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Народний депутат  
Сергій Кузьміних затриманий 
під час отримання хабаря

Віктор Першко

Фініш січня 
2022-го року озна-
менований у Жи-
томирі не лише 
черговим спалахом 
нового різновиду 
COVID-19, але й 
затриманням на-
родного депутата 
України Сергія 
Кузьміних. 

Для тих, хто забув, на-
гадуємо, що влітку 2019-го 
року Сергій Кузьміних був 
обраний нардепом України 
у Чуднівському виборчому 
окрузі № 67 як кандидат 
від партії «Слуга народу». 
У Верховній Раді України 
Сергій Кузьміних працював 
у Комітеті з питань здоров̀я 
нації, медичної допомоги 
та медичного страхування. 
Водночас очолював підко-
мітет з питань фармації та 
фармацевтичної діяльності. 

28 січня 2022 року на-
родного депутата України 
С. В. Кузьміних затримали 
у одному із житомирських 
кафе під час отримання 
неправомірної  вигоди (ха-
баря) розміром у 558 тисяч 
гривень. Спецоперацію із 
затриманням на гарячому 
народного депутата Сергія 
Кузьміних проводили де-
тективи НАБУ, працівники 
Спеціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури Украї-
ни та представники Офісу 
Генерального прокурора 
України. За попередньою 
інформацією правоохорон-
ців, нардеп С. В. Кузьміних 
отримав кошти за сприян-

ня в укладенні контрактів 
між приватними фірмами 
та однією із лікарень Жито-
мирщини.

Вже за кілька годин піс-
ля звістки про затриман-
ня С. В. Кузьміних під час 
передачі майже 600 тисяч 
гривень так званої неправо-
мірної вигоди прозвучала 
оцінка голови парламент-
ської фракції партії «Слуга 
народу» Давіда Арахамії, де 
було підтверджено сам факт 
затримання нардепа Сергія 
Кузьміних. Давід Арахамія 
не приховував, що новина 
про затримання нардепа 
із фракції «Слуга народу» 
стала справжнім шоком 
для колег-однопартійців 
Кузьміних. Упродовж доби 
29 січня 2022-го року у засо-
бах мас-медіа всієї України 
новина про затримання 
Сергія Кузьміних жваво 

обговорювалась і обростала 
все новими подробицями 
та версіями. Однак поки 
що достеменно відомо про 
те, що НАБУ звернулося до 
Офісу Генерального проку-
рора України для підписан-

ня постанови щодо підозри 
про злочин, вчинений на-
родним депутатом. Після 
цього розпочнеться низка 
слідчих дій стосовно отри-
мання неправомірної вигоди 
(хабаря) народним депута-
том України С.В. Кузьміних.

Для виборців округу 
№ 67, які влітку 2019-го 
року віддали голоси своєї 
підтримки представнику 

популярної на той час пар-
тії «Слуга народу» Сергію 
Кузьміних, було б незайвим 
знати і пам’ятати про те, що 
народний депутат упро-
довж двох з половиною 
років свого перебування у 
Верховній Раді України осо-
бливих симпатій до вибор-
ців свого округу не виявляв. 
Хоча б тому, що дуже зрідка 
з’являвся на сесіях міських, 
селищних чи сільських 
рад у тих громадах, які 
територіально входили до 
меж його виборчого округу. 
Наприклад у Романові на 
жодній із двадцяти сесій 
Романівської селищної ради 
вже після виборів восени 
2020-го року нардеп Сергій 
Кузьміних так жодного разу 
і не з’явився. Така ж само 
ситуація із відвідинами 
ним сесій Житомирської 
обласної ради, куди він як 
депутат Верховної Ради 
України з’явився лише раз 
після місцевих виборів 2020-
го року.

Звісно, перспектива у 
виборців мажоритарного 
округу № 67, де обирався 
до парламенту України 
Сергій Кузьміних, не дуже 
весела. Передусім тому, що 
на час, доки НАБУ і САП 
вчинятимуть слідчі дії сто-
совно обставин та деталей 
факту отримання нардепом 
Кузьміних неправомірної 
вигоди (хабаря), народного 
депутата у виборців Чуд-
нівського виборчого округу 
фактично не буде. І лише 
влітку чи, імовірніше, на 
осінь 2022-го року Верхо-
вна Рада України призна-
чить повторні вибори у 
виборчому окрузі № 67. 
Так що, як не крути, а все 
йде до того, що виборцям 
дванадцяти територіаль-
них громад, які входять 
до складу Чуднівського 
мажоритарного округу 
№ 67, цьогоріч знову до-
ведеться обирати. Народ-
ного депутата України. І 
то – справжнього!
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А у Романові – 
пам’ятають!

Пам'ять  
про героїв Крут  
ми свято оберігаємо

Щороку 29 січня в Україні 
відзначають День пам`яті 
Героїв Крут. 

Свято прийнято відзначати на дер-
жавному, всеукраїнському рівні, адже по-
дія, яка відбулася 104 роки тому в історії 
Української держави, і досі має знакове 
звучання і непересічне значення. 

У Романові з нагоди чергової 
річниці від битви під Крутами 
відбулися урочистості із вша-
нування пам’яті загиблих сту-
дентів, яких розстріляли бійці 
Червоної Армії під команду-
ванням ката України Миколи 
Муравйова. 

28 січня 2022-го року майже пів со-
тні романівчан прийшли до пам’ятника 
борцям за волю України. Сама церемонія 
вшанування пам’яті юних українських 
патріотів відбулася у Романові за звичним 
сценарієм: невеличка розповідь-пам’ятка 
для сучасників про буреломні події Укра-
їнської революції 1917-1921 років і покла-
дання  квітів. 

Але це – наш обов’язок пам’ятати, ша-
нувати і берегти те, за що наші предки 
віддавали життя і клали голови.

Турбуватися завчасно про своє 
здоров’я – найсучасніша норма

Віктор Герант

Не секрет, що як тільки 
заходить мова про життєві 
клопоти та проблеми, то най-
частіше кажуть про виняткову 
важливість надійного здоров’я. 
Бо якщо вже щось і трапилося, 
слід завжди мати про запас 
певний варіант підтримки чи 
допомоги. 

Ось якраз про це і йшлося 27 січня 
2022-го року під час зустрічі голови Ро-
манівської селищної ради Володимира 
Савченка із заступником виконавчого 
директора благодійної організації «Лі-
карняна каса Житомирської області» 
кандидатом медичних наук Сергієм 
Грищуком. Зауважимо, що учасниками 
зустрічі були також голови старостинських 
округів Романівської селищної ради, а та-
кож обидва керівники сучасної медицини 
у Романові: директор КНП «Романівська 
лікарня» Ірина Серт та виконуюча обов‘язки 
керівника КНП «Центр ПМСД  Романівської 
селищної ради» Дар’я Волощук.

У ході зустрічі йшлося про обсяги до-
помоги від «Лікарняної каси» медичним 
закладам та населенню Романівської се-
лищної ради, були детально конкретизовані 
переваги перебування в «Лікарняній касі». 
Звісно ж, присутні учасники зустрічі мали 
змогу отримати із вуст заступника виконав-
чого директора «Лікарняної каси» детальні 
відповіді на низку актуальних запитань.

Зокрема С. М. Грищук зазначив, що у 
Житомирській області членами «Лікарняної 
каси» є понад 200 тисяч жителів області 
(17% від загальної кількості населення). 
Упродовж 2021 року за допомогою «Лікар-
няної каси» надано ліків, виробів медичного 
призначення, лабораторних обстежень на 
суму понад 54 млн грн.

Що стосується жителів Рома-
нівської громади, то сьогодні у 
складі «Лікарняної каси» пере-
бувають 3256 дорослих жите-
лів, що становить близько 15% 
населення, зареєстрованого у 
селах та селищах Романівської  
селищної ради. Найпопулярніша 
«Лікарняна каса» серед жителів 
Романова – 25% від кількості усіх 
членів, селища Биківки –16% і 
села Камінь –16%.

Протягом 2021 року члени «Лікар-
няної каси», що живуть на території 
Романівської та Миропільської громад, 
отримали від благодійної організації 
допомогу на загальну суму 1 млн 871 
тис. грн. Найбільше коштів було ви-
трачено на амбулаторне лікування 
(отримання ліків в аптеці за рецепта-

ми лікарів) – 913 тис. грн. На лікування 
та обстеження жителів Романівщини 
в обласних медичних закладах за-
трати «Лікарняної каси» становили 
524 тис. грн, у міських лікарнях міста 
Житомира – 41 тис. грн. У місцевих 
медичних закладах Романова члени 
«Лікарняної каси» отримали ліків на 
суму 300 тис. грн. На лікування жителів 
Романова в інших регіонах області, а 
також тих пацієнтів, що отримували 
направлення до Києва, було витрачено 
93 тис. грн. Важливо зауважити, що саме 
«Лікарняна каса Житомирської області» 
у числі перших структур, які розуміють 
важливість і значимість вчасної медич-
ної допомоги, долучилася до постачання 
лікарняних закладів Житомирщини у 
початковий період поширення пандемії 
COVID-19. Зокрема для Романівської 
лікарні «Лікарняна каса» передала 
для потреб інфекційно-«ковідного» 

відділення кисневих концентраторів 
на 52 тисячі гривень.

