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Пенсію для більш ніж 10 млн 
українців проіндексують

Зеленський відвідав Рівненщину

реклама

Стор. 6-7КЛУБ ЧИТАЧІВ

n прогноз погоди
sinoptik.ua

16 лютого буде не днем війни,  
а Днем єднання

Західні ЗМІ з посиланнями на дані 
американської розвідки називали датою 
можливого вторгнення Росії в Україну 16 
лютого, а орієнтовний час атаки – 3:00 
за Києвом. Втім, станом на 18 годину, 
цей прогноз не збувся. В українських 
соцмережах вторгнення, яке не відбулося, 
стало приводом для жартів та іронічних 
коментарів.

Користувачі у соцмережах жартома питають, 
коли дата наступного вторгнення та де можна 
подивитися трансляцію нападу.

"Ніщо так не відволікає від думок про Путіна 
та наступ, як читання. Читаю, як зробити ляльку 
вуду", – пише користувач Свят Марченко.

"16 лютого настало. Вторгнення не чую, але 
чую весну, пташки співають за вікном ще вдо-
світа. А це означає, що земля вже не замерзне. То 
що там, можна повертати до Києва посольство і 
"вотетавсьо"? Чи вже є нова ритуальна дата?" – 
іронізує журналіст Сергій Сидоренко.

"Останнім часом відчуття, що ми знімаємо 
новий сезон "Чорного дзеркала", тільки в сюжеті 
замість свині Росія. Гидко відчувати, що для ве-
ликої частини світу ситуація в Україні – розвага. 
Купа медіабізнесів вже з насолодою чекає війни, 
щоб отримати мільйони переглядів, шарів, лай-
ків, хтось вже бачить Пулітцерівську премію за 
фото "мальчика в трусіках", – обурюється Богдан 
Глоба в фейсбуці.

"Я ні до чого не готувався цієї ночі. Я спав. 
І всі люди довкола мене – теж, – пише Денис 
Попович. – Уся ця криза продемонструвала 
руйнівні можливості інформаційної зброї, але 
після цього всі ЗМІ, які стали цією зброєю, ма-
ють закритися".

Кореспондент ВВС Ілля Барабанов пригадує 
чимало тривожних новин за останні місяці від 
західних ЗМІ, які не справдились.

"Мені цікаво, що вас найбільше здивувало з 
творчості умовної агенції Bloomberg і як ви далі 
ставитиметеся до інформації, яку отримуєте з 
цих джерел?" – цікавиться він у читачів.

Президент Володимир 
ЗЕЛЕНСЬКИЙ перевірив перебіг 
тактичних навчань підрозділів ЗСУ 
та інших сил безпеки й оборони в 
межах командно-штабних навчань 
“Заметіль-2022”.

Захід відбувся під час робочої поїздки 
глави держави до Рівненської області, 
повідомляє Укрінформ з посиланням 
на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що Зеленський оглянув 
зразки озброєнь, переданих Україні іно-
земними партнерами, зокрема, проти-
танкові ракетні комплекси Javelin та 
NLAW, ракетний комплекс Stinger тощо.

"Сили безпеки та оборони на практи-
ці відпрацювали ведення бойових дій у 
прикордонній смузі зі зриву організова-
ного висування умовного противника та 
його знищення. Підрозділи здійснювали 
вогневе ураження техніки й особового 
складу ворога під час його висування, 
розгортання та наступальних дій", – 
йдеться у повідомленні.

Також, за даними ОП, у навчальному 
бою військові підрозділи активно засто-
совували, зокрема, бойову авіацію, ві-
тчизняні та іноземні безпілотні авіаційні 
комплекси, серед іншого Bayraktar ТВ2, 
ствольну артилерію, реактивні системи 
залпового вогню, засоби протиповітря-
ної оборони, сучасні протитанкові керо-
вані ракети вітчизняного виробництва 

“Стугна-П”, “Корсар” та надані нашими 
партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, 
SMAW M-141.

В Офісі глави держави зазначили, 
що військовослужбовці продемонстру-
вали високий рівень злагодженості та 
взаємодії під час здійснення маневру 
підрозділів та проведення контратак 
для завдання максимального вогневого 
ураження умовному противнику.

Також Президент ознайомився з 
роботою оперативного складу на ко-
мандному пункті механізованої бригади, 
де відзначив високий рівень підготовки 
військовослужбовців під час управління 

підрозділами бригади, силами й засо-
бами підрозділів інших складових сил 
безпеки й оборони під час виконання 
завдань у визначеній зоні.

Зеленський подякував особовому 
складу, який бере участь у навчаннях, 
за високий рівень професіоналізму, 
майстерності, вмілі та злагоджені дії, 
продемонстровані під час виконання 
навчально-бойових завдань.

Як повідомляв Укрінформ, у середу 
Президент Зеленський розпочав дво-
денну робочу поїздку на Рівненщину та 
Донеччину.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію 
пенсій та реалізацію заходів щодо підвищення рівня 
соціального захисту найбільш уразливих верств 
населення у 2022 році.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в 
середу, 16 лютого.

"Уперше за новим принципом ми збільшуємо пенсії 
військовим. А також встановлюємо з 1 березня доплату для 
людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії 
їм були призначені протягом трьох останніх років. На 
14% будуть проіндексовані доплати й українцям віком від 
75 років", – написав прем'єр-міністр Денис ШМИГАЛЬ у 
Telegram-каналі.

Крім того, за рішенням уряду вже зараз буде проіндек-
совано так звані соціальні пенсії, які мали зрости лише у 
грудні 2022 року у зв'язку з підвищенням прожиткового 
мінімуму.

