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Дата – не кругла,  
але свято – знакове!

найелітніших підрозді-
лів Збройних сил України. 
Для повноти інформації і 
для кращого розуміння 
значимості Миропільського 
10-го територіального вуз-
ла урядового зв’язку слід 
зауважити, що він підпо-
рядкований не Міністер-
ству оборони України, а, 
як підрозділ Державної 
служби спецзв’язку та за-
хисту інформації України, 
має пряме підпорядкуван-
ня найвищим посадовим 
особам в Україні. Звісно 
ж, найпершим чином – 
це Президент України і 
глава уряду.

Гості, що прибули 3-го 
лютого до розташування 
військової частини у Ми-
рополі, оглянули  парк 
військової техніки, яка сьо-
годні активно оновлюється. 
Із можливостями та корот-
кими характеристиками 

обладнання 10-го терито-
ріального вузла урядового 
зв‘язку присутніх гостей 
військової частини позна-
йомив її командир полков-
ник Сергій Власюк. Ну а 
декілька його заступників 
деталізували інформацію 
щодо завдань та можливос-
тей зв’язківців із Мирополя. 
Звісно ж, побачене і почуте 
неабияк вражає. Хтозна, 
наскільки глибоко гості 
військової частини у Ми-
рополі змогли зрозуміти 
усі особливості сучасного 
спецзв’язку (адже це на-
прочуд високотехнологічна 
галузь військової техніки), 
однак ще один вагомий ар-
гумент на користь відмінної 
оснащеності українських 
військовиків 3 лютого 2022 
року можна  було побачи-
ти. І, напевно, що й відчути.

Продовження на стор. 2. 

Віктор Радчук

3 лютого 2022 року у Мирополі відбула-
ся важлива подія, яка привернула увагу 
не лише громадськості Миропільської 
громади, але й керівництва Житомир-
ської обласної державної адміністрації.

На свято з нагоди 79-річ-
чя від часу заснування ту-
тешньої військової частини 
прибуло чимало гостей. 
Звісно, їх могло бути наба-
гато більше, але заходи без-
пеки, з огляду на поширен-
ня чергової хвилі пандемії 

COVID-19, диктували своє. 
На гостини до 10-го терито-
ріального вузла урядового 
зв’язку Державної служби 
спецзв’язку та захисту інфор-
мації України прибув голова 
Житомирської обласної дер-
жавної адміністрації Віталій 

Бунечко, тимчасово викону-
ючий обов‘язки голови Жи-
томирської районної адмі-
ністрації Олександр Хомич 
і керівники Миропільської, 
Романівської, Чуднівської 
та Вільшанської громад.  
У складі гостьової делегації 
був і депутат Житомирської 
обласної ради Ігор Ходак, 
хоча якраз генерального 
директора ТОВ «ВІВАД 09» 
тут, у Мирополі, гостем не 
вважають. Адже саме він до-
волі часто буває у Мирополі 
і цікавиться проблемами не 
лише місцевої громади, але 
й тутешніх військових.

Статус – найвищий, 
а відповідальність – 
особлива

Варто зауважити,  що 
день народження військової 
частини, яка  дислокуєть-
ся  на  околиці Мирополя, 
припадає на 6 лютого, а 
найближча кругла дата від-
значатиметься тут рівно за 
рік. Голова Житомирської 
ОДА Віталій Бунечко, при-
бувши на територію вій-
ськової частини, одразу ж 
зауважив, що 80-річчя від 
часу її заснування слід буде 
відзначити більш гучно і 
масштабно. Але і 79-й рік 
народження – також 
дата, з якою потрібно 
привітати військовиків, 
які сьогодні є винятко-
во важливою частиною 
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Початок на стор. 1.

Початки славної історії – від 
Рубіжного до Праги

Особливим пунктом гостьової 
програми була екскурсія залами 
музею військової частини, яка 
відзначає 79-у річницю від часу 
заснування. Слід зауважити, що 
жодна деталь славної гвардійської 
історії 63-го батальону зв̀ язку, 
який розпочав свій бойовий шлях 
6 лютого 1943 року, не забута і до-
статньо повно оснащена відповід-
ними документами та музейними 
експонатами. Перші бойові кіло-
метри новостворений батальйон 
пройшов (точніше, проповз) біля 
міста Рубіжне Луганської облас-
ті. А вже потім бойовий шлях 
військові зв̀ язківці пройшли за 
маршрутом «Рубіжне – Прага». 
Після завершення Другої світової 
батальйон був передислокований 
у місто Старокостянтинів, а ще 
пізніше – у Шепетівку (обидва 
міста нині перебувають на те-
риторії Хмельницької області). І 
вже у жовтні 1956 року військові 
зв̀язківці пішим маршем прибули 
до Мирополя. Якраз тут і якраз 
звідси поставала слава та доблесті 
зв̀язківців 23-го полку військового 
урядового зв̀ язку, який входив до 
структури Комітету Держбезпе-
ки СРСР (КДБ СРСР). Звісно ж, 
старше покоління тих людей, хто 
народився і прожив за радян-
ських часів, чудово розуміє, яке 
важливе (чи навіть надважливе) 
значення мав миропільський полк 
урядового зв̀язку. В принципі, ре-
формований 15 років тому 10-й 
територіальний вузол урядового 
спецзв̀ язку та захисту інформації 
України має сьогодні ще більш 
відповідальну, а якщо точніше 
– виняткову стратегічну роль в 
умовах так званої гібридної війни. 
Якраз тут отримують досконалість 
та найвищий рівень військової 
виучки випускники факультету 
Інституту спецзв̀ язку та захисту 

інформації, що працює у складі 
Національного університету «Ки-
ївська політехніка».

Для Мирополя військові – 
понад усе!  
Для України – також!

Програма урочистостей з 
нагоди 79-річчя заснування 
військової частини із Миропо-
ля завершувалась у клубі чудо-
вим мистецьким дійством, яке 
підготували самі військовики. 
Власне кажучи, про військовий 
духовий оркестр із Мирополя 
знають далеко за межами дисло-
кації 10-го територіального вузла 
спецзв’язку. Адже військові музи-
канти із Мирополя виступають 
на святах у Романові, Полонному, 
Чуднові і Житомитрі. Губернатор 
Житомирщини Віталій Бунечко і 
депутат Житомирської обласної 
ради Ігор Ходак, які першими 
привітали військовиків у при-
міщенні клубу, наголосили на 
важливості гідного забезпе-
чення як найкращої підвали-
ни для найвищого ступеня бо-
йової готовності спеціальної і 
точно елітної спецчастини. Як 
і годиться, і директор ТОВ «ВІВАД 
09», і голови громад, які прибули 
у гості до зв’язківців, привезли 
із собою подарунки. Скажемо 
так – серед подарунків було усе, 
що потрібно для щоденної ді-

яльності 10-го територіального 
вузла урядового зв’язку. Адже і 
побутова, і офісна техніка, і навіть 
апаратура для клубу – все це сьо-
годні працює на рівень бойової 
готовності, яка, за всіма ознаками, 
у Мирополі – понад усе. 

Слід зауважити, що 10-й 
територіальний вузол урядо-
вого зв’язку Державної служби 
спецзв’язку та захисту інформа-
ції України у Мирополі має осо-
бливе значення у житті місцевої 
громади. Сьогодні це не лише 
стратегічно важливий для усієї 
України об’єкт, але й джерело 
наповнення місцевого бюджету. 
Причому – джерело надійне і по-
тужне. Тому, звісно ж, і співпраця 
між громадою та військовими 
зв’язківцями має найліпший рі-
вень конструктивізму і взаєморо-
зуміння. І це – також стратегічний 
елемент міцності і боєздатності 
не лише військової частини у 
Мирополі, але й символ опти-
мізму для  всієї держави України. 
Про це мають пам’ятати усі наші 
громадяни, задля яких служать, 
вдосконалюються і зміцнюють 
свій фаховий рівень усі військо-
вослужбовці славної військової 
частини із околиці Мирополя. 
Ну і про це мають знати усі, хто 

зважає на Україну як на незалеж-
ну і суверенну державу.

• Нейромережу навчили писати складні коди не гірше за лю-
дей. Вона довела свою ефективність у змаганнях із людьми, 
обійшовши більшість учасників.

• Перший в Україні пересувний стерилізаційний центр для 
чотирилапих з'явився в Дніпрі. Процедура стерилізації буде 
безкоштовною. Операції проводитимуть за сучасними тех-
нологіями.

• На зустрічі міністри оборони Туреччини та України обго-
ворили ймовірність закупівлі Україною систем захисту на 
турецьких потужностях поза чергою, а також співпрацю 
флоту обох країн.

• За січень 2022 року вантажообіг українських портів зріс до 
14,9 млн тонн, що на 49% більше показника аналогічного 
періоду 2021 року.

• У Великобританії у звіринці народилося дитинча коали. Це 
рідкісний випадок, коли коала змогла виносити здорового 
малюка в неволі.

• Біля Нігерії на нафтопромисловому судні FPSO Trinity Spirit 
стався вибух, почалася пожежа. Інцидент може стати при-
чиною екологічної катастрофи, адже на борту судна може 
перебувати понад 2 мільйони барелів нафти. На борту судна 
перебували 10 членів екіпажу. Їх поки що так і не знайшли.

• Французька влада оголосила, що дозволить застосовувати 
препарат «Паксловід» від Pfizer проти коронавірусу – перші 
таблетки, схвалені у 27-х країнах Євросоюзу.

• Найбільша в Україні державна газовидобувна компанія 
«Укргазвидобування» за січень 2022 року видобула 1,19 
млрд куб. м газу, що на 1,8% більше, ніж за аналогічний 
період минулого року.

• Авіакомпанія МАУ почне літати до Норвегії і стане єдиним 
українським авіаперевізником, що виконує рейси за вка-
заним маршрутом.

Новини

Дата – не кругла, але свято – знакове!