Сергій Грищук надав відповіді на за-
питання, які  надійшли від учасників зу-
стрічі. Зокрема він наголосив на тому, що 
сьогодні «Лікарняна каса» не встановлює 
обмежень чи лімітів витрат на лікування 
своїх членів. Приєднатися до членства у 
«Лікарняній  касі» може будь-хто, незалеж-
но від віку, статі чи стану здоров̀ я. Дуже 
важливою для учасників зустрічі стала 
інформація про те, що «Лікарняна каса» 
оплачує майже 60 лабораторних обстежень 
(за направленням лікаря) у комунальних 
та окремих приватних лабораторіях. При 
проведенні КТ (комп’ютерної томографії) 
«Лікарняна каса» оплачує 250 грн за одну 
обстежувану зону, при проведенні МРТ 
– 300 гривень.

У ході амбулаторного лікування 
(згідно з рецептами лікаря) «Лікарняна 
каса» надає майже 300 лікарських засобів 
для лікування понад 200 хвороб (у тому 
числі забезпечує антибіотиками при за-
паленні легень). При стаціонарному 
лікуванні більшості захворювань «Лікар-
няна каса» надає понад 600 препаратів, 
які можна отримати у відділеннях, де 
лікуються пацієнти із числа членів «Лі-
карняної каси».

Одна із найкращих ділянок роботи 
«Лікарняної каси Житомирської області» 
– постійний зв'язок і надійний контакт зі 
своїми членами. Комунікація виконавчої 
дирекції «Лікарняної каси» постійно вдо-
сконалюється за допомогою різноманітних 
і найсучасніших методів із арсеналу інфор-
маційних технологій. Будь-яке питання, 
яке виникає у члена «Лікарняної каси» із 
будь-якого приводу, максимально швидко 
вирішується і влагоджується.

Таким чином, «Лікарняна каса» вже 
давно стала суттєвою підтримкою у разі 
захворювання кожного із її членів. І якщо 
людина завчасно дбає про своє здоров‘я, 
то вступ до «Лікарняної каси» – це якраз 
той шлях надійного забезпечення такої 
турботи.

Майже непоміченою у житті більшості міст і сіл Житомир-
щини пройшла дата 27 січня 2022-го року. 

У цей день в Україні (як і у низці 
багатьох європейських країн) прийнято 
відзначати День пам’яті жертв Голо-
косту. Як відомо, трагедія Голокосту 
вимірюється не лише 6-ма мільйонами 
безневинно вбитих громадян єврей-
ської національності, які стали жерт-
вами етноциду і ксенофобії, символом 
звіриної ненависті до людини, яка має 
іншу національність, іншу культуру 
чи релігію. Важливо пам’ятати, що 
на території України загинуло близь-
ко мільйона євреїв. Такою була ціна 
не лише людиноненависницької по-
літики гітлерівського нацизму, але й 
байдужості у ставленні радянсько-ко-
муністичного режиму до громадян 
єврейської національності, яких, по 
суті, свідомо залишили на поталу  не-
людам-окупантам.

Слід зауважити, що у багатьох міс-
тах і селах України влада і небайдужа 
громадськість все ж таки згадала 27 
січня про свій обов‘язок пом‘янути 
невинних жертв Голокосту. 

До честі Романова і романів-
чан тут спромоглися відзначити 
пам'ять про трагедію вісімдеся-
тирічної давності покладанням 
квітів і хвилиною мовчання. І це 
не дріб’язок і не повинність, а все 
ж таки – людський обов’язок!
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Як відновити втрачений 
паспорт громадянина України

До Романівського бюро 
правової допомоги звернулась 
пані Світлана із питанням, як 
відновити втрачений паспорт 
громадянина України. Пас-
порт громадянина України 
у неї було викрадено разом з 
іншими особистими речами.

«Якщо викрадено паспорт, спершу 
необхідно звернутися із заявою про вчи-
нення злочину до будь-якого відділу по-
ліції, оскільки для подальшого оформлен-
ня паспорта необхідно отримати витяг з 
Єдиного реєстру досудових розслідувань. 
У витязі вказується дата та час прийняття 
заяви про вчинення злочину, а також дані 
щодо відкритого кримінального прова-
дження», – зазначила фахівчиня бюро 
Жанна Пасенко.

Починаючи з 2015 року паспорт гро-
мадянина України видається у формі 
пластикової ID-картки, тому замість 
втраченого документа у звичній формі 
паспорта-книжечки буде видана пласти-
кова картка. Для оформлення паспорта 
(у разі його відновлення) подаються 
до міграційної служби наступні до-
кументи:

- заява встановленого МВС зразка про 
втрату або викрадення паспорта;

- витяг з Єдиного реєстру досудових 
розслідувань (у разі викрадення паспорта);

- документи, що підтверджують спла-
ту адміністративного збору;

- документи, що підтверджують відо-
мості для внесення додаткової змінної 
інформації до безконтактного електро-
нного носія та у паспорт (за наявності 
таких документів):

• про місце проживання;
• про народження дітей – свідоцтва 

про народження дітей;
• про шлюб і розірвання шлюбу – сві-

доцтво про шлюб, свідоцтво про розірван-
ня шлюбу, рішення суду про розірвання 
шлюбу, яке набрало законної сили;

• про зміну імені – свідоцтво про 
зміну імені, свідоцтво про народження, 
свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розі-
рвання шлюбу, рішення суду про розі-
рвання шлюбу, яке набрало законної сили;

• довідку про присвоєння реєстрацій-
ного номера облікової картки платника 
податків з Державного реєстру фізичних 
осіб – платників податків або повідомлен-
ня про відмову від його прийняття;

• одна фотокартка розміром 10 х 15 
сантиметрів.

За більш де-
тальним роз'яс-
ненням ви може-
те звернутися до 
фахівців Романів-
ського бюро пра-
вової допомоги за 

адресою: смт Романів, вул. С. Лялеви-
ча, 2, тел.: (04146) 2-34-36.

Модернізація сервісу перевірки 
водійського: додано параметр 
ідентифікації за прізвищем власника

Сервісні центри 
МВС активно ра-
дять перевіряти 
ресурси, де грома-
дяни отримують 
інформацію, а голо-
вне – послуги.

Досі з’являються по-
відомлення, що українці 
купують підроблені по-
свідчення водія в шахраїв. 
Виявляє ці підробки по-
ліція під час перевірки на 
дорозі, або ж горе-покупці 
самі звертаються за вери-
фікацією документа, адже 
він не відображається в Дії.

Сервісні центри МВС не 
забарилися і модернізували 
онлайн-сервіс перевірки по-
свідчення водія.

Відтепер пошук доку-
мента здійснюється не лише 
за його серією та номером, 
а й за прізвищем водія. За 
результатом перевірки ви 
бачите, крім даних посвід-
чення водія, ще й перші та 
останні літери прізвища, 
ім’я та по батькові власни-

ка документа. Ця новація 
дозволяє персоналізувати 
запит, проте лишає кон-
фіденційну інформацію 
закритою.

Зауважимо, якщо будь-
який з критеріїв уведений 
невірно – система поінфор-
мує, що інформацію не зна-
йдено.

Сподіваємося, що це 
стримає громадян від нео-
бдуманих «покупок».

Не довіряйте сумнів-
ним джерелам, фейковим 
Facebook-сторінкам з фото 
та логотипами сервісних 
центрів МВС. Державний 

сервіс завжди має домен 
«gov.ua» або синю галочку 
– знак верифікації акаунта, 
який підтверджує, що сто-
рінка є офіційною.

Отримати додаткову 
інформацію та консуль-
тацію можна за номером 
(044) 290 19 88 або в пові-
домленнях на офіційній 
фейсбук-сторінці Голов-
ного сервісного центру 
МВС. Дізнатися новини 
сервісних центрів MBC – на 
сайті Головного сервісного 
центру МВС.

РСЦ ГСЦ МВС  
в Житомирській області

Запорукою оптимізму та надії  
може бути староста села

Віктор Радчук

Перший висновок, який 
кидається в око вже за годину-
другу візиту у село Будичани, 
полягає у тому, що тут усе міс-
цеве господарство перебуває 
під постійним контролем.