Зокрема, передбачено, що з 1 березня 2022 року збіль-
шиться на коефіцієнт 1,14 показник середньої заробітної 
плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові вне-
ски, що обліковуються для обчислення пенсії, для пере-
рахунку пенсій, призначених відповідно до закону "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Отже, на 14% збільшаться: розміри пенсій, призначених 
відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби та деяких інших осіб"; розмі-
ри пенсій з інвалідності внаслідок каліцтва чи захворювання 
внаслідок Чорнобильської катастрофи; розміри щомісячних 
компенсаційних виплат особам старше 80 років та особам, 
яким виповнилося 75 років.
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17 ЛЮТОГО, ЧЕТВЕР
День спонтанного прояву доброти 

День кота в Європі
18 ЛЮТОГО, П’ЯТНИЦЯ

8 років тому на Майдані Незалежності у Києві почали-
ся криваві події 18-20 лютого 2014, коли у простистоянні 

з силовиками загинуло більше сотні людей
19 ЛЮТОГО, СУБОТА

День Тризуба, День державного герба України
(постановою Верховної Ради України №2137-XII від 19 

лютого 1992 року був затверджений Тризуб як державний 
символ, Малий герб, головний елемент 

Державного герба України)
20 ЛЮТОГО, НЕДІЛЯ

День Героїв Небесної Сотні
Всесвітній день соціальної справедливості

15 років тому (2007) у Рівному відкрито літературний 
музей Уласа Самчука. 

21 ЛЮТОГО, ПОНЕДІЛОК
Міжнародний день рідної мови

Всесвітній день екскурсовода
22 ЛЮТОГО, ВІВТОРОК

Міжнародний день підтримки 
жертв злочинів

Магнітні бурі:  
20-23 лютого (слабкі).

Сприятливі дні: 17, 20, 
21, 22  лютого.
Несприятливі дні:  
18, 23 лютого.

КАЛЕНДАРИК

жертв злочинів

ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР

17 ЛЮТОГО
Преподобного Ісидора Пилюсіотського
18 ЛЮТОГО
Мучениці Агафії
Ікони Божої Матері “Прикликання загиблих” 
19 ЛЮТОГО
Святителя Вукола, єпископа
20 ЛЮТОГО
Святителя Партенія, єпископа Лампсакійського
Преподобного Луки Елладського
21 ЛЮТОГО
Віддання Стрітення
Пророка Захарії
Святителя Сави
Великомученика Федора Стратилата
22 ЛЮТОГО
Мученика Никифора
23 ЛЮТОГО
Мученика Харалампія
Святої діви мучениці Валентини Кесарійської
Ікони Божої Матері "Вогневидна"

ДЕНЬ АНГЕЛАДЕНЬ АНГЕЛА

17 ЛЮТОГО
Анна (Ганна), Георгій (Юрій), Іван, Йосип, 
Ісидор, Кирило, Микола, Феоктист
18 ЛЮТОГО
Агафія, Антон, Василина, Макар, Феодосій, 
Феодосія
19 ЛЮТОГО
Василь, Доротея (Дорота), Іван, Максим, Марія, 
Марфа (Марта), Севастян, Феофіл (Теофіл), 
Христина, Юліан (Улян)
20 ЛЮТОГО
Лука, Парфен (Партеній), Петро
21 ЛЮТОГО
Захар, Макар, Никифор, Полікарп, Сава, Степан, 
Федір
22 ЛЮТОГО
Геннадій, Інокентій, Маркел, Никифор, 
Панкрат, Петро
23 ЛЮТОГО
Анна (Ганна), Валентина, Павла 
(Павлина), Юхим (Яким, Євфимій)

Рада встановила щорічну індексацію 
пенсій для військових і держслужбовців

Збільшили розмір допомоги на 
дітей – хто отримуватиме більше
В Україні з березня буде 
збільшено щомісячний 
розмір допомоги на кожну 
третю і наступну дитину 
для багатодітних сімей. 
Про це повідомила міністр 
соціальної політики 
Марина ЛАЗЕБНА, 
передає “Сьогодні”.

Розмір допомоги зросте 
на 400 грн, з 1700 до 2100 
грн. Вона надаватиметься до 
досягнення дитиною шести-
річного віку.

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ 
ДОПОМОГУ

Право на цю виплату ма-
ють усі багатодітні сім’ї, які 
мають відповідне посвідчен-
ня.

Для того щоб оформити 
допомогу, один із батьків 
повинен звернутися до від-

ділення соціального захисту 
населення та написати заяву.

З собою потрібно мати па-
кет із таких документів:

- оригінал та копія посвід-
чення багатодітної сім’ї;

- свідоцтва про народжен-
ня дітей, на яких оформляти-
муть виплату.

Гроші можна буде отриму-
вати через “Укрпошту” або 
банк, уповноважений держа-
вою здійснювати соцвиплати.

Якщо батьки вже отриму-
ють щомісячну допомогу при 
народженні, можуть вказати 
реквізити тієї картки, на яку 
нараховуються ці гроші.

У Мінсоцполітики пора-
дили оформити таку виплату, 
навіть якщо ви дізналися про 
неї, коли дитині виповнилося 
5. Адже за рік від держави 
можна буде отримати 25200 
гривень на третю і кожну на-
ступну дитину.

КОГО МОЖУТЬ 
ПОЗБАВИТИ ВИПЛАТИ

За деяких обставин держа-
ва може припинити виплату 
грошей, наприклад, якщо 
отримувача позбавлять бать-
ківських прав.

Також одержувач може 
самостійно відмовитись від 
допомоги. Виплати можуть 
позбавити й за нецільове ви-
користання та незабезпечен-
ня створення належних умов 
для повноцінного утримання 
та виховання дитини.

