітей!

Ольга ГРИШКО, Леся КЛЕВАКА, 
викладачі кафедри дошкільної 

освіти Полтавського національного 
педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка.
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