Ім’я та прізвище «контролера» відоме – 
це місцевий староста Микола Каранюк. 
Одразу ж зауважимо, що будь-який колега 
Миколи Васильовича, який займає посаду 
голови старостинського округу у будь-якій 
громаді Житомирщини, може сміливо 
їхати до Будичан, аби подивитися, поці-
кавитися і, звісно ж, повчитися.

Воно зрозуміло, що повторити стан-
дарти нинішньої діяльності старости із 
Будичан Миколи Каранюка буде дуже не-
легко, оскільки у особі Миколи Васильо-
вича зійшлося дуже багато характеристик, 
рис, властивостей і здібностей. Цілком 
можливо, що визначальну роль у процесі 
його ефективної діяльності відіграє його 
потужний життєвий досвід. Адже, що 
не кажіть, якщо староста однаково добре 
розуміється у тонкощах роботи ледь не 
кожного механізму, починаючи від трак-
тора і до паливного котла будь-якої моди-
фікації, якщо чоловік однаково переживає 
за підтримку чистоти та майже зразкового 
санітарного порядку у Будичанах (навіть 
житомиряни можуть позаздрити жителям 
села неподалік Чуднова), якщо у селі що-
року підтримується порядок на дорогах, то 
у цьому якраз найбільша і (як то кажуть) 
персональна заслуга саме голови старо-
стинського округу.

Звісно ж, Миколі Каранюку, як колиш-
ньому сільському голові, який у часи своєї 
діяльності на чолі сільської ради ледь не 
щороку збільшував показники місцевого 
бюджету на 250–300 тисяч гривень, сьо-
годні важко у своїй щоденній роботі опи-
ратися здебільшого на власний ентузіазм, 
на свій особистий авторитет у середовищі 
односельчан, які намагаються розуміти 
усі особливості часу реформ і докорінних 
перетворень. Як виявилося, у Будичанах 

ніхто особливо не бажає говорити про 
реформу із децентралізації влади, оскільки 
очевидного позитиву після її проведення 
поки що не видно. Громади, отримавши 
під свою опіку чималі об’єднані терито-
рії, отримали доволі скромні можливості 
бюджетного забезпечення тих потреб, які 
необхідно забезпечувати як мінімально 
обов‘язкові.

Але як би там не було, а староста із Бу-
дичан на умови своєї роботи не скаржить-
ся. Можливо, через ту просту причину, 
що лише слова, зауваження, побажання 
чи зітхання сьогодні особливої користі 
не приносять.

«Треба робити, пробувати, намага-
тися і сподіватися», – каже Микола Ва-
сильович. І тому у Будичанах досі справно 
і чітко за графіком вивозиться сміття, що 
накопичується у домівках та на обійстях 
жителів села. Місцевий Будинок культури 
працює справно, і все у ньому й досі діє 
так, як треба. У фойє – більярд, стіл для 
гри у настільний теніс. І все це – у чудовому 
стані. Головне – у приміщенні, де, окрім 
бібліотеки, у зразковому стані перебуває 
музейна кімната із предметами-старожит-
ностями, завжди тепло. Тому тут і досі 
чути могутні голоси вокального ансамблю 
«Жайвір», який вже давно відомий як ві-
зитівка села. І знову ж і тут також – у центрі 
Микола Каранюк.

Зрештою, повчитися у Буди-
чанах є чому. І запозичити те, що 
використовує у своїй щоденній 
роботі тутешній староста, мабуть, 
неважко. Але куди важливіше 
зрозуміти і осягнути глибинні, 
душевні і моральні засади, які, 
попри всілякі ринкові і рефор-
маторські новації, своєї акту-
альності поки що не втрачають. 
І якраз у цьому ще жевріють і 
таки зберігаються наші оптимізм 
і надія.
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Новітні медичні технології  
у чуднівській лікарні

У чуднівській лікарні 
за ініціативи та фінан-
сової підтримки депута-
тів від політичної партії 
«Наш край» з’явилося 
сучасне медичне об-
ладнання, яке сприяє 
загоєнню хронічних 
трофічних виразок 
при цукровому діабеті 
та варикозній хворобі 
нижніх кінцівок, а та-
кож в’ялогранулюючих 
післяопераційних ран 
та пришвидшує оду-
жання пацієнтів. 

Ініціативу партійців «Нашого 
краю» у Чуднівській громаді та 
лікарів хірургічного відділення 
чуднівської лікарні підтримали 
депутат Житомирської обласної 
ради від «Нашого краю», гене-
ральний директор ТОВ «ВІВАД 
09» Ігор Ходак та депутат Жито-
мирської районної ради від «На-
шого краю» Валерій Мельник, 
придбавши медичний прилад 
для хірургічного відділення КНП 
«Чуднівська лікарня». 

ВАК – система, яка має міс-
цевий терапевтичний вплив, 
що здійснюється за допомогою 
вакууму. При цьому із рани від-
смоктується раневий секрет, 
який адсорбується на спеціаль-
ній губці. Отже, набагато швидше 
з̀ являється грануляційна тканина 
і звужуються краї рани.

Богдан Сметанюк, завідувач 
хірургічного відділення КНП 
«Чуднівська лікарня», констатує, 
що застосування нового облад-
нання із використанням змінного 

комплекту стерильної системи 
вакуумної перев’язки дозволяє 
пришвидшити процес одужання 
хворого, термін перебування у 
стаціонарі значно скорочується. 
Для порівняння, раніше такий 
процес тривав декілька місяців. 
Аналогічне обладнання вже три-
валий час використовується у за-
кордонних медичних закладах.

Відтепер у КНП «Чуднівська 
лікарня» таке сучасне обладнання 
буде застосовувати на практиці 
лікар-хірург з багаторічним ста-
жем Вячеслав Бондаренко, який 
працює в закладі з 2007 року. Ігор 
Ходак постійно допомагає медич-
ним закладам області, зокрема і 
чуднівській лікарні. Нагадаємо, 
минулого року за сприяння ме-
цената тут з’явилася киснева стан-
ція. Цього разу депутат допоміг 

придбати нове обладнання для 
хірургії та додатково комплекти 
стерильних систем для проведен-
ня вакуумних перев’язок.

Ігор Лукашенко, директор 
КНП «Чуднівська лікарня», розпо-
відає, що навантаження у закладі 
за минулий рік зросло, оскільки 
до них звертаються жителі не 
лише Чуднівської, а й 5 навколиш-
ніх громад, тому таке обладнання 
– це допомога не лише пацієнтам, 
а й лікарям.

На Житомирщині медичний 
відсмоктувач БІОМЕД працює у 
хірургічному відділенні Жито-
мирської обласної лікарні ім. О. 
Гербачевського, а також у лікарні 
у Новограді-Волинському. Отже, 
чуднівська лікарня стала третім 
лікувальним закладом з такими 
технологіями.

Акцент тижня

На Житомирщині урочисто нагородили переможців 
акції #Наш_Край_оберігає «Солодка годівничка»

До зимових свят впродовж 
місяця тривала акція від по-
літичної партії  «Наш край» 
під назвою #Наш_Край_обері-
гає. Депутати та представники 
партії на Житомирщині дару-
вали «годівнички добра».

Діти залюбки долучалися до акції від 
«Нашого краю», отримували пакуночки з 
цукерками, які потрібно було перетворити 
на годівницю для птахів, насипати туди 
зерна і розмістити на дереві, далі сфотогра-
фуватись та оформити пост зі своїм фото у 
фейсбуці з хештегами #Наш_Край_оберігає 
та #Наш_Край_оберігає_Житомирщина. Ті 
учасники, чиї дописи набрали найбільшу 
кількість вподобань та репостів, отримали 
цінні подарунки від «Нашого краю».

Переможцями на Житомирщині стали: 
Вікторія Лугова з селища Любара, Анаста-
сія Семенишина з Чижівської громади та 
родина Людмили Голубенко з села Йоси-
півна Чоповицької  громади.

Вікторію Лугову разом із донечкою Со-
фією привітав та вручив цінні подарунки 
Ігор Ходак, заступник голови Житомир-
ської обласної організації політичної партії 
«Наш край», депутат обласної ради. 

«Щиро вітаю родину Лугових і дякую за 
старанність, з великим задоволенням вручив 
цінний подарунок маленькій переможниці. 

Зробити годівничку, подбати про пта-

хів взимку – це ті маленькі, добрі вчинки, 
завдяки яким діти розуміють ціну своєї 
любові до природи. Вони усвідомлюють, що 
важливо не лише отримувати, а й віддавати 
навзаєм частинку свого тепла», – привітав 
переможницю Ігор Ходак. 

 Людмила Голубенко розмістила у фей-
сбуку фото своїх двох синів з годівничкою. 
І світлина старшого, Віталія, принесла 
родині перемогу, набравши 424 вподо-
бання. Віталій, учень 6-го класу Йосипів-
ської гімназії Чоповицької громади, також 

отримав цінний подарунок від «Нашого 
краю». Урочисто привітав переможця Сер-
гій Диняк, голова Житомирської обласної 
організації політичної партії «Наш край», 
депутат обласної ради.