Крім цього, виплати по-
збавляють у таких випадках:

відібрання дитини в одер-
жувача допомоги без позбав-
лення батьківських прав;

перебування одержувача 
допомоги у місцях позбав-
лення волі;

втрата статусу багатодітної 

сім’ї;
смерть дитини, на яку 

оформлялася допомога;
смерть самого отримувача 

допомоги.

РОЗМІР АЛІМЕНТІВ В 
УКРАЇНІ

В Україні зрівняли міні-
мальний гарантований роз-
мір аліментів на дітей. Тепер 
родичі, які платять аліменти 
замість батьків, мають віддати 
не менше 50% прожиткового 
мінімуму на одну дитину:

- для дітей віком до 6 років 
– 1050 грн на місяць;

- для дітей віком від 6 до 
18 років – 1309 грн на місяць.

Раніше у разі сплати алі-
ментів іншими родичами ди-
тини, крім батьків, розмір 
аліментів був меншим, що 
дискримінувало частину дітей.

Верховна Рада 
ухвалила закон про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо 
удосконалення пенсійного 
законодавства, який 
передбачає індексацію 
пенсій, зокрема, для 
військовослужбовців і 
держслужбовців.

Як повідомляє Укрінформ, 
відповідний законопроєкт 
№4668 підтримали 352 на-
родні депутати.

"Вважаю, що цей зако-
нопроєкт сприяє обороно-
здатності нашої країни, адже 
він припиняє пенсійну дис-
кримінацію військових. Цим 

документом встановлюється 
єдиний підхід, і тепер індек-
сація пенсій для військово-
службовців буде проводитися 
на загальних підставах один 

раз на рік", – наголосив на-
родний депутат Денис МАС-
ЛОВ.

Ухвалений документ ви-
значає дату щорічної індекса-

ції пенсій – 1 березня. Перед-
бачається щорічна індексація 
пенсій військовослужбовцям, 
державним службовцям та 
іншим категоріям пенсіонерів 
на загальних умовах.

Крім цього, закон дозво-
ляє призначати достроково 
пенсії за віком за півтора року 
до досягнення пенсійного 
віку особам, трудовий договір 
із якими розірвано через змі-
ни в організації виробництва 
та інші умови.

Ця норма також стосуєть-
ся і призначення дострокової 
пенсії матерям (батькам) ді-
тей, хворих на тяжке, рідкісне 
захворювання, яким не вста-
новлено інвалідність.

ЯК ОПЛАТИТИ КОМУНАЛКУ 
ЧЕРЕЗ ПРИВАТ24 КОШТОМ 
“ЄПІДТРИМКИ”
Клієнти ПриватБанку, яким 
виповнилося 60 років, з 14 лютого 
можуть оплачувати комунальні 
платежі з коштів державної 
допомоги єПідтримка у касах 
будь якого відділення банку. Вже 
з 16 лютого така можливість буде 
доступна у мобільному та веб-банку 
Приват24.

Як сплатити комунальні послуги 
коштом “єПідтримки” через Приват24:

1) оновити Приват24 до останньої 
версії;

2) далі треба створити платіж за кому-
нальні послуги;

3) вибрати картку “єПідтримка” для 
оплати.

При оплаті комуналки система сама 
перевірятиме вік, тому додатково під-
тверджувати документами не потрібно.

Нагадаємо, згідно з рішеннями уряду, 
відтепер використати кошти допомоги 
“єПідтримка”, серед іншого, також 
можливо для оплати комунальних по-
слуг громадянами, яким на момент про-
ведення оплати виповнилося 60 років.

За даними ПриватБанку, на сьогод-
ні українці оформили у ПриватБанку 
понад 5,4 мільйона цифрових карток 
“єПідтримка” для отримання державної 
допомоги вакцинованим громадянам.

Гроші від “єПідтримки” можна буде 
витратити впродовж 9 місяців із дня 
зарахування, а не 4, як це було раніше.

Із 24 січня українці, які пройшли 
повний курс вакцинації від корона-
вірусу та зареєструвалися у програмі 
“єПідтримка”, отримали можливість ви-
тратити свою виплату на купівлю ліків. 
Така можливість є лише у тих, кому вже 
виповнилося 60 років.

Щоб купити собі ліки, потрібно 
скористатися віртуальною карткою або 
пластиковою карткою “єПідтримка”. 
Якщо у вашому смартфоні є функція 
NFC, ви можете просто розплатитися 
за його допомогою в аптеці, також це 
можна зробити пластиковою карткою, 
яку видають monobank та Альфа-Банк.

Якщо ні картки, ні відповідного 
смартфона у вас немає, то розрахуватись 
за ліки можна на сайті потрібної вам 
аптеки. Алгоритм здійснення платежу 
буде таким самим.

ЯК ОТРИМАТИ ПІЛЬГУ ЗІ 
СПЛАТИ ПОДАТКУ ЗА ЗЕМЛЮ ТА 
НА НЕРУХОМІСТЬ
Як роз’яснюють в Головному 
управлінні ДПС, щороку власникам 
нерухомого майна та земельних 
ділянок нараховуються податки, 
які встановлюються рішеннями 
сільської, селищної або міської рад. 
Органи місцевого самоврядування 
також мають право визначати 
перелік пільгових категорій 
населення щодо сплати податку 
на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, чи земельної 
плати.

Ознайомитися із рішеннями само-
врядних органів та перевірити, чи лю-
дина має право на пільгу, чи ні, можна 
на сайті відповідної територіальної 
громади. Адже для того, аби фахівці 
податкової служби краю, нараховуючи 
вищевказані податки, застосували піль-
гу, громадянам необхідно звернутися із 
відповідними заявами про застосування 
пільги до податкових інспекцій за міс-
цем реєстрації.