Коротко про головнеЦікава статистика 2021 року  
на Романівщині: 68 шлюбів,  
три двійні, наймолодшій мамі – 16 

Романівський відділ державної 
реєстрації актів цивільного стану у 
Житомирському районі Житомир-
ської області Центрально-Західного 
міжрегіонального управління Мініс-
терства юстиції (м. Хмельницький) 
повідомляє, що упродовж 2021 року 
було зареєстровано 180 народжень, з 
них відділом – 165, Миропільською 
селищною радою – 15.

 Серед новонароджених 104 хлопчики та 76 ді-
вчаток. Найбільше дітей зареєстровано у вересні – 28, 
у березні – 19, у липні, серпні та грудні – по 17, у січні, 
травні та червні – по 14, у листопаді – 13, у квітні та 
жовтні – по 12, а найменше у лютому – 9.

У 2021 році в районі зареєстровано три двійні: у 
Нивні у червні з’явилися на світ братик та сестричка 
Єва та Євген, у серпні брати Артем та Матвій наро-
дилися у Булдичеві, а Матвій та Тимофій – у Биківці.

Четверо діток народилося у сім’ях, де батько іно-
земець, а мати – громадянка України. Батьками стали 
громадянин Лівії, громадянин Ісламської Республіки 
Іран, громадянин Азербайджанської Республіки та 
громадянин Республіки Таджикістан.

Наймолодшій мамі, яка народила у 2021 році 
дитину, виповнилося 16 років, а найстаршій – 54. 
Наймолодшому татусеві виповнилося 19 років, а 
найстаршому – 51.

У 2021 році зареєстровано 544 смерті, що на 74 
більше, ніж у 2020 році, із них 408 відділом та 136 Ми-
ропільською селищною радою. Найбільша кількість 
смертей зафіксована у квітні – 66, у листопаді – 65, у 
лютому – 54, у жовтні – 51. У березні зареєстровано 47 
смертей, по 40 осіб померло у травні, червні, вересні 
та грудні, 38 – у серпні. Найменша кількість смертей 
зареєстрована у липні – 21 та у січні – 31. 

Рекордно низька кількість зареєстрованих шлюбів 
зафіксована у 2021 році: складено лише 68 актових 
записів про шлюб, з них Миропільською селищною 
радою 15 та 53 відділом ДРАЦС. У 2020 році було 
укладено 79 шлюбів. 

Зареєстровано 8 розірвань шлюбу (у 2019 році – 21, 
у 2010 – 12) та проставлено 48 відміток про розірвання 
шлюбу на підставі рішень судів (у 2019 році – 63, у 
2020 – 60). 

8 осіб у минулому році змінили прізвище та 
власне ім'я.

Наталія Присяжнюк – начальник  
Романівського відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану у Житомирському районі Житомир-
ської області Центрально-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький)
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Народний депутат  
і півмільйонний хабар. Що далі?

Віктор Першко

Новина про обвинувачення 
Сергія Кузьміних, нардепа з 
Житомирщина, залишається 
актуальною і набула неабияко-
го розголосу в державі. 

2 лютого Національне антикорупційне 
бюро України опублікувало відеофрагменти 
оперативних матеріалів у справі нардепа, 
якого викритого на одержанні 558 тис. грн 
неправомірної вигоди 28 січня 2022 року. І 
уже наступного дня депутата оголошено 
в розшук, про це йдеться в офіційному 
повідомленні НАБУ.

«Рішення ухвалено через систематичну 
неявку підозрюваного на виклики правоохо-
ронних органів, відсутність його за місцем 
проживання, переховування від детективів 
НАБУ. Нагадаємо, що нардепа викрили на 
гарячому 28 січня 2022 року. 31 січня 2022 
року Генеральним прокурором підписано 
повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 
КК України вказаному народному депута-
ту. Відповідно до приписів ст. ст. 111 та 

135 КПК України зазначене повідомлення 
про підозру скеровано за місцем роботи — 
до Верховної Ради України та за відомими 
місцями проживання та реєстрації, отже, 
з 31 січня 2022 року народний депутат в 
розумінні Кримінального процесуального ко-
дексу України набув статусу підозрюваного, 
що відповідно до ст. 42 КПК України по-

кладає на зазначену особу низку обов’язків, 
зокрема прибути до слідчого, прокурора або 
суду за першою вимогою. Хоча підозрюваного 
належним чином повідомили заздалегідь 
про дати, час та місце запланованих про-
цесуальних дій, повістки про виклик на-
родний обранець проігнорував», – йдеться 
на сайті НАБУ. 

Народний депутат Сергій Кузьміних на 
своїй сторінці у фейсбуку повідомив, що не 
ховається від слідства, перебував у закладі 
охорони здоров’я. А уже 7 лютого нардеп 
сам з’явився у НАБУ. 

Звісно, ситуація породжує багато пи-
тань, відповіді на які не надають жодні офі-
ційні джерела. Чому нардепа не затри-
мали одразу? Ми не будемо висловлювати 
прогнози та вгадувати можливі сценарії 
подальшої історії та продовження ситуації 
із нардепом Сергієм Кузьміних. Однозначно 
ситуацію слід якнайшвидше вирішувати в 
площині цілковитої гласності, у супроводі 
відвертого діалогу із виборцями, яких Сер-
гій Кузьміних просто підставив. Зрештою, 
усім відомо. що безнадійних ситуацій у 
житті не буває. Очевидно, що є вихід і тут, 
коли замість нардепа із підмоченою 
репутацією треба спробувати і намага-
тися обрати нового парламентаря, який 
би достойно, наполегливо і результа-
тивно захищав інтереси та прагнення 
людей. Тому вже зараз, коли Кузьміних 
хворіє і радиться зі своїми друзями, що ж 
йому робити, народ (виборець) має думати, 
кого доведеться вибрати новим нардепом. 
І думати треба вже зараз!

Житомирські податківці прозвітували про перші 
результати кампанії декларування 2022-го року

Марія Кравчук

У четвер, 3 лютого, 
у Головному управлін-
ні ДПС у Житомир-
ській області відбувся 
брифінг, на якому 
розповіли про перші 
результати кампанії 
декларування 2022 року. 

З 1 січня до 1 травня 2022 
року громадяни, які отри-
мували у 2021 році доходи, 
з яких не були сплачені 
податок на доходи фізич-
них осіб та військовий збір, 
зобов’язані подати до по-
даткової річну декларацію 
про майновий стан і доходи.

В. о. заступника начальника Го-
ловного управління ДПС у Жито-
мирській області Марія Кисельова 
розповіла представникам ЗМІ, що 
з початку року на Житомирщині 
декларацію про доходи подали 
285 жителів.

«Обов’язок подання декларації 
виникає у громадян, які отримали 
спадщину чи подарунки не від членів 
сім’ї першого та другого ступеня 
споріднення, доходи від надання 
в оренду рухомого та нерухомого 
майна, доходи від операцій з про-
дажу чи обміну рухомого та неру-
хомого майна, доходи від продажу 
сільськогосподарської продукції, 
іноземні доходи чи нецільову благо-
дійну допомоги», – сказала Марія 

Кисельова.
Також декларації про майно-

вий стан і доходи мають подати і 
громадяни, які у минулому році 
отримували дохід від своєї діяль-
ності, але не були зареєстровані 
як суб’єкти підприємницької ді-
яльності: репетитори, художники, 
спортсмени, фотографи, відеоо-
ператори, блогери, музиканти, 
приватні нотаріуси, адвокати, 
аудитори.

Подати декларацію про 
майновий стан і доходи 
громадяни зобов’язані до 
1 травня 2022 року, а спла-
тити задекларовані суми по-
датку і військового збору – 
до 1 серпня поточного року.

При цьому правом на по-
даткову знижку громадяни 
можуть скористатись упродовж 
усього 2022 року – до 31 грудня 
2022 року. Таким правом можуть 
скористатися громадяни, які 
протягом 2021 року сплачували 
за навчання закладам освіти за 
себе або за членів сім’ї першого 
ступеня споріднення, відсотки за 
іпотечним житловим кредитом, 
за будівництво або придбання 
доступного житла, за послуги, 
пов’язані із всиновленням дитини, 
за переобладнання транспортного 
засобу, за використання допоміж-
них репродуктивних технологій, 
страхові платежі (внески, премії) 
за договорами страхування, оренд-
ну плату за договорами оренди 
житла.

«У нашій області правом по-
даткової знижки скористались 5 

468 громадян. Основна маса – 90% 
– це знижка за навчання дітей або 
особисто самих себе. Ці всі кошти 
повернуто, в середньому кожен 
громадянин, що сплачує податок, 
отримує податкову знижку в сумі 
приблизно 3 500 грн. Отже, подат-
кова знижка насамперед залежить 
від самої заробітної плати, утри-
муваного податку на доходи фізич-
них осіб, а також від суми сплати 
за навчання. Чим більше сплачено 
до бюджету – тим більше бюджет 
повертає», – розповів начальник 
управління оподаткування 
фізичних осіб Олександр Му-
шицький.

Марія Кисельова підсумувала, 
що протягом січня свої доходи за-
декларували вже 285 громадян на 
загальну суму 25,1 млн грн, якими 
визначено до сплати 933,9 тис. грн 
податку на доходи фізичних осіб 
та 185,0 тис. грн військового збору. 

Крім того, доходи в розмірі 
понад 1 млн грн задекларував 
житель Коростишівського 
району, ним було задекларо-
вано іноземні доходи в сумі 
1,263 млн грн та визначено до 
сплати 227,4 тис. грн ПДФО та 
18,9 тис. грн військового збору.

78 тисяч гривень неустойки присудили  
злісному неплатнику аліментів

Ольга самостійно 
виховує свою доньку з 
інвалідністю. Ще у да-
лекому 2007 році, коли 
народилась донька, 
вона з чоловіком розлу-
чилась. 

«Можливо, це і було основною 
причиною: він не захотів брати на 
себе відповідальність. З моменту 
розлучення я самостійно виховую 
доньку. Так, судом було призначено 

аліменти, однак чоловік ні тоді, ні 
зараз їх не виплачує повністю. Я 
працюю, була змушена вийти на 
роботу, оскільки доньку потрібно 
лікувати, одягати. Добре, що на ро-
боті йшли назустріч й допомагали 
батьки», – зазначає Ольга.