«Вітаю з перемогою та дякую батькам 
за таких прекрасних синів, які вміють 
робити добрі справи. Маю надію, що і в 
майбутньому будете брати участь в ак-
ціях від "Нашого краю"», – зазначив Сергій 
Диняк.

Віталій розповідає, що з сім’єю одразу 
долучилися до акції, птахам допомагають 
завжди, власноруч майструють годівнич-
ки, а цьогоріч «Наш край» організував 
приємний сюрприз – смачні цукерки та 
чудову годівницю.

Переможницю з Чижівської громади 
– Анастасію Семенишину, вчительку по-
чаткових класів Таращанської школи І-ІІ 
ступенів – привітала керівник партійного 
осередку «Нашого краю» у Чижівській 
громаді Валентина Лопатюк.

«Дуже вдячна організаторам акції 
"Солодка годівничка". Я часто розповідаю 
учням, наскільки важливо допомагати та 
підгодовувати птахів, які залишилися зи-
мувати. Дякую також за подарунки та 
привітання», – поділилася враженнями 
Анастасія Семенишина.

«Наш край» вдячний усім, 
хто подбав про птахів у холод-
ну зиму та долучився до добрих 
справ.
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• США надіслали в Україну партію 
протитанкових ракетних комплексів 
Javelin у межах військової допомоги 
для української армії. Вантаж вагою 
близько 80 тонн включає пускові уста-
новки і ракети.

• У США 39 людей зникли безвісти 
через кораблетрощу.

• Якщо вторгнення в Україну відбудеться 
з білоруської території, НАТО може 
переглянути питання щодо розміщення 
військ у країнах – сусідах Білорусі, 
зазначив спікер Держдепартаменту 
Штатів.

• Аеропорт Стамбула відновив роботу 
після сильного снігопаду. 25 січня в 
аеропорту Стамбула через сильний 
снігопад було скасовано низку рейсів, 
у тому числі і в Україну. Літаки в стам-
бульському аеропорту простоювали 
тоді більше 20 годин. Снігом засипало 
злітно-посадкові смуги, а під товщею 
снігу обвалився дах одного з ангарів.

• Хмельницька АЕС, яка входить у 
структуру національної атомної 
енергогенеруючої компанії «Енерго-
атом», під'єднала до енергомережі 
енергоблок № 1 після автоматичного 
відключення.

• Відомий французький фотограф Рене 
Робер помер у Парижі. Він пролежав 
на тротуарі близько дев'яти годин, 
помер митець у лікарні від переохо-
лодження.

• Туристи випадково привезли з Коста-
Рики скорпіона в одній зі своїх валіз: 
він виповз через 10 днів після їхнього 
повернення в Англію.

• Президент США Джо Байден не має 
наміру відправляти американських 
військових в Україну. Разом з тим у 
Байдена підтвердили, що 8,5 тисячі 
американських військових переведуть 
у стан підвищеної готовності.

• Президент Хорватії Зоран Міланович 
потрапив до бази «Миротворець», на-
передодні чиновник сказав, що Україні 
не місце в НАТО.

Коротко про головнеВизначено 14 спеціальностей  
та 6 професій, представниці яких 
будуть взяті на військовий облік

Міністерство оборони на-
правило на погодження нову 
редакцію наказу про вій-
ськовий облік жінок. Перелік 
суттєво скоротили. 

Міністерство оборони України розро-
било нову редакцію наказу щодо взяття на 
військовий облік жінок і надіслало його на 
погодження до Міністерства внутрішніх 
справ України, Служби безпеки України 
та Служби зовнішньої розвідки України.

Зокрема у новому наказі «Про затвер-
дження переліку спеціальностей та/або 
професій, споріднених з відповідними 
військово-обліковими спеціальностями, 
після одержання яких жінки беруться на 
військовий облік військовозобов’язаних, та 
переліку спеціальностей та/або професій, 
споріднених з відповідними військово-об-
ліковими спеціальностями» визначено 14 
спеціальностей та 6 професій, здобуття та 
отримання яких передбачає постановку на 
військовий облік. Зазначені спеціальності 
та професії споріднені з близько 100 вій-
ськово-обліковими спеціальностями. Ра-
ніше мова йшла про 35 фахових напрямів, 
що об‘єднували понад 200 спеціальностей.

«Логіка нового варіанту наступна: за 
допомоги військового обліку ми повинні не 
тільки забезпечувати поточні потреби 
війська, але й дбати про розвиток Зброй-
них сил. У наказі ми затверджуємо не усі 
спеціальності, які нам колись теоретично 
можуть знадобитися, а тільки ті, що наші 
військові вважають актуальними в осяжній 
перспективі. Це дозволило значно скоро-
тити перелік спеціальностей і професій, 

які потребують військового обліку жінок 
на даному етапі. Відповідно, це дозволить 
спокійно, без ажіотажу організувати та 
забезпечити облік визначених груп, про-
аналізувати результати і рухатись далі», 
– сказав міністр оборони України Олексій 
Резніков.

Переважно йдеться про спеціаль-
ності та професії у сфері медицини, 
електроніки, зв’язку, метрології та 
картографії, фінансів, бухгалтерсько-
го обліку та аудиту тощо. Остаточний 
перелік буде затверджено після отриман-
ня погоджень від інших відомств. Також у 
проєкті наказу закладено механізм пере-
гляду цього переліку.

«Генеральний штаб ЗСУ отримає мож-
ливість у разі необхідності та нагальних 
потреб вносити зміни до переліку – мож-
ливо, якісь спеціальності втратять акту-
альність чи з’являться якісь нові. Скажімо, 
зараз оператор БПЛА – це затребуваний 
фах, адже у нашій армії розвивається цей 
компонент. А років 10 тому він не розгля-
дався як щось актуальне. Таким чином, ми 
зробимо облік ритмічним і плановим. Па-
ралельно ми працюємо над вдосконаленням 
самої процедури постановки на облік. Все, 
що можна перевести в цифру, підтягнути 
з реєстрів, зробити дистанційно, – буде 
зроблено. Цей процес вже запущено», – на-
голосив міністр.

Де знайти роботу пенсіонерам
Марія Кравчук

У сучасному світі 
досить важко прожити 
на одну пенсію, тому 
все частіше пенсіонери 
намагаються влашту-
ватися на роботу або 
підробіток. Віковим 
претендентам знайти 
роботу складніше, але 
все ж цілком реально.

У людей пенсійного віку є 
значні переваги перед молоддю: 
вони мають великий трудовий 
стаж і життєвий досвід, а також 
готові сумлінніше та старанніше 
працювати.

Багато компаній, а то й цілі 
галузі постійно відчувають по-
требу у професіоналах з великим 
досвідом роботи. Тож насамперед 
слід звернути увагу на вакансії в 
галузі виробництва, енергетики, 
бухгалтерії, освіти, науки і ме-
дицини.

НЯНЯ. У більшості сімей пра-
цюють двоє: мама і тато. Бабусі й 
дідусі не завжди живуть поруч, а 
в дитячих садах на одне місце в 
середньому претендують відразу 
два-три малюка. Тож все більше 
батьків звертаються за допомогою 
до нянь. 

Серед головних вимог – від-
сутність проблем зі здоров’ям, 
досвід виховання дітей/онуків, 
відповідальність і уважність. І, 
звичайно, перевагою буде наяв-

ність профільної освіти (педа-
гог, психолог). Серед обов’язків 
– гуляти, годувати, забирати з 
садка/школи, водити на гуртки 
і тренування.

Серед вакансій для чоловіків 
похилого віку багато пропозицій 
для кандидатів, здатних ПОЛА-
ГОДИТИ АБО ВІДРЕМОНТУ-
ВАТИ щось у будинку. Найчас-
тіше їх шукають для роботи у 
приміських будинках. Обов’язки 
можуть бути різноманітними: від 
прибирання подвір’я і чищення 
басейну до заміни лампочки і 
ремонту сантехніки. Зарплатні 
пропозиції варіюються і залежать 
від кількості вироблених годин 
або якості і системності виконан-
ня робіт.

РЕПЕТИТОРСТВО – популяр-
ний вид заробітку серед педагогів, 
як працюючих, так і на пенсії. Вік 
репетитора значення не має. Ви-
мога – знання предмета і педаго-

гічна освіта. Головний показник 
– кількість вихованців, які завдяки 
репетитору підтягнули свої зна-
ння з того чи іншого предмету. 
Розмір винагороди становить від 
5 тис. грн у місяць.