До заяви необхідно долучити від-
повідні документи, які підтверджують 
належність особи до пільгової категорії, 

принагідно (за потреби) громадяни мо-
жуть провести звірку нарахованих сум.

У податковій службі наголошують, що 
звільнення від сплати податку за земель-
ні ділянки, передбачене для відповідної 
категорії фізичних осіб, поширюється 
на земельні ділянки за кожним видом 
використання у межах граничних норм.

УКРЗАЛІЗНИЦЯ ПРИЗУПИНЯЄ 
ТРАНЗИТ БІЛОРУСЬКИХ 
КАЛІЙНИХ ДОБРИВ З 16 
ЛЮТОГО
АТ "Укрзалізниця" з 16 лютого 
запроваджує тимчасові 
обмеження на транзит білоруських 
калійних добрив територією 
України. Відповідну інформацію 
оприлюднено на сайті Укрзалізниці, 
повідомляє Укрінформ.

Обмеження стосуватимуться про-
дукції підприємств "Білоруський калій" і 
"Білоруська калійна компанія". Йдеться 
про заборону залізничних транзитних 
перевезень до Словаччини, Угорщини, 
Австрії, Польщі, Чехії, Румунії, країн 
СНД та Балтії, а також ввезення цієї 
продукції в Україну залізницею.

"Забороняється перевезення імпорту 
в УЗ та транзиту територією УЗ", – за-
значено в оприлюдненій інформації.

У відповідь на запит Укрінформу 
щодо обмежень на транзит калійних 
добрив з Білорусі, у пресслужбі Мініс-
терства економіки зазначили, що це 
рішення Укрзалізниці як господарського 
суб'єкта.

Як повідомлялось, із 1 лютого 2022 
року Литва анулювала договір на пере-
везення білоруських добрив компанії 
"Білоруський калій" у порт Клайпеди 
через санкції. У свою чергу, Білорусь із 7 
лютого заборонила транзит нафтопро-
дуктів і добрив із Литви.
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В області триває формування сил 
тероборони

Україна має домовитися з іноземними 
кредиторами про списання частини 
боргів, – "УДАР Віталія Кличка"

Що впливає на розмір субсидії

У Рівненській ОДА обговорили питання щодо 
формування сил територіальної оборони на Рівненщині 
та у регіональному управлінні “Захід”.

Територіальна оборона – своєчасне реагування та вжиття 
заходів для оборони та захисту населення на визначеній міс-
цевості.

“Закликаю усіх голів територіальних громад Рівненщи-
ни провести в себе позачергові сесії впродовж тижня. Нам 
необхідно виступити єдиним фронтом в організації терито-
ріальної оборони. Основна ідея тероборони – це створення 
всеохоплюючої оборони на території України для того, аби 
дати ворогу відсіч”, – сказав голова Рівненської ОДА Віталій 
КОВАЛЬ.

Територіальна оборона складається з військової, цивільної 
та військово-цивільної складових.

В Україні створено 4 регіональних управління – такі як 
“Схід”, “Захід”, “Південь”, “Північ”. Цивільна складова те-
риторіальної оборони включає державні органи, органи місце-
вого самоврядування, які залучаються до територіальної обо-
рони. Кожне регіональне управління має бригади тероборони.

Командування тероборони підпорядковується головно-
командувачу ЗСУ. Керівником зони територіальної оборони 
області – голова ОДА. Бригада, в свою чергу, складається з 
батальйонів, відповідно до кількості районів. На Рівненщині 
створено 5 батальйонів, із них 4 батальйни – це райони і 1 в 
місті Рівному. Керівники районної територіальної оборони 
– голови РДА.

Окрім того, на виконання Закону України “Про основи 
національного спротиву” в Рівному сформовано регіональне 

Кожна десята гривня 
державного бюджету 
України у 2022 році піде на 
виплату і обслуговування 
зовнішнього боргу, 
або кожна друга 
– якщо врахувати 
виплати за внутрішнім 
боргом. “Виплати по 
боргах багаторазово 
перевищують виплати 
на будь-які інші цілі”, 
– прокоментував 
Валентин Демчук, лідер 
Рівненського “УДАРу”, 
– “Скидається на те, 
ніби першочергове 

завдання бюджету 
– це фінансування 
боргу. Проте Україна 
повинна спрямовувати 
основні кошти на 
розвиток та підтримку 
обороноздатності”.

У ситуації реальної загро-
зи військового нападу Росії 
на Україну кожна бюджетна 
гривня має витрачатися з 
максимальною ефективністю, 
– заявляють в “УДАРі”. Від 
сильної України залежить за-
хист всіх європейських країн. 
Українська влада має вийти з 

продуманою стратегією ско-
рочення державного бор-
гу. Одним із перших кроків 
повинне стати ініціювання 
переговорів з міжнародни-
ми донорами (насамперед із 
США та Великобританією 
як підписантами Будапешт-
ського меморандуму) щодо 
відтермінування виплат та 
списання частини зовнішніх 
боргів. 

Необхідно вже зараз роз-
почати переговори з най-
більшими іноземними дер-
жавними кредиторами про 
реструктуризацію прямого та 

гарантованого зовнішнього 
боргу з метою списання його 
частини або принаймні зни-
ження відсоткового наванта-
ження – заявляють експерти. 

Домовленості про роз-
строчку виплат або списання 
боргів суттєво посилять еко-
номічний потенціал України 
та підвищать шанси вистояти 
у протистоянні з агресивно 
налаштованою Росією. Ви-
вільнені кошти будуть спря-
мовані в реальний сектор 
економіки і працюватимуть 
на добробут громадян.