У розпачі жінка звернулась до 
Бердичівського бюро правової до-
помоги. Вона розповіла, що у 2018 
році зверталась до суду з позовом 
про стягнення неустойки на алі-
менти. Тоді за рішенням суду з 
чоловіка було стягнено 4 тисячі 
гривень неустойки з квітня 2007 
року по квітень 2018 року. 

Відповідно до виписки з ра-
хунку жінки, який вона відкрила 
спеціально для аліментів, після 
рішення суду у квітні чоловік 
сплатив увесь борг та неустойку, 
однак після цього ситуація не по-
кращилась.

На момент звернення Ольги 
до Бердичівського бюро пра-
вової допомоги загальна за-
боргованість склала 82 тисячі 
гривень.

Допомогти Ользі було при-
значено фахівця Бердичівського 
бюро правової допомоги Андрія 
Науменка.

«Я здійснював представництво 
інтересів пані Ольги. У неї досить 
складна життєва ситуація, їй 
самостійно потрібно виховувати 
і забезпечувати доньку, яка має 
інвалідність. Жінці матеріально 
й морально важко з цим справля-
тись самостійно, а чоловік ніяк не 
бажає брати участь у вихованні: 
рідко бачиться з донькою. Не ба-
жає допомагати ні матеріально, 
ні морально», – коментує фахівець 
Бердичівського бюро правової до-
помоги Андрій Науменко.

Підготовлену фахівцем заяву 
Ольга подала до Бердичівського 

міськрайонного суду, де в порядку 
спрощеного судового проваджен-
ня позовні вимоги були задоволені 
повністю.

За правовою допомогою 
ви можете звернутися до 
фахівців Ружинського бюро 
правової допомоги за адресою:  
смт Ружин, вул. О. Бурди, 23, 
тел.: (04138) 3-11-70.

Нардеп від "Слуг народу" Сергій Кузьміних
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Україна отримала ліки проти коронавірусу –  
пігулки молнупіравір. Коли чекати на Житомирщині?

Руслан Мороз

Очільник МОЗ Укра-
їни Віктор Ляшко у 
фейсбуці повідомив, що 
6 лютого в Україну було 
доставлено першу пар-
тію ліків проти корона-
вірусу – молнупіравір.

«В Україну прибуло 60 тис. кур-
сів препарату «Молнупіравір», при-
значеного для лікування COVID-19. 
Виробником препарату є амери-
канська фармацевтична компанія 
Merck Sharp & Dohme. Роботу над 
контрактуванням молнупіраві-
ру ми почали ще у листопаді, під 
час підготовки до чергової хвилі 
COVID-19. Зараз ці ліки допомо-
жуть нам у боротьбі з хворобою 
та збережуть життя пацієнтам 
із груп ризику», – зазначив Ляшко. 

Найближчим часом Міністер-
ство охорони здоров'я розподілить 
ліки та відправить їх у регіони. До 

квітня 2022 року в Україну надійде 
ще 240 тис. курсів препарату.

«Молнупіравір» – це противі-
русний препарат прямої дії, який 
блокує фермент, потрібний вірусу 
для відтворення генетичного коду, 
чим запобігає розмноженню ві-
русу та знижує ризик важкого 
перебігу хвороби. Препарат ви-
пускається у формі пігулок, не має 
особливих вимог зберігання і його 
зручно приймати. Зареєстрований 
та дозволений до екстреного засто-
сування у США, Японії, Великій 
Британії та інших країнах.

У світі ці ліки використовують-
ся для пацієнтів, які мають хоч 
один фактор ризику: надмірна 
вага, вік понад 60 років, цукро-
вий діабет чи хвороби серця. У 

мережі препарат продають від 
3-3,5 тис. грн.

Більш детальну інформа-
цію надає сайт «Суспільного» 
телебачення: «Результати на-
укових досліджень опублікованих 
у журналі Science Translational 
Medicine, доводять, що сполука є 
ефективною проти грипу, SARS-
COV-2 та інших коронавірусів 
тварин. Препарат вбудовується 
у РНК вірусів, спричиняючи нако-
пичення великої кількості шкідли-
вих мутацій і блокуючи подальше 
розмноження вірусів у клітинах 
людини. Про це свідчать резуль-
тати дослідження, опубліковані 
в журналі Nature Structural and 
Molecular Biology».

Наскільки він ефективний
Результати одного з перших 

досліджень ефективності препара-
ту «Молнупіравір», опублікованих 
у British Medical Journal, показали 
його 50% дієвість у пацієнтів із 
захворюванням легкого та серед-
нього ступеня тяжкості. Втім, 
остаточний аналіз ефективності 

показав зниження цього показ-
ника до 30%. Попри отримані 
результати, учасники експертної 
панелі Управління продовольства 
і медикаментів США схвалили 
екстрене використання препарату 
на практиці з надією, що він до-
поможе пацієнтам групи ризику 
уникнути госпіталізації чи смерті.

Які бувають побічні ефекти
Остаточний звіт клінічних ви-

пробувань, наданих компанією 
Merck, свідчить про чистий про-
філь безпеки препарату. Тобто 
добровольці, що брали участь у 
дослідженні, не мали серйозних 
побічних ефектів. Утім, прийом 
молнупіравіру все ж може спро-
вокувати діарею, запаморочення 
чи нудоту.

Чи можна приймати молнупі-
равір для профілактики

Молнупіравір блокує розмно-
ження вірусів, які вже потрапили 
в клітини людини, тому його слід 
приймати одразу після появи пер-
ших симптомів COVID-19. Нині 

жодне зі світових регуляторних ві-
домств не дозволило використання 
молнупіравіру для профілактики 
COVID-19 перед контактом або од-
разу після контакту з інфікованим.

Кому варто приймати  
молнупіравір

МОЗ рекомендує приймати 
препарат пацієнтам, старшим 18 
років, які мають високий ризик 
прогресування до важкої форми 
COVID-19, включаючи госпіталі-
зацію або смерть.

Морнупіравір не можна вико-
ристовувати дітям та підліткам, 
молодшим 18 років, оскільки він 
може вплинути на ріст кісток і 
хрящів. Це зазначено в оціночному 
звіті Комітету з лікарських засобів 
Європейської медичної агенції.

Чи відбудуться поставки в 
Житомирську область?

За повідомленням представни-
ків Житомирської ОДА, препарат 
ще не надійшов на медичну базу 
Житомирської області, але на це 
очікують найближчим часом.

Ні сніг, ні COVID-19 футболістам на заваді не стали
Віктор Єрофєєв

Кінець січня та по-
чаток лютого 2022-го 
року у Житомирі озна-
меновані низкою фут-
больних поєдинків. 

Мета футбольних турнірів 
майже тотожна і однакова – під-
готувати спортсменів, які мали 
більш як двомісячну паузу у 
змаганнях на футбольному май-
данчику. І хоча грати у зимовий 
футбол зазвичай набагато склад-
ніше, аніж у теплу пору року, 
футболісти залюбки виходять 
на поєдинки, намагаючись вдо-
вольнити спортивний азарт після 
зимової перерви.

У Житомирі ще у січні про-
вели «Різдвяний марафон» між 
ветеранськими футбольними по-
єдинками. А вже на фініші січня 
на «Спартак Арені» стартував 
зимовий чемпіонат Житомира 
«Сніжинка-2022». У ньому бе-
руть участь 10 команд, які торік 
виступали у різних лігах чемпіо-
нату Житомирщини. Окрім того, 
у зимовій першості Житомира 
виявили бажання позмагатися і 

спортсмени із селища Полонного, 
що на Хмельниччині.

Романів у турнірі «Сніжин-
ка-2022» представлений двома 
колективами. Фаворит вищої 
ліги – романівська «Зоря» – го-
тує свій, випробуваний кількома 
чемпіонатами, склад до нового 
весняного чемпіонату Житомир-
ської області. Ну а молодіжна 
команда із Романова – «Зоря-2» 
– кинула в ігри «Сніжинки-2022» 
свої наймолодші резерви. За 
«Зорю-2» пробують грати шіст-
надцятирічні хлопці, які мають 
лише досвід тренувань на занят-
тях у ДЮСШ.

Станом на 6 лютого 2022 року 
відбулося вже два тури зимового 
чемпіонату Житомира. Обидва 
виявилися складними для юнаць-
кого складу «Зорі-2». Спочатку 
романівська молодь поступилася 
футзальному фавориту житомир-
ського чемпіонату – «Штурму», 
який сформований із десантників 
95-ї бригади. Десантники програ-
вати не звикли, а якщо точніше – 
ще й не люблять, бо… не  вміють. 
Отож і у грі із «Зорею-2» військові 
футболісти були дуже спантели-
чені, коли першими пропустили 
гол від дебютантів. У другому тай-
мі «десантники» просто затисли 

молодих гравців, які не витримали 
напору, що межував із тактикою 
військового наступу. У підсумку 
«Штурм» за якихось двадцять хви-
лин вирішив долю гри на свою 
користь. Підсумок матчу – майже 
розгромний «1:5». Але «Зоря-2» 
здобула потужний урок жорсткого 
протистояння із справжніми фут-
больними «вовками». Ще важчим 
для романівської молоді виявився 
поєдинок із «Колосом» із Полон-
ного. «Зоря-2» напередодні друго-
го поєдинку у зимовій першості 
Житомира втратила основного 
воротаря. Звісно ж, це відчувалося 
у протистоянні із досвідченими і 

дружними хлопцями із Полонно-
го, які, схоже, до Житомира при-
їздять лише перемагати.