Як окрему категорію варто 
виділити ОФІСНУ РОБОТУ для 
активних, цілеспрямованих і ко-
мунікабельних пенсіонерів. Як 
правило, графік роботи вільний, 
але припускає перебування в офі-
сі протягом певної кількості годин 
на день або у тиждень. Сама робо-
та може носити інформаційний 
або консультативний характер. 
Пенсіонерів досить охоче беруть в 
оператори колл-центрів і відділи 
продажів.

ВОДІЙ – доволі високоопла-
чувана професія для чоловіка на 
пенсії, яка не вимагає спеціальних 
знань, – лише водійський стаж, 
посвідчення відповідної категорії 
та хороший стан здоров’я.

Реально влаштуватися у служ-
бу таксі чи на підприємство, де 
службове авто нададуть. За на-
явності особистого транспорту 
часто люди займаються і при-
ватними перевезеннями. 

КУР’ЄР. Робота для молодих 
пенсіонерів, які здатні багато ру-
хатися. На день у кур’єра може 
бути до 10 завдань у різних ра-
йонах міста, тому доводиться 
багато пересуватися пішки або 
велосипедом чи громадським 
транспортом.

Буває, доводиться доставля-
ти чималенькі посилки, тож це 
дійсно робота для витривалих. 
Кур’єри зазвичай працюють що-
дня, проте зарплата у них середня 
– без захмарних сум. 

ПРОМОУТЕР. Загалом універ-
сальна вакансія як для жінок, так 
і для чоловіків. Витратний матері-
ал у вигляді листівок, календарів 
та іншої друкованої продукції 
пенсіонери роздають біля супер-
маркетів і торгових центрів.

Спритних пенсіонерів зазви-
чай зобов’язують попрацювати 
паралельно продавцями-консуль-
тантами, наприклад розповісти 
про товар і навіть прийняти за-
мовлення.

Оплата тут погодинна і зале-
жить від роботодавців та регіону, 
де працюватиме пенсіонер.

ВАХТЕР, КОНСЬЄРЖ, ОХО-
РОНЕЦЬ. Пенсіонерів готові на-
йняти до навчальних закладів, 
дитячих садочків, ОСББ, торгових 
центрів, автостоянок тощо. Ця 
робота вимагає постійної присут-
ності – відійти з робочого місця 
можна лише до вбиральні. А ось 
займатися у вільний час можна 

чимось корисним: читанням, 
в’язанням, вишиванням і т. д. 

Охоронцю територій дещо 
складніше, адже в нічний час він 
має проводити обхід.

БІЛЕТЕР, ГАРДЕРОБНИК, 
ШВЕЙЦАР. Білетери повинні 
бути уважними, відповідальними 
і ввічливими. Сама по собі робота 
дуже легка, часто всього кілька 
годин на день. 

Гардеробник – дещо приємні-
ша робота. Працює гардеробник 
лише якщо є сеанси, але і платять 
відповідно – мінімально. Гарде-
робники та білетери можуть 
провести на сеанс знайомих і 
дивитися вистави самому. 

Швейцаром же можуть пра-
цювати виключно доглянуті та 
акуратні чоловіки, з грамотною 
мовою й елементарними зна-
ннями етикету. Утім, вистояти 
на ногах із правильною поставою 
цілий день – дуже складно. Опла-
чують роботу швейцарів досить 
непогано.

ПРИБИРАЛЬНИК, ДВІРНИК. 
Працювати прибиральником до-
сить важко, адже треба проводи-
ти сухе і вологе прибирання усіх 
приміщень, у тому числі й туале-
тів, виносити сміття, доглядати за 
меблями і кімнатними рослина-
ми. При цьому приміщень може 
бути не 2 або 3, а з десяток.

Шукайте вакансії компаній 
з тієї ж професійної облас-
ті, де ви працювали раніше: 
там ви будете затребувані 
найбільше. Якщо дозволяє 
здоров’я і є бажання – про-
блем із працевлаштуванням 
виникнути не повинно.
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ОВЕН
Будьте уважні, бо 

можете пропустити 
щось важливе. Дійде-

те до спільного знаменника з 
партнерами, але не поспішайте 
укладати договір. 

ТЕЛЕЦЬ
На вас чекає тиждень 

потрясінь у всіх сферах 
життя. Якщо ви – творча людина, 
нотуйте всі ідеї, бо зовсім скоро 
можна їх реалізувати. 

БЛИЗНЮКИ 
Завершіть усі роз-

початі раніше справи. 
Можете відчувати легку 

знервованість через недостатність 
інформації, але це скоро мине. 

РАК
Вдалий тиждень для 

вирішення фінансових 
питань, особливо інвес-

тування. Побережіть нерви і не 
вплутуйтеся у конфліктні ситуації. 

ЛЕВ
І в робочій сфері, і в 

ділових стосунках зараз 
добре обговорити перспективи. 
Вам підуть назустріч. Не пере-
вантажуйте себе справами. 

ДІВА
Не поспішайте, все 

йде, можливо, повільно, 
але так треба. Можуть розкри-
тися ваші секрети, і доведеться 
думати, що робити. 

ТЕРЕЗИ 
Побачите чіткий век-

тор свого руху. Вчіться 
перемикати увагу між 

роботою і сім’єю – через за-
клопотаність можете про це 
забувати. 

СКОРПІОН
Дуже позитивний 

тиждень. Вдалою буде 
відпустка, усі ідеї отримають 
позитивні відгуки. Можливий 
сюрприз, але приємний. 

СТРІЛЕЦЬ 
Зараз – ваш час, тож 

скористайтеся цим. Не 
поспішайте вкладати 

кошти – краще відкласти їх на 
більш далеку перспективу. 

КОЗЕРІГ
У вас починається 

вдалий фінансовий пе-
ріод. А для цього більше спіл-
куйтеся з людьми і за потреби 
залучіть консультантів. 

ВОДОЛІЙ
Можна будувати пла-

ни на поточний рік – зорі 
допоможуть. З партне-

ром зможете про все домовитися 
і опинитися у лідерах. 

РИБИ 
Не нервуйте, бо по-

гіршиться стан здоров̀ я. 
Активне спілкування 

вам зараз вкрай необхідне. Мо-
жете здійснити помилкові по-
купки. 

Цибуля на підвіконні: 
секрети і тонкощі 
вирощування

Вирощувати цибулю не просто, а дуже про-
сто. Це одна з найбільш добре вивчених сіль-
ськогосподарських культур, яка обробляється 
вже понад 5000 років.

В землі або у воді
Щоб виростити смачну цибу-

лю вдома, треба небагато: власне 
цибулю і трохи терпіння. Існує 
кілька способів вирощування: 
традиційним способом (у землі) 
і методом гідропоніки. Нехай 
слово гідропоніка вас не бенте-
жить – це в тому числі відомий 
всім з дитинства спосіб вирощу-
вання цибулі в склянці.

Для тих, у кого мало місця на 
вікні, пропонуємо конструкцію 
мінігрядки.

Мінігрядка для цибулі з 
5-літрової пластикової 
пляшки

Цибулини висаджуються 
в посадочні гнізда в міру заси-
пання землі в ємність. Ця кон-
струкція може бути модифіко-
вана в гідропоніці через заміну 
землі на субстрат, наприклад 
мінеральну вату. Якщо будете 
використовувати мінвату, над-
ягайте гумові рукавички, щоб 
уникнути роздратування шкіри.

Запорука успіху – правильна 
цибулина

Для хорошого врожаю треба 
правильно відібрати цибулину. 
Вона повинна бути круглою, 
щільною на дотик, без слідів 
гнилі. Коренева чашка повинна 
бути добре сформована й достат-
ньо велика. Для посадки на вікні 
краще всього вибирати здорові 
пророслі цибулини – вони до-
зволять в прискореному темпі 
отримати зелений урожай. Лу-
сочки у цибулини повинні бути 
блискучими.

Якщо паростка немає, мож-
на акуратно надрізати головку 
цибулини паралельно корене-

вому донцю. Це прискорить 
вихід зеленого пера. Попере-
дньо перед посадкою цибулину 
слід замочити, якщо ви будете 
садити її в землю, а якщо у вод-
ному середовищі, замочувати 
не треба.

Цибуля на підвіконні: 
секрети і тонкощі 
вирощування. 

Як виростити смачну цибулю 
на підвіконні.

Оптимальна температура
Цибуля – культура холодос-

тійка: оптимальна температура 
для її вирощування +18...+20°C. 
Тому, якщо вас відвідає ідея 
вирощувати цибулю на вікні, 
стежте, щоб вона не перегріва-
лася ні від сонця, ні від тепла 
батарей опалення. Однак якщо 
хочете трохи прискорити вигон-
ку зеленого пера, можна підняти 
температуру до +24°C. Але вра-
хуйте: при температурі +30°C 
зростання зелені припиняється.