управління тероборони “Захід”, яке створене для організації 
тероборони в межах військо-сухопутної відповідальності, до 
якого увійшло 8 областей.

Начальник Регіонального управління Сил територіальної обо-
рони “Захід” Олександр КЯГО розповів, що комплектування 
здійснюється як військовозобов’язаних, які стоять на обліку у 
центрах комплектування та соціальної підтримки, так і людей, 
які на обліку не перебувають.

Резерв – це мотивовані особи, які пройшли військову 
службу, які готові стати до лав тероборони. З ними буде укла-
дено контракт від 3 до 5 років за бажанням.

Військово-цивільна складова територіальної оборони 
включає штаби зон (районів) територіальної оборони та до-
бровольчі формування територіальних громад. Громадяни 
України, які не проходили військову службу у Збройних Силах 
України та/або службу в інших військових формуваннях та 
правоохоронних органах, зараховуються до складу добро-
вольчих формувань територіальних громад.

Інженер Анатолій Павлович зі Старого Села, що 
на півночі Рівненщини, власноруч змайстрував 
болотохід. На це витратив дев’ять місяців, розповів 
майстер “Суспільному”. За основу він взяв раму 
і мости від вантажівки ГАЗ-66, а коробку передач 
та двигун – від Mercedes. Протягом тижня майстер 
разом із друзями тестує свій транспорт.

Свого “Тритона” майстер Анатолій Павлович перевіряє 
на болотах за Старим Селом. Каже, “Суспільне” запросив 
на четвертий етап випробувань. Зараз він розганяє тран-
спорт до максимальних 40 кілометрів на годину. Хоча на 
практиці варто їздити повільніше.

Майстер акцентує, що долав на болотоході канави гли-
биною два метри двадцять сантиметрів. Адже повітрозабір-
ник розташовував якнайвище. Керування болотоходом ана-
логічне іншим вантажівкам. Електрику провів сам – окрім 
різних приладів, передбачив прикурювач і зарядку для USB.

“Оце зараз увімкну понижену, перша понижена – найпо-
вільніша передача. Найгірше болото треба переїжджати на 
дуже повільній швидкості. На даному автомобілі стоїть два 
радіатори й три вентилятори. Один вентилятор крутиться 
постійно з двигуном і два додаткових реле”, – розповідає 
Анатолій Павлович.

Майстер розповідає і про особливості кузова – люк у 
даху та фаркопф для буксирування автомобілів. Про вра-
ження й острах їзди бездоріжжям каже так:

“А чого має бути страшно? Я ж його сконструював, 
я впевнений у ньому. Перекинеться – то перекинеться, 
хлопці є поруч – хлопці допоможуть. Є лебідка, якщо за-
грузнемо – витягну, якщо буде за що вчепитися. Покататися 
їм ніхто не дасть, бо це така техніка, що треба ще навчати 
нею їздити”, – пояснює майстер.

У його майстерні стоїть до десяти верстатів. До виготов-
лення болотохода умілець вже змайстрував собі тут квадро-
цикла. А також у вільний час лагодить техніку для місцевих.

“Щось свердлимо, щось підточуємо. Щось треба десь 
просвердлити при виготовленні деталей – так що багато 
свердління, “токарки”. Бо підвіска в мене передня само-
робна. Втулки під сайлентблоки запресувати – прес”, – 
продовжує Анатолій Павлович.

Племінник майстра Вадим Пишняк називає його люди-
ною з “золотими руками”.

“Немає такої роботи, якої він не міг би зробити. Тут за-
стосовані такі запасні частини, які є багато на Україні, не 
коштують великих грошей. Ця техніка буде в ремонті не 
така дорога. Двигун стоїть теж стоїть надійний, німецький 
Mercedes. Він буде добре працювати і довго”, – каже Вадим 
Пишняк.

Анатолій Павлович підтверджує, що зробив “Тритона” 
з доступних запчастин, які часто викидають та здають на 
металолом.

“З ГАЗ-66 – рама, мости, передній-задній, роздаткова 
коробка, лебідка і частина кабіни. Все решта – окремо. 
Колеса МАЗ-537, так званий “Ураган”. Це військова техніка 
радянського виробництва 60-70 років. Раніше така техніка 
стояла на озброєнні: якісь ракети возили, танкові тягачі”, 
– пояснює майстер.

Робив болотохід заради адреналіну та щоб не сидіти без 
діла, каже Анатолій. Поки що на транспорті можна їздити 
лише полями. Але майстер хоче його сертифікувати, аби 
рухатися і дорогами області.Розмір субсидії залежить 

не лише від складу 
домогосподарства, 
розміру доходів і набору 
комунальних послуг та 
тарифів на них, але й від 
рівня епідеміологічної 
небезпеки в конкретному 
регіоні.

Як пояснює пресслужба 
Міністерства соціальної полі-
тики, розмір житлової субси-
дії розраховується щомісячно, 
виходячи з встановлених цін 
і тарифів на житлово-кому-
нальні послуги та соціальних 
нормативів користування 
послугами, які затверджені 
постановою Уряду.

При цьому, в період ка-
рантину для регіонів з вста-
новленим “червоним” рівнем 

епідеміологічної небезпеки 
окремі соціальні нормативи, 
на які розраховується субси-
дія (користування електрич-
ною енергією, холодною та 
гарячою водою, водовідве-
денням та природним газом 
для приготування їжі і піді-
гріву води), збільшуються 

на 50%, адже люди більше 
перебувають вдома, внаслідок 
чого зростає споживання цих 
послуг.