Перша команда із Романова 
– «Зоря» у зимовому чемпіонаті 
Житомира «Сніжинка-2022» поки 
що грає далеко не на повну по-
тужність, поступово відновлюючи 
кондиції своїх основних гравців. 
Із командою Березівської ОТГ 
футболісти «Зорі» розібралися 
без проблем (7:1), а ось у другому 
турі романівські майстри зіграли 
із командою чемпіонів Житомир-
щини – футболістами «Полісся» 
із села Ставків. І хоча «Полісся» 
грає у зимовому чемпіонаті дале-
ко не основним складом, «Зоря» 
змогла зіграти матч із нічийним 
результатом – 1:1. Але ще раз по-
вторимо – турнір проходить 
виключно із тренувальними 
завданнями, а тому результат 
для гравців (а ще більше – для 
тренерів команд) не є аж занад-
то важливим. Проте якраз тут, 
на зимовій першості Житомира, 
іноді спалахують майбутні зірки 
головних чемпіонатів та головних 
їхніх фаворитів. Так що ми уважно 
стежимо за «Сніжинкою-2022» і 
будемо розповідати про хід чем-
піонату у наших наступних ви-
пусках.

У Романові дали старт для сучасного ЦНАПу
Рішення та ухвали поза-

чергової 20-ї сесії Романівської 
селищної ради, яка відбулася 1 
лютого 2022 року, можна вва-
жати не просто корисними чи 
вкрай актуальними. 

Низка рішень стосувалася майбутньої 
долі ЦНАПУ (Центру надання адміністра-
тивних послуг), який вирішено облаштува-
ти в окремому (автономному) приміщенні 
по вулиці С. Лялевича, 4 (приміщення ко-
лишньої  бібліотеки для дорослих). Сесія 
ухвалила рішення про надання дозволу на 
виготовлення проєктно-кошторисної до-
кументації для облаштування майбутнього 
ЦНАПу за вищевказаною адресою.

За словами секретаря Романівської 
селищної ради Ю. М. Чумаченка, низка 

рішень позачергової сесії Романівської се-
лищної ради дала старт облаштуванню чи 
не найважливішої установи, яка покликана 
забезпечити зразковий сервіс для громадян 
Романівської громади. Юрій Миколайович 
додав, що виготовлення проєктно-кошто-
рисної документації для облаштування 
приміщення ЦНАПу дозволяє включитись 
Романівській селищній раді до певних про-
грам, згідно з якими державний бюджет 
допомагає громадам оснастити свою ад-
міністративно-сервісну інфраструктуру. 
Тобто, як тільки Романівська селищна 
рада виготовить проєктно-кошторисну 
документацію, мова йтиме про те, аби за 
державний кошт облаштувати сучасний 
ЦНАП. 

Про певні часові дедлайни (терміни) 
можливої готовності новооблаштованого 
ЦНАПу Юрій Чумаченко не сказав, хоча 
зауважив, що виготовити проєктно-ко-

шторисну документацію бажано у най-
стисліші терміни. Однак секретар Рома-
нівської селищної ради вважає, що поява 
у Романові сучасної установи із наданням 
найповнішого пакету адміністративних 
послуг неабияк пожвавить роботу із ви-
рішення низки інших проблем. Адже не 
секрет, що поява сучасного і повноцінно-
го ЦНАПу дозволить звільнити чималі 
площі в адміністративному приміщенні 
Романівської селищної ради. Наша газе-
та вже розповідала про плани та наміри 
керівництва Романівської селищної ради  
переселити на перший поверх свого адмі-
ністративного приміщення Романівський 
відділ державної реєстрації актів цивіль-
ного стану разом із архівом цієї установи. 
Поки такий проєкт здійснити не вдалося 
через брак вільних приміщень на першому 
поверсі адмінприміщення Романівської 
селищної ради.

Секретар Романівської  
селищної ради Юрій Чумаченко
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Як зарееєструватися на ЗНО-2022: 
інструкція та перелік документів

Марія Кравчук

1 лютого розпочалася 
реєстрація для участі у 
зовнішньому незалеж-
ному оцінюванні 2022 
року.

Це можна зробити за допомо-
гою спеціального сервісу, завчасно 
підготувавши необхідні докумен-
ти (часто це роблять вчителі у 
школах самостійно).

Цьогоріч Міністерство освіти 
і науки очікує на 394 тисячі осіб, 
які мають зареєструватися для 
участі у зовнішньому незалеж-
ному оцінюванні. Про це повідо-
мив міністр освіти і науки Сергій 
Шкарлет. За його словами, нині 
сформовано більше 96 тисяч ре-
єстраційних карток.

Як підготуватися до 
реєстрації

• Спершу визначте, з яких 
предметів ви хочете отримати 
тільки оцінку ДПА (за шкалою 
від 1 до 12 балів), тільки резуль-
тат ЗНО (100-200 балів) чи обидва 
результати.

Після завершення періоду ре-
єстрації ви не зможете ні змінити 
предмети, ні додати інші.

• Зробіть фото для документів 
розміром 3x4.

• Підготуйте власноруч за-
свідчену копію паспорта (сторін-

ки з фото, прізвищем, ім’ям, по 
батькові);

Щоб засвідчити копію, на ній 
потрібно написати «Згідно з ори-
гіналом» (без лапок!), поставити 
підпис, своє ім’я, прізвище і дату 
засвідчення.

• Підготуйте копію документа 
про повну загальну середню осві-
ту (якщо ви випускник минулих 
років).

Її також потрібно засвідчити 
власноруч.

• Якщо ви складаєте ДПА, 
свідоцтво про загальну серед-
ню освіту надавати не потрібно, 
адже підтвердження того, що ви 
її здобуваєте, надасть ваш освітній 
заклад.

• Якщо у вас немає цього свідо-
цтва і ви не пишете ДПА, бо, на-
приклад, навчаєтеся за кордоном, 

необхідно підготувати довідку з 
цього іноземного закладу.

• У разі, якщо ваша довідка 
англійською мовою, підготуйте 
нотаріально засвідчений переклад 
українською.

Крім цього, у комплекті 
реєстраційних документів 
мають бути:

• оформлена реєстраційна 
картка, бланк якої формується за 
допомогою сервісу «Зареєстру-
ватися».

• та інші необхідні вам доку-
менти (медичний висновок про 
створення особливих умов для 
складання ЗНО, копія документа 
про зміну імені/прізвища, копія 
нотаріально засвідченого пере-
кладу документів тощо).

Пам’ятайте, що одним із пер-
ших кроків реєстрації є обрання 

категорії особи – дуже важливо 
вибрати правильний варіант із 
переліку, наголошують в УЦОЯО. 
Водночас сама процедура реєстра-
ції залежить від того, чи складаєте 
ви ДПА у формі ЗНО.

Зареєс труватися 
на основну сесію ЗНО 
цьогоріч можна до 9 
березня. Однак у Цен-
трі оцінювання реко-
мендують робити це 
якомога раніше, щоб 
мати можливість щось 
змінити або виправити 
недоліки, через які вам 
можуть відмовити у ре-
єстрації.

Керівники закладів освіти змо-
жуть зареєструвати учнів на ДПА 
у формі ЗНО до 1 березня.

Нововведення ЗНО-2022
Кожен зареєстрований учас-

ник має право коштом державного 
бюджету пройти тести щонай-
більше з 5 навчальних предметів, 
загалом ЗНО відбуватиметься з 13 
навчальних предметів.

Якщо учасники бажають 
скласти більше 5 предметів, 
вони зможуть зробити це за ко-
шти фізичних і юридичних осіб. 
Вартість складання додаткових 
навчальних предметів відрізня-
тиметься залежно від того, чи є в 
сертифікаційних роботах завдан-
ня відкритої форми з розгорнутою 
відповіддю, адже такі завдання 
перевіряють екзаменатори.

Щоб додатково скласти одну 
з іноземних мов (англійську, 
німецьку, іспанську або фран-
цузьку), у 2022 році потрібно 
буде сплатити 789 грн, вартість 
складання інших навчальних 
предметів (історія України, гео-
графія, фізика, хімія чи біологія) 
становитиме 354 грн.

Графік проведення 
тестувань

Не пізніше 29 квітня зареє-
стровані учасники зможуть за-
вантажити зі своїх інформаційних 
сторінок запрошення-перепустки, 
в яких буде зазначено час і місце 
проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього не-
залежного оцінювання 2022 року 
проходитиме з 23 травня до 17 
червня. Тестування відбудуться 
за таким графіком:

• фізика – 23 травня;
• хімія – 26 травня;
• українська мова, українська 

мова та література – 31 травня;
• математика, математика (за-

вдання рівня стандарту) – 3 червня;
• іспанська, німецька, фран-

цузька мови – 6 червня;
• англійська мова – 7 червня;
• історія України – 10 червня;
• географія – 14 червня;
• біологія – 17 червня.
Інформацію про результати 

основної сесії ЗНО з усіх на-
вчальних предметів буде роз-
міщено до 30 червня на інфор-
маційних сторінках учасників 
тестування.

Працевлаштування осіб з інвалідністю:  
нюанси та можливості

Марія Кравчук

Проблеми підтримки та реа-
білітації людей з інвалідністю 
для України є дуже гострими. 
Суспільству треба з розумін-
ням ставитись до них. Таких 
людей не слід жаліти. Їм необ-
хідно лише дати можливість 
працювати і бути корисними.

Дуже часто життя показує, що люди з 
інвалідністю можуть бути і стають повно-
цінними і високоефективними членами 
суспільства, висококласними фахівцями. 
Вони соціально активні, а ще надихають 
багатьох, у тому числі й здорових.

Що говорить закон
Дійсно, закони зобов'язують юридич-

них та фізичних осіб виконувати норматив 
створення робочих місць для працевла-
штування осіб з інвалідністю. Він стано-
вить 4% середньооблікової чисельності 
штатних працівників облікового складу 
за рік. Якщо ж на підприємстві працюють 
від 8 до 25 людей, то для співробітника з 
інвалідністю потрібно передбачити одне 
робоче місце.

Зазначена система має назву «quota-levy 
system» (система квотувань–відрахувань). 
Вона успішно діє у країнах – членах ЄС, 
зокрема Франції, Німеччині, Польщі. Але 
в Україні цей механізм реалізується не-
повною мірою. Статистика свідчить про 
досить низькі показники працевлаштуван-
ня: з понад 2 млн осіб з інвалідністю лише 
близько 700 тис. мають роботу.

Справа ось у чому. Якщо підприємство 
не виконує нормативу робочих місць, то 
йому загрожують адміністративно-госпо-
дарські санкції. Але роботодавці знайшли 
можливість уникати покарання. Також 
деяким працедавцям простіше сплатити 
штраф за ненадання робочих місць особам 
з інвалідністю, ніж оформлювати їх.