Параметри ґрунту
Якщо ви будете вирощува-

ти цибулю в землі, то для неї 
підійде нейтральний грунт (з 
нейтральною кислотністю PH 
6-7). Ґрунт повинен бути досить 
пухким, з хорошим дренажем. 
Рекомендуємо додати в пере-
гній нейтральний наповнювач 
типу вермикуліту (це проміжна 
технологія, що лежить на стику 
гідропоніки і традиційного зем-
леробства).

При гідропонному способі 
вирощування стежте, щоб ци-
булина не плавала в розчині, 
інакше вона загниє. Для цього 
використовують картонний круг 
або різні по конструкції «спід-
ниці».

Цибуля не дуже вимоглива 
до вологості, але якщо ви хочете, 
щоб зелень була більш сокови-
тою, можна злегка обприскувати 
пір'я. При цьому бажано не на-
мочити саму цибулину.

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

Шпинат та твердий сир:  
рецепт смачних солоних мафінів
Інгредієнти (на 6 шт. залежно від діаметра 

силіконових формочок): 120 г розм’якшеного верш-
кового масла (+20 г для обсмаження шпинату), 1 ст. л. 
цукру, 3 яйця, 50 г свіжого шпинату, 120 г пшеничного 
борошна, 10 г розпушувача, 3 ст. л. сметани 15-20%, 
100 г твердого сиру, дрібка солі.

• Підготуйте всі інгредієнти для приготування 
мафінів зі шпинатом і сиром. Заздалегідь дістаньте 
з холодильника вершкове масло, аби воно стало кім-
натної температури. Увімкніть розігріватися духовку 
до 180 градусів.

• У миску викладіть 120 г розм’якшеного верш-
кового масла і вбийте 3 яйця. Збийте віничком чи 

міксером, поки масло рівномірно не розподілиться. 
Якщо масло трохи відслоїться, на цьому етапі це не 
страшно.

• Додайте 120 г борошна, 1 ст. л. цукру, 10 г роз-
пушувача, 3 ст. л. сметани жирністю 15-20% і дрібку 
солі. Знову ретельно перемішайте суміш віничком, 
на цьому етапі тісто вже повинно мати однорідну 
структуру.

• Далі приготуємо шпинат. Якщо ви використо-
вуєте заморожений шпинат, спочатку його потрібно 
розморозити та дуже добре віджати зайву вологу 
руками. Я використовував 50 г свіжого шпинату. Розі-
грійте пательню з 20 г вершкового масла та обсмажте 
шпинат протягом 2 хвилин до м’якості.

• Натріть на мілкій тертці 100 г твердого сиру, він 
надасть страві вишуканого посмаку голландського 
сиру.

• Вмішайте силіконовою лопаткою сир та шпинат 
у тісто. Перемішайте, аби вони рівномірно розподі-
лилися у масі тіста.

• Силіконові форми не потрібно змащувати 
маслом, бо його достатньо багато у самому тісті. 
Викладіть тісто у форми майже до верху, залиште 
приблизно 5 мм до верхнього краю формочок. За-
пікайте у розігрітій духовці 20-25 хвилин за темпе-
ратури 180 градусів.

Узвар з розмарином
Інгредієнти на 3-літрову каструлю: 500 г су-

хофруктів (яблука, груші, сливи), 2-3 ст.л. цукру, 4 
гілочки розмарину.

• Сухофрукти добре промиваємо. Викладаємо 
в каструлю і заливаємо холодною водою.

• Доводимо до кипіння, додаємо цукор – особис-
то мені подобається, коли узвар не надто солодкий. 
Знімаємо з вогню і додаємо гілочки розмарину, по-
різані великими шматками. Закриваємо кришкою 
і даємо настоятися.

Джерело: klopotenko.com
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UA: ÏÅÐØÈÉ

06.05,10.50, 18.20 XXIV зи�
мові Олімпійські ігри

18.00,21.00, 00.00, 05.30
Новини

21.30 Доба Олімпійських
ігор

21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
00.25,02.20, 05.30 Погода
00.30 Д/с "Тваринна зброя"
01.25 Д/с "Світ дикої при�

роди"
1+1

09.25 "Життя відомих лю�
дей 2022"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.35 Т/с "Папік" (16+)
21.50 Т/с "Дім Бобринсь�

ких" (16+)
22.50 "ТСН
23.00 "Твій вечір 2022"
00.00 "Голос країни 12"

²ÍÒÅÐ

05.15,22.00 "Слідство
вели...

10.05,18.00, 19.00, 03.10
"Стосується кожного"

12.25 Х/ф "Моє блискуче
розлучення" 16+

14.10,15.05 "Вещдок"
16.05 "Жди меня. Україна"
17.40 "Новини"
20.00,02.40 "Подробиці"
21.00 Т/с "Провінціал" 16+
23.45 Х/ф "Підозри місте�

ра Вічера

ÑÒÁ

08.50,11.50 "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 "Папаньки"
23.05 Т/с "Доньки � матері"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.20 Надзвичайні

новини
10.45 Х/ф "Максимальний

ризик" 16+
12.45,15.45, 18.45 Факти
13.15, 16.25 Т/с "Коп з ми�

нулого" 16+
20.20,01.45 Прихована не�

безпека
21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес" 16+
22.40 Свобода слова
00.00 Х/ф "Примарний

шторм" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.15 Т/с "Мерлін"
10.05 Х/ф "Пірати Ка�

рибського моря
15.40 Т/с "Будиночок на

щастя"
20.00 "Хто зверху?" 12+
22.00 Х/ф "Пікселі" 16+
00.10 Х/ф "Пташка на

дроті" 16+

ÍÒÍ

07.25 Х/ф "Проект "Аль�
фа"

09.00 Х/ф "Очікування
полковника Шалигі�
на"

10.40 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30,16.30, 19.00, 02.50

"Свідок"
14.10, 21.15 Т/с "Мен�

таліст" (16+)
15.50, 17.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
23.00 Т/с "Віртуози" (16+)
01.10 Х/ф "Драконові оси"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с "Від любові до

ненависті" 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 "Сонячний

листопад" 12+
02.45 Гучна справа
03.40 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.05,10.25, 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 "Тваринна зброя"
02.00 Д/с "Світ природи"
02.25 Земля, наближена до

неба
1+1

09.25 "Життя відомих лю�
дей 2022"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.35 Т/с "Папік" (16+)
21.50 Т/с "Дім Бобринсь�

ких" (16+)
22.50 "ТСН
23.00 "Твій вечір 2022"
00.00 Х/ф "Сусіди

²ÍÒÅÐ

05.25,22.00 "Слідство
вели...

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Інше життя"
12.25 Х/ф "Французський

жиголо" 12+
14.25,15.25 "Вещдок"
17.40 "Новини"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,02.40 "Подробиці"
21.00 Т/с "Провінціал" 16+
23.45 Х/ф "Код 8" 16+

ÑÒÁ

06.15 Т/с "Комісар Рекс"
09.30,11.50 "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 "Папаньки"
23.05 Т/с "Доньки � матері"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10 Прихована небезпека
11.45, 13.25 Х/ф "Колонія"
12.45,15.45 Факти. День
14.10, 16.25, 22.40 Т/с "Ню�

хач" 16+
16.45, 21.25 Т/с "Пес" 16+
17.50 Т/с "Коп з минулого"
18.45,21.05 Факти. Вечір
00.45 Х/ф "Лейк Плесід:

Озеро страху" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.40 "Орел і решка"
09.50 Т/с "Мерлін"
12.45 "Діти проти зірок"
14.05 Х/ф "Дракула" 16+
16.00,20.00 "Хто зверху?"
18.00 Т/с "Будиночок на

щастя"
22.10 Х/ф "Однокласники"
00.25 Х/ф "Однокласники

2" 16+
02.20 "Вар'яти" 12+

ÍÒÍ

06.20 "Вартість життя"
07.50,13.00, 18.00, 03.30

"Випадковий свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,

03.00 "Свідок"
09.00 Х/ф "Вірність"
10.45 Т/с "Коломбо" (16+)
14.10, 21.15 Т/с "Мен�

таліст" (16+)
15.50, 17.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
23.00 Т/с "Віртуози" (16+)
01.15 "Легенди карного

розшуку"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
11.15 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 "Сонячний

листопад" 12+
02.45 Гучна справа
03.40 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.05,10.50, 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 "Тваринна зброя"
02.00 Д/с "Світ  природи"
02.25 Земля, наближена до

неба
1+1

09.25 "Життя відомих лю�
дей 2022"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.35 Т/с "Папік" (16+)
21.50 Т/с "Дім Бобринсь�

ких" (16+)
22.50 "ТСН
23.00 "Твій вечір 2022"
00.00 Х/ф "Сусіди 2" (16+)

²ÍÒÅÐ

05.20,22.00 "Слідство
вели...