Відповідне збільшення 
відбувається в розрахунку на 
місяць незалежно від кіль-
кості днів, протягом яких діяв 
“червоний” рівень епідеміо-

логічної небезпеки.
Враховуючи, що в січні в 

більшості областей не було 
встановлено “червоний” рі-
вень епідеміологічної не-
безпеки, розрахунок житло-
вих субсидій за цей місяць 
проводився в цих областях 
без збільшених соціальних 
нормативів, що вплинуло на 
визначення розміру субсидії. 
Порівняно з груднем мину-
лого року, коли такий рівень 
діяв майже у всіх регіонах.

Оскільки розрахунок жит-
лової субсидії проводиться 
до 25 числа поточного міся-
ця, якщо “червоний” рівень 
епідеміологічної небезпеки 
встановлено після здійснено-
го розрахунку, відповідні до-
нарахування будуть проведені 
в наступному місяці.

У ЯКИХ ЛІКАРНЯХ МОЖНА ПРОЙТИ БЕЗКОШТОВНІ ОБСТЕЖЕННЯ НА НОВОМУ ОБЛАДНАННІ
У лікарнях Рівненської області можна 

пройти низку безкоштовних обстежень 
на медичному обладнанні, яке закупили 
в рамках програми Президента Укра-
їни Володимира Зеленського “Велике 
будівництво”. А саме на комп’ютерних 
томографах, УЗД- та рентген-апаратах. 

Мова йде про такі медзаклади:
КНП “Сарненська центральна ра-

йонна лікарня” Сарненської міської 
ради

Адреса: Рівненська область, Сар-
ненський район, м.Сарни, вул. Яросла-
ва Мудрого, буд.3, тел. (03655) 2-22-29

КП “Рівненська обласна клінічна 

лікарня імені Юрія Семенюка” РОР
Адреса: м.Рівне, вул.Київська, 78-г, 

тел. (0362) 64-38-23
КНП “Березнівська центральна 

міська лікарня” Березнівської міської 
ради

А д р е с а :  Р і в н е н с ь к а  о б л а с т ь , 
м.Березне, вул.Київська, 19,  тел. 
(03653) 5-34-39

КНП “Рокитнівська багатопрофіль-
на лікарня інтенсивного лікування” 
Рокитнівської селищної ради

Адреса: Рівненська область, смт Ро-
китне, вул.1-го Травня, 24, тел. (03635) 
2-13-02

КНП “Володимирецька багато-
профільна лікарня” Володимирецької 
селищної ради

Адреса: Рівненська область, смт 
Володимирець, вул.Грушевського, 39, 
тел. (0363) 42-47-93

КНП “Центральна міська лікарня” 
Рівненської міської ради 

Адреса: м.Рівне, вул. Миколи Кар-
наухова, 25-А, тел. 63-79-41

КНП “Дубенська міська лікарня” 
Дубенської міської ради

А д р е с а :  Р і в н е н с ь к а  о б л а с т ь , 
м.Дубно, вул.Львівська, 73, тел. (03656) 
3-26-45
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Мінімальні пенсії зрівняють

Куди звертатись і що робити,  
якщо незгодні з сумами в платіжці

ЯК ЗМІНИТИ ПРОПИСКУ 
ОНЛАЙН У ДОДАТКУ “ДІЯ”

ВСІ ОРГАНИ ВЛАДИ НЕ МАЮТЬ ПРАВА ПРОСИТИ ДОВІДКУ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ 

Підвищили пенсії “чорнобильцям” з інвалідністю

Вже з березня. Але в 
Мінсоцполітики заявляють, 
що таку суму пенсіонери 
за графіком мали б почати 
отримували лише з 
грудня.

Вже наступного місяця в 
Україні підвищать мінімальні 
пенсії. Після цього грома-
дяни, що мають страховий 
стаж, і громадяни, яким його 
бракує, отримуватимуть од-
накові суми. Причому це під-
вищення пенсій відбудеться 
позапланово – раніше перед-
бачуваного терміну, наголо-
шує очільниця Мінсоцполітики 
Марина ЛАЗЕБНА.

ЗМІНИ ДЛЯ 
ПЕНСІОНЕРІВ У 
БЕРЕЗНІ 2022 РОКУ

У березні відбудеться на-
ймасовіше підвищення пен-
сій – індексація виплат. По-

передньо, пенсії зростуть на 
14%. У середньому підви-
щення становитиме 500 грн, 
а мінімальна надбавка буде 
не меншою за 100 грн (про 
це раніше повідомляли у ві-
домстві).

Вперше цього року разом 
із рештою громадян про-
індексують і пенсію військо-
вим. Однак саме ця індекса-
ція планувалася раніше.

А от позапланово підви-
щать так звану “соціальну 
пенсію”, яку виплачують 

громадянам, що не мають 
необхідного стажу, а ще – мі-
німальну пенсію, яку одержу-
ють українці, що працювали 
на малу зарплату.

Раніше обидва цих види 
виплат були прив'язані до під-
вищення прожиткового міні-
муму. Його розмір цьогоріч 
планують змінювати двічі – у 
липні та в грудні.

За  словами Лазебної, 
вперше за 15 років так звана 
соціальна пенсія вже у бе-
резні досягне розміру, який 

планувався на грудень. На 
сьогодні розмір соціальної 
пенсії становить 1934 грн (це 
один прожитковий мінімум 
для непрацездатних осіб). А 
вже у березні це буде 2100 грн.