Людина з інвалідністю має додат-
кові пільги, зокрема:

• працевлаштування без випробувально-
го терміну (при направленні на роботу 
МСЕК – медико-соціальної експертної 
комісії),

• неповний робочий день або робочий 
тиждень (за бажанням працівника з 
інвалідністю),

• відмову працювати в нічний час і по-
наднормово,

• збільшену відпустку,

• розірвання строкового трудового до-
говору (якщо стан здоров’я працівника 
став перешкоджати виконанню трудових 
обов’язків).
Відповідно до рекомендацій медико-

соціальної експертної комісії, людину з 
інвалідністю мають приймати на роботу 
без випробувального терміну. На її прохан-
ня можуть установити неповний робочий 
день або тиждень. Працівники з першою та 
другою групою інвалідності мають право 
на 30-денну оплачувану та 60-денну неопла-
чувану відпустки. Звільнення таких праців-
ників відбувається на загальних підставах.

Де шукати роботу особі з 
інвалідністю

• Інтернет. Роботодавці розміщують про-
позиції про роботу для людей з інвалід-

ністю на сайтах з працевлаштування. 
• Спеціалізовані підприємства та між-

регіональні центри професійної реабі-
літації людей з інвалідністю.

• Державна служба зайнятості.
• Ярмарки вакансій для осіб з інвалід-

ністю.

Які вакансії доступні
Якщо переглянути сайти з працевла-

штування, найактивніше роботодавці про-
понують робочі місця у таких професійних 
сферах, як «ІТ, телеком», «Продажі», «Мар-
кетинг», «Адміністративний персонал».

Для людей з інвалідністю пропону-
ються також посади помічника секретаря, 
кур'єра, менеджера з продажу поліграфії, 
архіваріуса тощо. Можна розглянути й інші 
вакансії, які не потребують безпосередньої 
присутності співробітника на робочому 
місці: праця на фрілансі чи в інтернет-ма-
газині. Якщо людина прагне працювати 
лише в офісі, то варто обирати роботу, що 
не вимагає частого пересування: системного 
адміністратора, дизайнера або програміста.

Більша частина вакансій пропонує по-
вну зайнятість, а от можливість працювати 
дистанційно чи віддалено надається меншій 
кількості вакансій.

І у повсякденному житті ми все частіше 
зустрічаємо людей з обмеженими можли-
востями у робочих процесах. Вони надають 
послуги в магазинах, кафе, працюють во-
діями таксі тощо. Соціально відповідальні 
роботодавці адаптують умови праці для 
таких людей і своїм прикладом заохочу-
ють інших включатися у процес їхнього 
працевлаштування. Все це підтверджує, що 
людям з інвалідністю можливо знайти ро-
боту, а це дає надію на більше поширення 
практики інклюзивного працевлаштування 
по всій країні.
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Гороскоп на тиждень 9 лютого - 15 лютого Куточок ГОРОДНИКА

Смачного!

Оголошення

9
лютого
середа

10
лютого
четвер

11
лютого
п’ятниця

12
лютого
субота

13
лютого
неділя

14
лютого

понеділок

15
лютого
вівторок

+ 2°
+ 4°

+ 4°
+ 6°

+ 2°
+ 6°

+ 1°
+ 3°

- 5°
+ 4°

- 3°
+ 5°

- 1°
+ 6°

743 744 742 750 754 747 741

ОВЕН
У професійній сфе-

рі все вдасться, і навіть 
отримаєте солідний 

прибуток. Можливі конфлікти 
у стосунках ближче до вихідних. 

ТЕЛЕЦЬ 
Приготуйтеся до 

великої кількості при-
ємних подій. Варто подумати 
про майбутнє ваших стосунків 
з другою половинкою. 

БЛИЗНЮКИ
Зорі радять потур-

буватися про стан свого 
здоров̀ я. Доведеться по-

єднувати піклування про себе із 
вирішенням нагальних справ. 

РАК
Часу на лінощі не-

має! Доведіть до фіналу 
усі справи, а їх трохи 

зібралося. Контролюйте свої 
емоції і не беріть участі у кон-
фліктах. 

ЛЕВ
Відчуєте брак енер-

гії, тому подбайте про 
дотримання режиму. А ще при-
пиніть так критично ставитися 
до себе – і все вдасться. 

ДІВА
У предс тавник ів 

Дів – повний завал і у 
роботі, і в особистому житті. До-
ведеться добряче попрацювати 
над його розгрібанням. 

ТЕРЕЗИ 
Конфлікт з близькою 

людиною погано по-
значиться на вашому 

здоров̀ ї. Аби це не завадило 
вашій роботі, врегулюйте кон-
флікт терміново. 

СКОРПІОН
Приготуйтеся до 

дисонансу, коли ви хо-
чете спокою і затишку, а дове-
деться метушитися і вирішувати 
багато питань різного характеру. 

СТРІЛЕЦЬ 
На вас чекає дуже 

позитивний тиждень. 
Можливі нові цікаві 

знайомства. Не виключена до-
рога покупка, або ж самі зробите 
комусь подарунок. 

КОЗЕРІГ
Вас завалять комплі-

ментами, що дозволить 
підвищити самооцінку. Приго-
туйтеся наполегливо попрацюва-
ти. Подумайте про фінанси. 

ВОДОЛІЙ
Багато вс тиг нете 

зробити на цьому тиж-
ні. Пам`ятайте, що зараз 

ваш головний ворог – перевтома, 
тому більше спіть і відпочивайте. 

РИБИ
Рибам, як ніколи, 

потрібне спілкування. 
Наодинці вам у голову лізуть 
різні песимістичні думки. А от 
у компанії це все розсіюється. 

Що робити в саду і 
на городі у лютому

Вже у перший тиждень лютого городу і саду 
слід приділити увагу.

Недарма в Україні лютий 
отримав саме таку назву – дій-
сно, саме у цей час погода лю-
тує. Пом'якшує лютневу холод-
нечу сніг, який ми підкидаємо 
з доріжок на квітники, у при-
стовбурові кола дерев, на газон. 
Вкриваємо, вкриваємо і ще раз 
вкриваємо снігом, інформує 
Ukr.Media.

Набридли холод і кучугури 
за вікном? Скучили за ніжними 
клейкими листочками і тонким 
гіллям, всипаним квітами? Ви 
можете наблизити весну, по-
ставивши на вигонку гілки 
різних дерев і чагарників. 
Найперше зверніть увагу на вер-
бу і багульник – деревні породи, 
гілки яких починають квітнути 
задовго до призначеного їм тер-
міну, якщо просто поставити їх 
у воду. Майже так само легко 
розпускаються квітки форзиції, 
але за умови, що квіткові брунь-
ки взимку не постраждали від 
морозів. Напевно, у вашому 
саду знайдуться й інші дерева 
та чагарники, що квітнуть на 
початку сезону.

Для вигонки підходять гіл-
ки тих порід, у яких квіткові 
бруньки вже закладені з осені 
– на пагонах минулого року. 
Починаючи з лютого у декора-
тивному саду гілки для вигонки 
можна зрізати з таких рослин 
як айва японська, вовча ягода, 
гамамеліс, форзиція, черемха.

У плодовому саду чудовий 
матеріал для весняних аран-
жувань дадуть яблуня, вишня, 
груша, ірга, слива.

Городні клопоти
Лютий – найбільш доречний 

час для того, щоб посіяти на 
розсаду баклажани, які ста-
нуть справжньою прикрасою 
будь-якої теплиці. Потрібно 
лише знайти той сорт, який спо-
добається саме вам. Добре, що 
можливість вибору сьогодні ве-
лика і на ринку є чимало сортів, 
декоративних і оригінальних, 
які розрізняються не лише за 
розмірами і формою плодів, але 
і за кольором.

Баклажан – вимоглива до 
тепла рослина короткого дня. 
Високорослі форми (заввишки 
до 2-2,5 м і вище) з тривалим 
зростанням і плодоношенням 
зазвичай вирощують у зимових 
теплицях. У весняних теплицях, 

що обігріваються, перевагу на-
дають більш швидкостиглим 
сортам середнього зросту (80-
150 см). Для неопалюваних те-
плиць, парників і відкритого 
ґрунту підбирають найбільш 
швидкостиглі, низькорослі і ви-
тривалі сорти.

Досвідчені городники без 
нагадування вже підготувалися 
до майбутнього посіву насіння 
на розсаду, а от новачкам нага-
даємо про передпосівну оброб-
ку насіння, завдяки якій сходи 
будуть дружніми і міцними.

Садові клопоти
Якщо хвойні у вашому саду 

розташовані на відкритих ді-
лянках, будьте пильними: саме 
у лютому вони можуть по-
страждати від сонячних опі-
ків. Для цих рослин однаково 
небезпечні і прямі сонячні про-
мені, і світло, відбите від снігу. 
Особливо потребують захисту 
декоративна форма ялини сизої, 
тиси, кипарисовики і ялівці, не 
вкриті снігом.

Рослини, крони яких на по-
чатку зими були стягнуті шпа-
гатом (для збереження форми), 
слід щільно обгорнути мішко-
виною або декількома шарами 
марлі. Вони надійно захистять 
хвою від сонця, на відміну від 
лутрасилу, спанбонду та ін-
ших нетканих матеріалів, які 
пропускають ультрафіолетові 
промені. Хочете, щоб укриті 
рослини мали максимально 
естетичний вигляд? Тоді при-
дбайте у спеціалізованому ма-
газині декоративну мішковину 
зеленого кольору.

Будьте обережними, оскіль-
ки у лютому гілочки хвойних 
стають ламкими і легко втра-
чають хвою. Тому іноді до-
цільніше замість обгортання 
використовувати захисні екра-
ни або тенти, що створюють 
затінок. Їх встановлюють перед 
рослинами з сонячного боку. 
Особливо сильно обгоряють 
дикорослі ялівці, перенесені на 
ділянку з лісу. Дачники часто 
використовують їх для пооди-
ноких посадок, розташованих 
перед воротами з боку вулиці, 
не підозрюючи, що саме на 
таких відкритих місцях вони 
виявляються найбільш враз-
ливими.