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Інше життя"
12.25 Х/ф "Просто щоб

впевнитись"
14.30,15.30 "Вещдок"
17.40 "Новини"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,02.40 "Подробиці"
21.00 Т/с "Провінціал" 16+
23.45 Х/ф "Хранитель" 16+

ÑÒÁ

08.45,11.50 "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 "Папаньки"
23.05 Т/с "Доньки � матері"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
11.10, 13.25 Х/ф "Втеча

задля порятунку" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.05, 16.20, 22.45 Т/с "Ню�

хач" 16+
16.40, 21.25 Т/с "Пес" 16+
17.50 Т/с "Коп з минулого"
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
00.55 Х/ф "Біла імла" 16+
03.45 Скарб нації

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.25 "Орел і решка"
09.30 Т/с "Мерлін"
12.20 "Діти проти зірок"
13.55 Х/ф "Однокласники"
15.55,20.00 "Хто зверху?"
18.00 Т/с "Будиночок на

щастя"
22.00 Х/ф "Змішані" 16+
00.30 Х/ф "Війна нарече�

них" 16+
02.20 "Вар'яти" 12+

ÍÒÍ

06.20 "Вартість життя"
07.50,13.00, 18.00, 03.30

"Випадковий свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,

03.00 "Свідок"
09.00 Х/ф "Вовча зграя"
10.45 Т/с "Коломбо" (16+)
14.10, 21.15 Т/с "Менталіст"

(16+)
15.55, 17.00, 19.30 Т/с "CSI:

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

розшуку"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
11.15 Історія одного злочи�

ну 16+
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Вод�

на поліція" 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Т/с "Надія" 16+
23.10, 02.00 Т/с "Сонячний

листопад" 12+
02.45 Гучна справа
03.15 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.05,11.10, 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.
01.10 Д/с "Тваринна зброя"
02.00 Д/с "Світ природи"
02.25 Земля, наближена до

неба
1+1

09.25 "Життя відомих лю�
дей 2022"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.23 "Чистоnews 2022"
20.30 Т/с "Папік" (16+)
21.45 "Право на владу 2022"
00.45 "ТСН
00.55 Х/ф "Білосніжка. Каз�

ка жахів" (18+)

²ÍÒÅÐ

05.15,22.00 "Слідство
вели...

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Інше життя"
12.25 Х/ф "Без комплексів"
14.30,15.30 "Вещдок"
17.40 "Новини"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,03.20 "Подробиці"
21.00 Т/с "Провінціал" 16+
23.45 Х/ф "Крізь сніг" 16+

ÑÒÁ

06.20 Т/с "Комісар Рекс"
08.25,11.50 "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 "Папаньки"
23.05 Т/с "Доньки � матері"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.20, 13.25 Х/ф "Особлива

думка" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 16.20, 22.40 Т/с "Ню�

хач" 16+
16.35, 21.25 Т/с "Пес" 16+
17.50 Т/с "Коп з минулого"
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20,02.55 Анти�зомбі
00.45 Х/ф "Денне світло"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.25 Т/с "Мерлін"
12.15 "Діти проти зірок"
13.55 Х/ф "Однокласники
15.55,20.00 "Хто зверху?"
18.00 Т/с "Будиночок на

щастя"
22.00 Х/ф "Великий Стен"

16+
00.30 Х/ф "Подружки наре�

ченої" 16+
02.50 "Служба розшуку

дітей"
ÍÒÍ

06.20 "Вартість життя"
07.55,13.00, 03.30 "Випад�

ковий свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,

03.00 "Свідок"
09.00 Х/ф "Лише одна ніч"
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+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
11.15 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 Слідами Президен�

тської медіаімперії.
Дім � 2

23.50 Т/с "Сонячний листо�
пад" 12+

01.55 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.05,10.50, 18.20, 22.00
XXIV зимові
Олімпійські ігри

18.00,21.00, 00.00, 05.25
Новини

21.40 Доба Олімпійських
ігор

00.40 Д/с "Тваринна зброя"
01.30 Д/с "Світ природи"
02.00 Земля, наближена до

неба
02.25 Д/ф "Вибір"

1+1

09.25 "Життя відомих лю�
дей 2022"

11.15,12.20, 14.15 "Твій
день"

14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.15 "Чистоnews 2022"
20.20 Х/ф "Післязавтра"
22.55 Х/ф "Вулкан" (16+)
01.05 Х/ф "Серце дракона"
03.05 Т/с "Дім Бобринсь�

ких" (16+)

²ÍÒÅÐ

05.20,23.10 "Слідство
вели...

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Інше життя"
12.25 Х/ф "Момо"
14.10,00.55 "Вещдок"
17.40 "Новини"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,03.30 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Відчайдушний

хід" 16+
ÑÒÁ

05.00,11.50 Т/с "Комісар
Рекс"

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

13.15, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+

20.15, 22.50 Т/с "Відпустка у
сосновому лісі" 12+

01.10 "Детектор брехні" 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10,20.05 Дизель�шоу
11.45, 13.10, 23.55 Т/с "Ви�

жити за будь�яку
ціну"

12.45,15.45 Факти. День
13.20, 16.15 Т/с "Пес" 16+
17.30,22.55, 01.45 Скетч�

шоу "На трьох" 16+
18.45 Факти. Вечір
02.45 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 "Аферисти в сітях"
12.30 Т/с "Будиночок на

щастя"
15.45 Х/ф "Як позбутися

хлопця за 10 днів"
18.00 Х/ф "Пікселі" 16+
20.00 Х/ф "Примарний пат�

руль"
22.00 Х/ф "Хроніки Ріддіка"

16+
00.30 Х/ф "Щасливий день

смерті" 16+

ÍÒÍ

07.50,13.00, 03.25 "Випад�
ковий свідок"

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.55 "Свідок"

09.00 Х/ф "Скринька Марії
Медічі"

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+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні

09.00 Т/с "Дерев'яний гре�
бінець" 12+

13.00, 15.30 Т/с "З почуття
боргу" 16+

18.00 Т/с "Водна поліція"
16+

20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"

21.00 Свобода слова Савіка
Шустера

00.00,02.00 Т/с "Сонячний
листопад" 12+

04.20 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.05,10.50, 22.20 XXIV зи�
мові Олімпійські ігри

18.00,21.00, 00.00, 05.35
Новини

18.15 Дайджест "Гримерка
Євробачення"

18.30  "Євробачення�2022
22.00 Доба Олімпійських

ігор
00.25 Д/с "Світ дикої приро�

ди"
01.50 Д/ф "Северин Нали�

вайко. Остання бит�
ва!" 12+

1+1

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

� 13. Еквадор"
20.15 "Чистоnews 2022"
20.20 "Вечірній квартал"
22.15, 04.20 Т/с "Дикі" (16+)
23.20 "Світське життя.
00.25 Х/ф "Серце дракона"

²ÍÒÅÐ

07.20 Х/ф "Скупий" 12+
09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Шалено закоха�

ний"
13.00 Х/ф "Покровські во�

рота"
15.45 Х/ф "Діамантова

рука"
17.45, 20.30 Т/с "Про�

вінціал" 16+
20.00 "Подробиці"
22.30 "Концерт
00.15 Т/с "Голос з минуло�

го" 12+

ÑÒÁ

05.30 Т/с "Коли ми вдома"
06.00, 10.55 Т/с "Папаньки"
07.55 "Неймовірна правда

про зірок"
17.00 "Хата на тата" 12+
19.00 "МастерШеф. Битва

сезонів" 12+
00.30 "Звана вечеря" 12+

ICTV

08.05 Т/с "Дільничний з
ДВРЗ" 16+

12.10, 13.00 Х/ф "Денне
світло" 16+

12.45 Факти. День
14.50 Х/ф "Примарний вер�

шник" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Нестримні" 16+
23.00 Х/ф "Нестримні�3"
01.25 Х/ф "Колонія" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.15 Х/ф "Бетховен 2"
10.05 "Орел і Решка
15.10 М/ф "Кіт у чоботях"
17.00 М/ф "Шрек Третій"
19.00 Х/ф "Джон Картер:

Між двох світів" 16+
21.15 Х/ф "Воркрафт: По�

чаток" 12+
23.55 Х/ф "З міркувань

совісті" 16+
02.35 "Зона ночі"

ÍÒÍ

06.10 Х/ф "Єдина дорога"
08.05 Х/ф "Викликаємо во�

гонь на себе" (12+)
14.20,03.20 "Випадковий

свідок"
15.30 Х/ф "Розплата" (16+)
17.10 Х/ф "Ласкаво проси�

мо в джунглі" (16+)
19.00,02.50 "Свідок"
19.30 Х/ф "Кримінальний

талант"
22.40 Х/ф "Полонені сонця"

(16+)
00.20 Х/ф "Заражена" (16+)
02.10 "Легенди карного

розшуку"
04.45 "Top Shop"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30,04.00 Реальна місти�

ка
09.20, 15.20 Т/с "Спад�

коємці" 12+
17.40, 21.00 Т/с "Можеш

мені вірити" 12+
20.00 Головна тема
23.25, 02.00 Т/с "Від любові

до ненависті" 12+
01.30 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.05,10.50, 18.15, 22.15
XXIV зимові
Олімпійські ігри

15.25  "Євробачення�2022".
Фінал

18.00 Новини
21.00,00.25, 05.05 Тиждень

на Суспільному
21.55 Доба Олімпійських

ігор
00.00 Розважальна програ�

ма
01.20 Д/с "Світ природи"

1+1

07.00 "Життя відомих лю�
дей"

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00,01.45 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя.