“Вперше за 15 років ми 
зробимо те, чого ще ніхто не 
робив… Є люди, які отри-
мують мінімальну пенсій-
ну виплату з різних причин 
(можливо, немає стажу чи 
маленька зарплатня) – це 
1934 грн. Ці люди отримали 
б своє підвищення лише у 
грудні 2022 року. А ми цього 
року наблизимо грудень до 
березня. І ці люди отримува-
тимуть 2100 грн уже у березні 
цього року. Такого ще ніхто 
не робив, а ми це зробимо”, 
– заявила міністерка.

Наразі такі мінімальні 
пенсії одержують 1 млн осіб, 
а раніше таких одержувачів 
було 4 млн громадян.

Відтепер місце реєстрації в Україні можна змінити 
онлайн у додатку “Дія”. Більше не потрібно 
відвідувати різні інстанції та стояти в чергах. Змінити 
прописку онлайн можна всього за кілька хвилин.

1. ЗАХОДИМО В ДОДАТОК ДІЯ
Для того, щоб змінити прописку в Дії, спершу потрібно 

відкрити додаток на своєму смартфоні.

2. ОБИРАЄМО РОЗДІЛ ПОСЛУГИ
Після того, як ви зайшли до Дії, необхідно вибрати роз-

діл Послуги та Зміна свого місця реєстрації.
Варто зазначити, що якщо у вас немає паспорта у формі 

ID-картки, але є закордонний паспорт, ви можете скорис-
татися послугою зміни місця реєстрації.

3. ОБИРАЄМО АДРЕСУ
Виберіть адресу, за якою хочете зареєструватися – власне 

житло чи житло іншого власника.
Якщо житло іншого власника, то вам необхідно отри-

мати від нього підтвердження. Це можна зробити через 
QR-код чи за посиланням, яке висвітиться. Якщо житло 
має кілька власників, надішліть запит одному з них. Після 
цього ця людина має надіслати ваш запит іншим власникам.

Після того як власник житла дав згоду на вашу реєстра-
цію, вам прийде повідомлення у Дії.

Якщо житло в іпотеці чи довірчій власності, тоді необ-
хідно звернутися до іпотекодавця та отримати згоду на 
реєстрацію місця проживання в зазначеному майні. З 
отриманою згодою заявнику потрібно звернутися офлайн 
до ЦНАП.

Реєстрація місця проживання для осіб, які бажають за-
реєструватися в майні, яке в іпотеці чи довірчій власності, 
недоступна.

4. ВВОДИМО КОНТАКТНІ ДАНІ
Вам необхідно вказати всі свої контактні дані.
Варто зазначити, якщо ви військовозобов’язаний та Дія 

не знайшла вас у реєстрі, необхідно вказати дані військово-
облікового документа. Якщо у вас його немає, варто звер-
нутися до військкомату, інакше ви не зможете скористатися 
послугою зміни місця реєстрації.

5. ПІДПИСУЄМО ЗАЯВУ
Щойно ви пройдете всі попередні кроки, підпишіть 

заяву. Якщо власник житла не ви, то зачекайте, коли її під-
пише власник.

Підписати заяву можна за допомогою “Дія.Підпис”. 
Якщо у вас його немає – він створюється автоматично при 
підписанні заяви.

6. ПРОВОДИМО ОПЛАТУ
Необхідно сплатити за послугу, що також можна зробити 

за допомогою смартфона. Стандартна сума адміністратив-
ного збору – 37,22 грн.

Якщо ви реєструєте місце проживання терміном понад 
30 днів після зняття з попереднього місця проживання, тоді 
послуга коштуватиме 62,03 грн.

7. ЧЕКАЄМО НА РЕЗУЛЬТАТ
Після оплати заяву буде надіслано на опрацювання до 

реєстратора. Зазвичай це займає не більше одного дня. Піс-
ля цього ви отримаєте повідомлення про результат.

ФОПАМ СКАСУЮТЬ ШТРАФИ ЗА 
ВІДСУТНІСТЬ КАСОВИХ АПАРАТІВ
У зв’язку з тим, що в січні були збої в роботі системи 
програмних РРО, перевірка здачі чеків підприємцями 
не проводилася і штрафи ФОПам не виписувалися.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив голова Комітету Верхо-
вної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило 
ГЕТМАНЦЕВ.

“Ніякої перевірки ФОПів у січні з приводу невидачі че-
ків не було. Тому штрафи не нараховані за січень. Для того, 
щоб зняти будь-які питання, ми скасуємо взагалі штрафи 
за січень”, – заявив Гетманцев.

Він також уточнив, що штрафи будуть скасовані в люто-
му-березні, коли парламент зможе поставити це питання 
на голосування.

“У лютому або в березні, коли зможемо поставити це 
питання на голосування. Я буду працювати над цим. Буду 
просити депутатів проголосувати за це. Можна різне про 
мене говорити, але я ніколи не обманюю. Ані ФОПів, ані 
будь-кого іншого. Всім говорив про свою позицію з самого 
початку. І якраз позиція скасувати штрафи за січень у мене 
є. І є позиція істотно знизити на 90% штрафи на весь рік для 
тих, хто встановив РРО”, – заявив Гетманцев.

З першого грудня 2021 року став 
чинним Закон “Про надання 
публічних (електронних публічних) 
послуг щодо декларування та 
реєстрації місця проживання в 
Україні”.

Передбачається, що місце проживан-
ня особи, зареєстроване до набрання 
чинності цим Законом, не підлягає по-
вторній реєстрації.

Для підтвердження інформації про 
місце проживання (перебування), за-
реєстроване до 1 грудня 2021 року, особа 
може подавати відомості про місце про-
живання, що були внесені до паспорта-
книжечки, е-паспорта, е-паспорта для 

виїзду за кордон чи витягу з реєстру 
територіальної громади.