Джерело: Ukr.MediaТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ

Сирна запіканка з твердим сиром
Інгредієнти: 5 яєць, 450 г сиру, 100 г борошна, 

5 г розпушувача, 100 г шинки, 200 г твердого сиру 
(типу адигейського або моцарели в ідеалі). 

• Шинку (100 г) і твердий сир (200 г) наріжте 
маленькими кубиками.

• Змішайте 450 г сиру, 10 г борошна, 5 г роз-
пушувача, 5 яєць. Додайте шинку і твердий сир.

• Викладіть масу в форму. Запікайте в духовці 
при 180 градусах 30-50 хвилин, але з 20-ї хвилини 
вже можна перевіряти її готовність.

Млинці з медовою заправкою
Інгредієнти. Для тіста: 1 л молока, 4 яйця, 250 

г борошна, 2 ст. л. цукру, 50 мл рослинної олії, дрібка 
солі. Для начинки: 2 ст. л. меду, сік половини лимона, 
3 шт. анісу, 1 ч. л. кориці. 

• У миску налийте 1 л молока, додайте 4 яйця, 2 
ст. л. цукру, 50 мл рослинної олії і дрібку солі. Роз-
мішайте до однорідності, а потім поступово вводьте 
борошно (250 г), постійно перемішуючи тісто.

• На середньому вогні розігрійте пательню і 
смажте млинці. Я рекомендую смажити без олії, 
бо воно вже присутнє у складі тіста.

• У миску вичавіть сік половини лимона, додайте 2 
ст. л. меду і 1 ч. л. кориці. Гарненько перемішайте суміш.

• Перелийте суміш у невеликій сотейник і до-
дайте аніс (3 шт.). На маленькому вогні потихеньку 
уварюйте суміш до більш в'язкого стану. Джерело: klopotenko.com

Паштет із сардин з маслом
Інгредієнти: 150 г консервованих сардин, 150 г 

вершкового масла, 1 ст. л. соку лимона, лимонна цедра 
(половини лимону), 25 г петрушки, за смаком сіль. 

• Відкрийте банку з сардинами, витягніть рибу 
з олії і викладіть на паперовий рушник, щоб масло 
вбралося.

• Вершкове масло нагрійте до кімнатної темпе-
ратури, листя петрушки дрібно порубайте.

• У невеликій мисці змішайте вершкове масло, 
сардини, зелень, цедру і сік лимона. Вимісить ви-
делкою до отримання однорідної маси. Можете 
використовувати блендер, якщо хочете, щоб паштет 
вийшов більш однорідним. Додайте сіль за смаком. 
Подавайте з грінками з житнього хліба.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 14.02 Â²ÂÒÎÐÎÊ, 15.02 ÑÅÐÅÄÀ, 16.02 ×ÅÒÂÅÐ, 17.02 Ï’ßÒÍÈÖß, 18.02 ÑÓÁÎÒÀ, 19.02 ÍÅÄ²Ëß, 20.02

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.05,11.40, 18.20 XXIV зи�
мові Олімпійські ігри

18.00,21.00, 00.00 Новини
21.30 Доба Олімпійських

ігор
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
00.30 Д/с "Світ дикої при�

роди"
01.00 Д/с "Боротьба за ви�

живання"
01.30 Х/ф "Богдан � Зи�

новій Хмельницький"

1+1

09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей 2022"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.45 "Проспорт"
20.47 Т/с "Папік � 2" (16+)
21.40 Т/с "Дім Бобринсь�

ких" (16+)
22.50 "Твій вечір 2022"
23.50 "Голос країни 12"

²ÍÒÅÐ

05.20,22.00 "Слідство
вели...

10.05,18.00, 19.00 Сто�
сується кожного"

12.25 Х/ф "Не гальмуй"
14.15 "Вещдок"
16.05 "Жди меня. Україна"
17.40 "Новини"
20.00,02.45 "Подробиці"
21.00 Т/с "Провінціал" 16+
23.50 Х/ф "Підозри місте�

ра Вічера 12+
01.35 Т/с "Той, хто не

спить" 16+

ÑÒÁ

05.10 Т/с "Комісар Рекс"
08.00,11.50 "Битва екстра�

сенсів" 16+
11.30,14.30, 17.30, 22.00

"Вікна�Новини"
13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Знайду

пару коханому" 12+
01.10 Х/ф "Кейт та Лео"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.20 Надзвичайні

новини
11.15, 13.15 Х/ф "Людина,

яка біжить" 16+
12.45,15.45, 18.45 Факти
13.55, 16.25 Т/с "Нюхач"
16.44, 21.30 Т/с "Пес" 16+
17.50 Т/с "Коп з минулого"
20.20,01.55 Прихована не�

безпека
21.05 Факти. Вечір
22.40 Свобода слова
23.55 Х/ф "Життя" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.15 Т/с "Мерлін"
11.55 Х/ф "Останній дра�

кон
13.50 Х/ф "Принц Персії
16.00 "Хто зверху?" 12+
18.00, 19.00 Т/с "Будиночок

на щастя"
20.00 "Ревізори на порозі"
22.00 Х/ф "Отже, війна"
00.05 Х/ф "Що знайшов, те

твоє" 16+
02.00 Х/ф "Нащадки"

ÍÒÍ

07.55 Х/ф "Ярослав Муд�
рий"

10.45 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30,16.30, 19.00, 03.05

"Свідок"
14.10, 21.15 Т/с "Мен�

таліст" (16+)
15.50, 17.00, 19.30 Т/с "CSI
23.00 Т/с "Віртуози" (16+)
01.10 Х/ф "Незаперечний

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с "Веселка в небі"

12+
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Вод�

на поліція" 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Надія" 16+
23.10, 02.00 Т/с "Спад�

коємці" 12+
02.45 Гучна справа
03.40 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.05,13.00, 18.20, 22.00
XXIV зимові
Олімпійські ігри

18.00,21.00, 00.30, 05.25
Новини

21.40 Доба Олімпійських
ігор

00.00 Бігус Інфо
01.10 Д/с "Боротьба за ви�

живання"
02.00 Х/ф "Ярослав Муд�

рий"
03.20 Невідомі Карпати

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2022"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.45 "Проспорт"
20.47 Т/с "Папік � 2" (16+)
21.40 Т/с "Дім Бобринсь�

ких" (16+)
22.50 "Твій вечір 2022"
23.50 Х/ф "Банди Нью�

Йорка" (16+)

²ÍÒÅÐ

05.20,22.00 "Слідство
вели...

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Інше життя"
12.25 Х/ф "Двоє � це за�

надто" 16+
14.55 "Вещдок"
17.40 "Новини"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,02.45 "Подробиці"
21.00 Т/с "Провінціал" 16+
23.45 Х/ф "Звіряча лють"

ÑÒÁ

05.05 Т/с "Комісар Рекс"
08.00,11.50 "Битва екстра�

сенсів" 16+
11.30,14.30, 17.30, 22.00

"Вікна�Новини"
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Провина

кохання" 12+
01.25 "Детектор брехні" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10 Прихована небезпека
11.10, 13.30 Х/ф "Копи на

підхваті" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 16.20 Т/с "Нюхач"
16.35 Т/с "Пес" 16+
17.45 Т/с "Коп з минулого"

16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Морська поліція.

Чорноморськ" 16+
23.15 Х/ф "Оселя зла" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.15 Т/с "Мерлін"
12.05 "Діти проти зірок"
13.40 Х/ф "Реальна сталь"
16.00,20.05 "Хто зверху?"
18.00, 19.00 Т/с "Будиночок

на щастя"
22.05 Х/ф "Похмілля у Ве�

гасі" 16+
00.25 Х/ф "Арахнофобія"

16+
02.35 "Зона ночі"
04.45 "Абзац"

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
03.00 "Свідок"

09.00 Х/ф "Алегро з вог�
нем"

10.45 Т/с "Коломбо" (16+)
14.10, 21.15 Т/с "Мен�

таліст" (16+)
15.55, 17.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
23.00 Т/с "Віртуози" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
11.20 Історія одного злочи�

ну 16+
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Вод�

на поліція" 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Надія" 16+
23.10, 02.00 Т/с "Спад�

коємці" 12+
02.45 Гучна справа
03.40 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.05,13.00, 18.20, 22.00
XXIV зимові
Олімпійські ігри

18.00,21.00, 00.30, 05.25
Новини

21.40 Доба Олімпійських
ігор

00.00 Перша шпальта
01.10 Д/с "Боротьба за ви�

живання"
02.00 Х/ф "Ярослав Муд�

рий"
03.20 Невідомі Карпати

1+1

09.25 "Життя відомих лю�
дей 2022"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.45 "Проспорт"
20.47 Т/с "Папік � 2" (16+)
21.40 Т/с "Дім Бобринсь�

ких" (16+)
22.50 "Твій вечір 2022"
23.50 Х/ф "Відступники"

²ÍÒÅÐ

05.15,22.00 "Слідство
вели...

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Інше життя"
12.25 Х/ф "Клуб холос�

тяків" 16+
14.35 "Вещдок"
17.40 "Новини"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,02.45 "Подробиці"
21.00 Т/с "Провінціал" 16+
23.45 Х/ф "Трикутник" 16+
01.35 Т/с "Той, хто не

спить" 16+

ÑÒÁ

05.50 Т/с "Комісар Рекс"
07.55,11.50 "Битва екстра�

сенсів" 16+
11.30,14.30, 17.30, 22.00

"Вікна�Новини"
13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.45, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Мама" 12+
01.10 "Детектор брехні" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
11.10, 13.25 Х/ф "Евакуація"

16+
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 16.20 Т/с "Нюхач"
16.40 Т/с "Пес" 16+
17.50 Т/с "Коп з минулого"
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с "Морська поліція.