2022"
19.30,04.50 "ТСН�Тиждень"
21.00 "Голос країни 12"
23.25 Х/ф "Післязавтра"

²ÍÒÅÐ

05.25 Х/ф "Шалено закоха�
ний"

07.20 Х/ф "Момо"
09.00 "Готуємо разом"
10.00,11.00, 11.55, 12.50

"Інше життя"
13.45 "Вещдок. Опережая

время"
18.05 Х/ф "Підозри містера

Вічера" 12+
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Діамантова

рука"
00.00 Х/ф "Дежа вю"

ÑÒÁ

05.50,18.40 "Щасливі за сім
днів" 12+

08.15 "МастерШеф. Битва
сезонів" 12+

13.50 "Супербабуся" 12+
20.55 "Один за всіх" 16+
22.05 "Таємниці ДНК" 16+

ICTV

08.35 Громадянська оборо�
на

09.35 Х/ф "Викрадена�2"
11.15, 13.00 Х/ф "Від колис�

ки до могили" 16+
12.45 Факти. День
13.35 Т/с "Нюхач" 16+
16.45 Т/с "Пес" 16+
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф "Морський бій"
23.30 Х/ф "Життя" 16+
01.25 Х/ф "Лейк Плесід:

Озеро страху" 16+
02.50 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.05 Т/с "Будиночок на
щастя"

12.05 М/ф "Шрек Третій"
13.55 Х/ф "Джон Картер:

Між двох світів" 16+
16.35 Х/ф "Воркрафт: По�

чаток" 12+
19.00 Х/ф "Принц Персії:

Піски часу" 16+
21.15 Х/ф "Реальна сталь"
23.50 "Improv Live Show"

ÍÒÍ

05.20 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
06.35 "Випадковий свідок.

Навколо світу"
08.30 Т/с "Смерть у раю"
12.40 Х/ф "Полонені сонця"
14.20 Х/ф "Кримінальний

талант"
17.25 Х/ф "Одиночне пла�

вання"
19.15 Х/ф "Особливо важ�

ливе завдання"
22.00 Х/ф "Незаперечний �

3" (18+)
23.55 Х/ф "Ласкаво проси�

мо в джунглі" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

05.50 Сьогодні
06.50,04.15 Реальна місти�

ка
09.15 Т/с "Спадкоємці" 12+
17.00, 21.00 Т/с "Ляльковий

будинок" 12+
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютой
23.00, 02.00 Т/с "Зранене

серце"
01.30 Телемагазин
03.15 Гучна справа

Телепрограма
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ОГОЛОШЕННЯ
Покрівельні роботи будь-
якої складності. Заміри, 

монтаж, демонтаж, ремонт, 
заміна даху. 15 років досві-

ду! 068-861-92-42

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

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

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

Бізнес

Українські товари – за кордон:  
що і куди продавали у 2021 році?

Минулого року екс-
порт українських това-
рів сягнув рекордних 
показників з 2012-го 
року – майже 70 млрд 
доларів. 

Найбільше Україна про-
дала за кордон аграрної та 
металургійної продукції. Це 
– пшениця, жири та олії, а також 
електрообладнання, машини і ме-
ханізми тощо. Не останню роль у 
збільшенні українського експорту 
відіграли нові міжнародні ринки. 
Детальніше про структуру укра-
їнського експорту та перспективи 
збуту розповідає Центр громад-
ського моніторингу та контролю.

Рекордний експорт  
товарів 

За інформацією Міністерства 
економіки, експорт товарів у 2021 
році становив 68,24 млрд доларів. 
Це найбільший показник з 2012 
року, коли сума сягнула 68,81 
млрд доларів. Якщо порівнювати 
з 2020 роком, то вартість експорту 
зросла на 19,04 млрд доларів. 

У Мінекономіки зазначають, 
що лідерами закордонних про-
дажів стала продукція АПК та 
металургійної промисловості. 

До першої п’ятірки 
найпопулярніших то-
варів належать міне-
ральні продукти (8,42 
млрд дол.), жири та олії 
тваринного і рослинного 
походження (7,05 млрд 
дол.), а також механічне 
й електрообладнання, 
машини та механізми 
(4,82 млрд дол.). 

Експорт готових харчових 
продуктів у 2021 році зріс на 13,1% 
і сягнув 3,8 млрд дол.

Щодо традиційного екс-
порту зернових, то станом на 
21 січня, у 2021/22 маркетин-
говому році Україна експор-
тувала 36 млн тонн пшениці, 
ячменю, жита і кукурудзи. Це 
на 7,8 млн тонн більше, ніж за 
попередній маркетинговий 
рік.

Нові ринки для української 
продукції

Впродовж 2021 року завдяки 
спільній роботі Міністерства за-
кордонних справ і Держпродспо-
живслужби (ДПСС) національні 
виробники отримали доступ на 
ринки 21 країни світу. У результаті 
понад 200 українських компаній 

розпочали експорт чи роботу за 
кордоном. 

Зокрема, торік Держпрод-
споживслужба погодила нові 
сертифікати на торгівлю із Сер-
бією, Бельгією, Литвою, Словач-
чиною, Боснією і Герцеговиною, 
Грузією, Японією, Аргентиною, 
а також низкою країн Африки 
та Близького Сходу. Серед сер-
тифікованих товарів – молоко та 
молочна продукція, мед, столові 
яйця, м’ясо птиці, мала та велика 
рогата худоба, живі равлики та 
інші.

Варто зауважити, що держава 
не намагається відкрити новий 
ринок просто так, для галочки. 
За кожним із таких рішень стоїть 
запит бізнесу. 

«У листопаді 2020 року ми ра-
зом із колегами з Республіки Сер-
бія погодили форму сертифіката 
здоров’я для імпорту меду до цієї 
країни. Експорт з України почався 
відразу, і сьогодні ми маємо непо-
гану динаміку: +158 тонн меду до 
Сербії із самого початку», – роз-
повіла голова Держпродспожив-
служби Владислава Магалецька. 

Також у 2021 році профільні 
відомства відновили доступ укра-
їнських товарів на ринки п’ятьох 
країн СНД: Азербайджану, Узбе-
кистану, Молдови, Таджикистану 
і Туркменістану. Через денонса-
цію попередніх угод фахівцям 
ДПСС довелося перепогоджувати 
сертифікати на торгівлю у  цих 
країнах.

«Ми просуваємо український 
експорт і залучаємо іноземних 
інвесторів. Це один з ключових 
пріоритетів стратегії зовнішньо-
політичної діяльності України», 
– підсумував міністр закордонних 
справ Дмитро Кулеба.

Плани на 2022 рік
За словами голови Держпрод-

споживслужби Владислави Ма-
галецької, регіональні ринки у 
різних точках світу тісно пов’язані 
між собою. Щоб потрапити на 
них, передусім варто домовля-
тися із країнами-«хабами» та 
регіональними економічними 
організаціями. Прикладом такої 
організації є АСЕАН – Асоціація 
держав Південно-Східної Азії.

Нині МЗС, Мінекономіки та 
Держпродспоживслужба пра-
цюють над відкриттям 12 нових 
ринків у цьому регіоні. Домов-
леності передбачають експорт 
м’яса, яєць, молока, кормів, риби 
та інших продуктів.

Крім того, у пріоритетах на 
2022 рік – відкриття нових екс-
портних можливостей до Ки-
таю, Близького і Далекого Сходу, 
Північної та Південної Африки, 
Південної Америки. А також роз-
ширення переліку товарів для 
експорту до країн Євросоюзу. 
Загалом планується погодити 
понад 150 товарних сертифікатів. 

«Цього року (2021-го, – ред.) 
ми зробили величезний крок щодо 
поліпшення умов для наших екс-
портерів м’яса птиці. На черзі – 
нові взаємовигідні домовленості, 
які принесуть і Україні, і ЄС нові 
можливості», – прокоментувала 
Владислава Магалецька.

Експерти наголошують, що 
відкриття нових ринків – це не 
лише збільшення експорту на-
ціональних товарів. Це також 
нові можливості для українського 
бізнесу, нові робочі місця, поліп-
шення торговельного балансу і 
багато іншого.