Чорноморськ" 16+
23.15 Х/ф "Оселя зла�2:

Апокаліпсис" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Т/с "Мерлін"
12.00 "Діти проти зірок"
13.45 Х/ф "Великий Стен"
15.55,20.00 "Хто зверху?"
18.00, 19.00 Т/с "Будиночок

на щастя"
22.10 Х/ф "Похмілля 2: З

Вегаса до Бангкока"
00.30 Х/ф "Похмілля: Час�

тина 3" 16+
02.30 "Служба розшуку

дітей 2022"
ÍÒÍ

07.50,13.00, 18.00, 03.35
"Випадковий свідок"

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
03.00 "Свідок"

09.00 Х/ф "П'ять хвилин
страху"

10.45 Т/с "Коломбо" (16+)
14.10, 21.15 Т/с "Менталіст"
15.55, 17.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
23.00 Т/с "Віртуози" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
11.20 Історія одного злочи�

ну 16+
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Вод�

на поліція" 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Надія" 16+
23.10, 02.00 Т/с "Спад�

коємці" 12+
02.45 Гучна справа
03.15 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.05,11.20, 18.20, 22.00
XXIV зимові
Олімпійські ігри

18.00,21.00, 00.30, 05.25
Новини

21.40 Доба Олімпійських
ігор

00.00 Схеми. Корупція в де�
талях

01.10 Д/с "Боротьба за ви�
живання"

02.00 Х/ф "Прелюдія долі"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2022"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.45 "Проспорт"
20.47 "Чистоnews 2022"
20.54 Т/с "Папік � 2" (16+)
21.45 "Право на владу 2022"
00.55 Х/ф "Крути 1918"
03.05 "Вражаючі історії

ТСН"
²ÍÒÅÐ

05.15,22.00 "Слідство
вели...

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Інше життя"
12.25 Х/ф "Інструкції не до�

даються" 16+
14.55 "Вещдок"
17.40 "Новини"
18.00  "Стосується кожного"
20.00,02.55 "Подробиці"
21.00 Т/с "Провінціал" 16+
23.45 Х/ф "Він тебе не

відпустить" 16+
01.50 Т/с "Той, хто не

спить" 16+
ÑÒÁ

08.00,11.50 "Битва екстра�
сенсів" 16+

11.30,14.30, 17.30, 22.00
"Вікна�Новини"

13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Мама. Про�

довження"
01.05 "Детектор брехні" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
11.20, 13.15 Х/ф "Дев'ять

ярдів�2" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Т/с "Нюхач"
16.30 Т/с "Пес" 16+
17.40 Т/с "Коп з минулого"
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20,01.05 Анти�зомбі
21.25 Т/с "Морська поліція
23.15 Х/ф "Оселя зла

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Т/с "Мерлін"
12.05 "Діти проти зірок"
13.40 Х/ф "Хроніки

Ріддіка" 16+
15.50,20.00 "Хто зверху?"
18.00, 19.00 Т/с "Будиночок

на щастя"
22.05 Х/ф "Шалений пат�

руль" 16+
00.10 Х/ф "Шалений пат�

руль 2" 16+
02.30 "Служба розшуку

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
03.00 "Свідок"

09.00 Х/ф "Страх висоти"
10.45 Т/с "Коломбо" (16+)
14.10, 21.15 Т/с "Менталіст"

(16+)
15.50, 17.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
18.00 "Випадковий свідок.

Навколо світу"
23.00 Т/с "Віртуози" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
11.20 Історія одного злочи�

ну 16+
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Вод�

на поліція" 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Надія" 16+
23.10 Слідами
23.50 Т/с "Спадкоємці" 12+
02.15 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.05,10.50, 18.20, 22.55
XXIV зимові
Олімпійські ігри

18.00,21.00, 01.00, 05.25
Новини

21.40 Доба Олімпійських
ігор

22.00 Спекотний лютий
01.35 Д/с "Боротьба за ви�

живання"
02.00 Х/ф "Страчені світан�

ки"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2022"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2022"
20.20 Х/ф "Бамблбі" (16+)
22.35 Х/ф "Трансформери:

Помста полеглих"
01.35 Х/ф "Зроблено в Аме�

риці" (16+)

²ÍÒÅÐ

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
ІНТЕРом"

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Інше життя"
12.25 Х/ф "Якщо я зали�

шусь" 16+
14.35,00.50 "Вещдок"
17.40 "Новини"
18.05 Ток�шоу "Стосується

кожного"
20.00,02.45 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: Квант Ми�

лосердя" 16+
03.15 "Орел і Решка.

Шопінг"
ÑÒÁ

05.00 Т/с "Коли ми вдома"
06.00 "Супербабуся" 12+
10.45, 11.50, 14.50, 18.05 Т/

с "Сліпа" 12+
11.30,14.30, 17.30, 22.00

"Вікна�Новини"
20.15, 22.50 Т/с "Мій коха�

ний ворог" 12+
01.00 "Детектор брехні" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10,20.05 Дизель�шоу

12+
11.40, 13.15, 23.55 Т/с "Ви�

жити за будь�яку
ціну"

12.45,15.45 Факти. День
13.25,17.35, 22.55, 01.50

Скетч�шоу "На трьох"
16+

14.40, 16.15 Т/с "Пес" 16+
18.45 Факти. Вечір
02.50 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.10 "Ревізори на порозі"
11.05 Т/с "Будиночок на

щастя"
15.15 Х/ф "План гри"
17.35 Х/ф "Примарний пат�

руль"
19.20 Х/ф "Ворог держави"
22.00 Х/ф "Орлиний зір"
00.30 Х/ф "Арахісовий

сокіл" 12+
02.25 "Служба розшуку

дітей 2022"
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Корпус генера�
ла Шубнікова"

10.45 Т/с "Коломбо" (16+)
14.10, 21.15 Т/с "Менталіст"
15.50, 17.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
18.00 "Випадковий свідок.

Навколо світу"
23.00 Т/с "Віртуози" (16+)
01.10 "Легенди карного

розшуку"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
09.25 Т/с "Ляльковий буди�

нок" 12+
13.25, 15.30 Т/с "Можеш

мені вірити" 12+
18.00 Т/с "Водна поліція"
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.00 Т/с "Спад�

коємці" 12+
04.15 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.05,12.30, 18.45, 21.45
XXIV зимові
Олімпійські ігри

18.00,21.00, 00.00, 03.15,
05.35 Новини

18.15  Євробачення"
21.25 Доба Олімпійських

ігор
00.30 Д/п "Революція

гідності. Маи?дан"
01.15 Д/п "Небо падає"
02.10 "Майдан Гідності"

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
17.30,18.30 "Світ навиворіт

� 13. Еквадор"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2022"
20.20 "Вечірній квартал"
22.15 Т/с "Дикі" (16+)
23.20 Х/ф "Погані дороги"

(16+)
02.05 Х/ф "Банди Нью�Йор�

ка" (16+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.05 Х/ф "Укол парасоль�

кою"
13.00 Х/ф "Кохана жінка

механіка Гаврилова"
14.30 Х/ф "Будьте моїм чо�

ловіком"
16.10 Х/ф "Суєта суєт"
18.00, 20.30 Т/с "Про�

вінціал" 16+
20.00 "Подробиці"
22.35 Х/ф "Пригоди Шерло�

ка Холмса
01.25 Д/п "Шалімов

ÑÒÁ

05.15 Х/ф "Гордiсть та упе�
редження" 16+

07.45 "Неймовірна правда
про зірок"

10.40 "Щасливі за сім днів"
12.55 Т/с "Знайду пару ко�

ханому" 12+
17.00 "Хата на тата" 12+
19.00 "МастерШеф.
22.50 Т/с "Двоє над

прірвою" 12+

ICTV

08.30 Т/с "Дільничний з
ДВРЗ" 16+

12.20, 13.00 Х/ф "Не�
стримні" 16+

12.45 Факти. День
14.30 Х/ф "Нестримні�2"

16+
16.15 Х/ф "Нестримні�3"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Т/с "Пес" 16+
21.30 Х/ф "Ґладіатор" 16+
00.30 Х/ф "Робін Гуд" 16+
03.00 Х/ф "Оселя зла" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.00,10.00 "Kids time"
08.05 Х/ф "Бетховен 3"
10.05 "Орел і решка. Земля�

ни"
12.10 "Орел і решка"
14.10 Х/ф "Отже, війна" 16+
16.25 Х/ф "Джуманджі"
23.35 Х/ф "Викрадена" 16+

ÍÒÍ

07.55 Х/ф "Будні карного
розшуку"

09.35 Х/ф "Застава в го�
рах"

11.30 Х/ф "Каблучка з Ам�
стердама"

14.20 Х/ф "Час відплати"
16.45 Х/ф "Шість куль"
19.00,02.55 "Свідок. Субота"
20.00 Х/ф "Інтердівчинка"
22.55 Х/ф "Пограбування:

код 211" (16+)
00.50 Х/ф "Заручники стра�

ху"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30,04.10 Реальна місти�

ка
09.00, 15.20 Т/с "У полоні

минулого" 12+
17.20, 21.00 Т/с "Олена і ка�

пітан" 12+
20.00 Головна тема
23.35, 02.00 Т/с "Веселка в

небі" 12+
01.30 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.05,12.01 XXIV зимові
Олімпійські ігри

16.00 Спекотний лютий
19.00 Д/п "Чорні тіні Маи?�

дану"
20.00 Д/ф "Вогнехреща"
21.00,00.10, 05.05 Тиждень

на Суспільному
21.55 Доба Олімпійських

ігор
22.15 Д/п "Братство Черво�

ного хреста"
23.10 Д/п "Новоросія
01.00 Д/ф "Вона та війна"

1+1

07.00 "Життя відомих лю�
дей"

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00,01.50 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя.

2022"
19.30,04.50 "ТСН�Тиждень"
21.00 "Голос країни 12"
23.30 Х/ф "Бамблбі" (16+)

²ÍÒÅÐ

06.55 Х/ф "007: Квант Ми�
лосердя" 16+

09.00 "Готуємо разом"
10.00,11.00, 11.50, 12.45

"Інше життя"
13.40 "Вещдок. Опережая

время"
18.10 Х/ф "Візит інспекто�

ра" 12+
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Пригоди Шерло�

ка Холмса та докто�
ра Ватсона. Скарби
Агри"

01.05 Х/ф "Розмах крил"

ÑÒÁ

05.10 Т/с "Коли ми вдома"
06.45 "МастерШеф. Битва

сезонів" 12+
10.35 Т/с "Мама" 12+
14.40 Т/с "Мама. Продов�

ження"
18.40 "Щасливі за сім днів"

12+
21.00 "Один за всіх" 16+
22.10 "Таємниці ДНК" 16+

ICTV

08.20 Громадянська оборо�
на

10.20 Д/ф "Революція під
прицілом"

11.35, 13.00 Х/ф "Морський
бій" 16+

12.45 Факти. День
14.15 Т/с "Пес" 16+
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф "Втеча з Шоу�

шенка" 16+
23.45 Х/ф "Оселя зла�2:

Апокаліпсис" 18+
01.35 Х/ф "Оселя зла�3: Ви�

мирання" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.50 М/ф "Хранителі снів"
10.45 Х/ф "Заборонене

царство"
12.50 Х/ф "Злам часу"
15.00 Х/ф "Бібліотекар
19.00 Х/ф "Книга джунглів"
21.00 Х/ф "Тарзан. Леген�

да" 12+
23.10 Х/ф "Ґрейсток: Ле�

генда про Тарзана,
повелителя мавп"

ÍÒÍ

09.00 Т/с "Смерть у раю"
13.35 Х/ф "Пограбування:

код 211" (16+)
15.25 Х/ф "За два кроки від

"Раю"
17.10 Х/ф "Засуджений"
19.00 Х/ф "Загін особливо�

го призначення"
20.30 Х/ф "Балада про сол�

дата"
22.10 Х/ф "Поза законом"
00.10 Х/ф "Шість куль"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

05.50 Сьогодні
06.50,04.25 Реальна місти�

ка
09.10 Т/с "У полоні минуло�

го" 12+
17.10, 21.00 Т/с "Принцеса з

Горошино" 12+
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютой
23.00, 02.00 Т/с "Друге ди�

хання" 12+
01.30 Телемагазин
03.30 Гучна справа

Телепрограма
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ОГОЛОШЕННЯ
Покрівельні роботи  

будь-якої складності.  
Заміри, монтаж, демонтаж, 

ремонт, заміна даху.  
15 років досвіду!  

068-861-92-42

ВОДІЇ категорії  Д потрібні 
для роботи на маршрутах 
м.Києва. 1500 грн на день. 

Житло надаємо.  
066-521-53-97,  
067-600-01-61

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ будь-
яких марок у будь-якому 

стані. ДОРОГО,  
067-971-95-76, 063-791-92-89.

Продам ДРОВА колоті, по-
рід дуб, граб, вільха, бере-

за. Моя доставка.  
067-84-95-140 Віталій

МЕХАНІК на транспортне 
підприємство у м.Київ. Доба 

через дві. 1500 грн/зміна. 
066-521-53-97, 067-600-01-61

Бізнес

Сучасне українське кіно, про яке говорить світ
Наприкінці січня одразу дві 

українські стрічки отримали 
нагороди на престижному 
міжнародному кінофестива-
лі «Санденс» у США. Обидва 
фільми були створені за фі-
нансової підтримки Держкіно 
та у співпраці з іншими краї-
нами.

 Власне, завдяки державному фінан-
суванню українського кіно сьогодні стає 
більше. Воно різноманітне, цікаве, подекуди 
експериментальне і не боїться гострих тем. 
Центр громадського моніторингу та контр-
олю зібрав найновіші національні фільми, 
які отримали міжнародне визнання.   

«Земля блакитна, ніби апельсин», 
реж. Ірина Цілик
Документальний фільм режисерки Іри-

ни Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин» 
є рекордсменом за кількістю національних 
та міжнародних нагород серед фільмів 
останніх років. Відповідно до опитування 
кінокритиків, що його провів Національ-
ний центр Олександра Довженка, стрічка 
зайняла 34 позицію у списку 100 найкра-
щих фільмів в історії українського кіно. 
Влітку 2021 року Українська кіноакадемія 
визнала «Землю блакитну, ніби апельсин» 
найкращим фільмом і присудила йому «Зо-
лоту дзиґу». Крім того, впродовж 2020-2021 
років стрічка отримала 14 міжнародних 
нагород, серед яких – нагорода «Санденс», 
Міжнародної асоціації документалістів, 
Цюрихський кінофестиваль та інші. 

Назва «Земля блакитна, ніби апельсин» 
є цитатою з вірша французького поета-

сюрреаліста Поля Елюара. Фільм показує 
життя багатодітної родини у прифронтовій 
Красногорівці. Попри постійні обстріли, 
сім’я із мами і чотирьох дітей дружня і ве-
села, вони займаються творчістю, грають на 
музичних інструментах і знімають власний 
фільм про війну. 

«Мені здається, що глядачів найбільше 
чіпляє, що тема війни в Україні показана 
у нашому фільмі з дещо несподіваної пер-
спективи. Тому що війни як такої у фільмі 
небагато. Вона виступає фоном, а основний 
акцент – на цих маленьких людях, які не-
відомі й непомітні для великого світу, але 
які є дуже хоробрими і виживають у тих 
складних умовах. І не просто виживають, 
а активно й навіть весело борються за те, 
щоб зберегти в собі любов до життя, людя-
ність і добрі взаємовідносини. Мене це дуже 
вразило, причому справа не тільки в цій 
сім’ї», – розповіла в інтерв’ю «Укрінформу» 
режисерка Ірина Цілик.

Майже половину вартості стрічки було 
профінансовано завдяки Держкіно (2,7 
млн грн). Фільм  знімали у 2017-2019 роках 
у Красногорівці, Авдіївці, Кураховому на 
Донеччині, а також у Києві. 

«Стоп-земля», 
реж. Катерина Горностай
Художній фільм «Стоп-земля» розпо-

відає історію столичних одинадцятиклас-
ників, зняту в документальній стилістиці. 
За словами режисерки Катерини Горностай, 
у стрічці поєднаний досвід її покоління 
та сучасних підлітків. Попри різницю у 
віці, у них однакові проблеми: стосунки з 
однолітками і батьками, перші закоханості, 
розгубленість перед майбутнім, пошуки 
себе. Усе настільки чесно і достовірно, що 
кожен впізнає тут себе теперішнього чи 
колишнього.  

У стрічці грають непрофесійні актори, 
які перед зйомками пройшли навчання в 
акторській лабораторії. Підлітки так добре 
вжилися у свої ролі, що головна актриса 
Маша Федорченко навіть стала лауреатом 
Національної премії кінокритиків. У фільмі 

мало подій, але водночас дуже тонко пере-
дані емоції персонажів.

Світова прем’єра стрічки відбулася на 
Берлінському кінофестивалі. Там «Стоп-
земля» отримала нагороду «Кришталевий 
ведмідь». В Україні фільм завоював гран-прі 
Одеського фестивалю і премію «Кіноколо» у 
п’яти номінаціях. На широкі екрани стрічка 
вийшла у січні 2022 року. 

Загалом на створення фільму пішло 25,7 
млн грн. При цьому 85% вартості компен-
сувала держава. 

«Клондайк», 
реж. Марина Ер Горбач
Фільм «Клондайк» створила українська 

режисерка Марина Ер Горбач за підтрим-
ки Держкіно та Міністерства культури і 
туризму Туреччини. Стрічка описує події 
після авіакатастрофи рейсу МН17 у селі 
Грабове Донецької області. Трагедія ма-
лайзійського боїнга і війна зображуються 
через призму історії головних героїв. Мо-
лода родина очікує на народження першої 
дитини. Жінка відмовляється покидати 
свій дім, навіть коли село захоплюють 
озброєні терористи.  

За словами авторки, ця стрічка є ще 
одним приводом привернути увагу до 
життя людей під час війни. Власне, назва 

фільму є метафорою «лихоманки війни», 
яка охопила Донбас. 

«З плином часу після катастрофи нови-
ни та міжнародні ЗМІ припинили говори-
ти про війну в Україні, яка триває й досі. 
«Клондайк» розповідає всього про декілька 
днів з життя родини під час війни, але для 
мене надважливо наголошувати на тому, 
що війна в Україні була до подій фільму 
і триває після його закінчення. Я хотіла 
залишити у глядача емоційне запитання: 
як людина живе під час війни? Це те, що 
найбільше мотивувало мене на створення 
фільму», – прокоментувала режисерка Ма-
рина Ер Горбач. 

Фільм отримав нагороду за найкращу 
режисуру в категорії «Світове ігрове кіно» 
на міжнародному фестивалі «Санденс». 
Стрічка є також конкурсантом Берлінського 
кінофестивалю.

«Будинок зі скалок», 
реж. Сімон Леренг Вільмонт, 
Азад Сафаров
«Будинок зі скалок» – це документаль-

ний фільм спільного виробництва України, 
Данії, Швеції та Фінляндії. Режисер стрічки 
– данський документаліст Сімон Леренг 
Вільмонт, лінійний продюсер та другий 
режисер – український журналіст Азад Са-
фаров. У січні стрічку визнали найкращим 
документальним фільмом на фестивалі 
«Санденс» у США.

«За останні дні найкрутіші профільні 
американські ЗМІ написали стільки фантас-
тичних рецензій на фільм, що наш рівень 
щастя просто зашкалює. А найголовніше 
– майже в кожній рецензії на фільм згаду-
ється військова агресія Росії проти України. 
Для України це дуже важливо, щоб у світі 
чим більше про це говорили і знали», – на-
писав Сафаров на своїй сторінці у Facebook.

«Будинок зі скалок» розповідає про 
соціальних працівників, які працюють у 
дитячому будинку для особливих дітей у 
прифронтовій зоні на Донеччині. Фільм 
знімали впродовж 2,5 року. Зокрема за фі-
нансової підтримки Держкіно. 

Варто зазначити, що 2021 року Держкі-
но профінансувало український кінемато-
граф на загальну суму 583 тисячі гривень. 
А цьогорічна підтримка кіновиробництва 
становитиме 1,7 мільярда гривень.