Також цей закон зазначає, що з дня 
запровадження доступу до відомчої 
інформаційної системи, але не пізніше 
1 березня 2022 року, інформація про 
місце проживання (перебування) осо-
би підтверджується також із зазначеної 
відомчої інформаційної системи.

Перший заступник міністра цифрової 
трансформації Олексій ВИСКУБ у ко-
ментарі “Судово-юридичній газеті” за-
значив: “З 1 березня всі органи влади не 
мають права просити прописку. У них 
буде доступ до сервісу. Посадова особа, 
яка має на це право, в один клік буде 
отримувати інформацію, про те, де ви 

мешкаєте. Довідки не потрібні”.
Окрім того, у Законі передбачено, що 

Державна міграційна служба забезпечує 
можливість здійснення перевірки орга-
нами державної влади, органами місце-
вого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями незалежно 
від форми власності відомостей щодо 
адреси місця проживання (перебування) 
особи.

Це робиться за запитом органів 
влади та за бажанням особи, адреса 
місця проживання (перебування) якої 
перевіряється, у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.

У випадках, коли 
споживач не погоджується 
з нарахуваннями, 
зазначеними у рахунках 
за електроенергію, 
він може оскаржувати 
дані, дотримуючись 
встановлених правил.

Що робити? Згідно з пра-
вилами роздрібного ринку 
електричної енергії та ме-
ханізму її обліку, ви маєте 
право:

звернутись до постачаль-
ника електричної енергії для 
перевірки виставленого до 
оплати рахунка;

повідомити оператора сис-
теми розподілу щодо помил-
кових показів лічильника.

У цьому випадку ви не ви-
трачатимете власний час, але 
й не братимете участі у про-

цесі перевірки рахунка.

Як провести звірку показів 
лічильника електроенергії? З 
метою проведення звірки 
спожитого та сплаченого об-
сягу електричної енергії мож-
на звернутися до:

оператора системи розпо-
ділу (ОСР) – щодо спожитої 
електроенергії;

постачальника електро-
енергії – щодо оплаченої 
електроенергії.

Як складається акт звір-
ки? Якщо споживач не по-
годжується з показами чи 
нарахуваннями, проводиться 
звірка показів чи нарахувань:

звірка обсягів спожитої 
електроенергії проводиться 
з ОСР та підтверджується 
актом звірки спожитої елек-

тричної енергії;
звірка нарахувань за спо-

житу електроенергію про-
водиться з її постачальником 
та підтверджується актом 
звірки оплаченої електричної 
енергії. За необхідності про-
водиться коригування роз-
рахункових документів.

За результатами прове-
дених звірок складаються 
відповідні акти звірок у двох 
екземплярах, по одному з 
яких вручається споживачу.

У даному випадку спо-
живач бере активну участь у 
процесі звірки, маючи мож-
ливість надати документальне 
підтвердження показів лі-
чильника, що знімались спо-
живачем, та копії платіжних 
документів.

Як перевірити рахунок 

за спожиту електроенер-
гію? Якщо споживач не зго-
ден з показами чи нарахуван-
нями, він має подати заяву до 
постачальника електроенергії 
щодо перевірки рахунку.

Постачальник електрое-
нергії протягом п’яти робочих 
днів має перевірити рахунок 
та у разі необхідності зверну-
тися до ОСР щодо перевірки 
даних лічильника.

Якщо виявлено помилку 
в обсягах, то ОСР перевіряє 
лічильник, виправляє по-
милку та повідомляє про це 
споживача та постачальника. 
Якщо виявлено помилку в 
нарахуваннях, постачальник 
виправляє помилку, повідо-
мивши про це споживача.

На основі нових даних 
проводиться коригування 
рахунку.

З першого січня 2022 року підвищення пенсій отримали 
21 тисяча “чорнобильців” з інвалідністю. Портал 
Finance.ua дізнався, як зміниться розмір пенсій цієї 
категорії українців з 1 березня.

“З першого січня 2022 року перераховано пенсії громадя-
нам, які мають право на пенсію по інвалідності по “чорно-
бильському” закону із числа цивільних осіб. Органи Пенсій-
ного фонду України по кожній пенсійній справі цих категорій 
осіб визначили доцільність обчислення пенсій, і підвищення в 
середньому на 2,9 тисячі гривень одержала 21 тисяча осіб”, – 
зазначила міністр соціальної політики Марина ЛАЗЕБНА.

З першого січня 2022 року цим громадянам надано можли-
вість обчислювати пенсію по інвалідності, виходячи із заро-
бітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної 
заробітної плати.

Тепер щорічно у відповідності зі змінами, які внесені у 
липні 2021 року до Закону України “Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи”, буде здійснюватися перегляд мінімальних пен-
сійних виплат.

З першого березня 2022 року буде здійснено наступний 
етап перерахунку “чорнобильських” пенсій:

1. У зв’язку із підвищенням на 14% показника середньої за-
робітної плати, який враховувався для обчислення цих пенсій.

2. У зв’язку із підвищенням на 14% мінімальних пенсій 
за “чорнобильським” законом для потерпілих осіб з інва-
лідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які після 
підвищення складуть:

для I групи інвалідності – 6840 грн (з 6000 грн або збіль-
шиться на 840 грн);

для II групи інвалідності – 5472 грн (з 4800 грн або збіль-
шиться на 672 грн);

для III групи інвалідності – 4218 грн (з 3700 грн або збіль-
шиться на 518 грн);

для дітей з інвалідністю – 4218 грн (з 3700 грн або збіль-
шиться на 518 грн).

3. Мінімальні пенсійні виплати для ліквідаторів аварії на 
Чорнобильській АЕС з інвалідністю будуть розраховані з но-
вого показника середньої заробітної плати, яка враховується 
для обчислення пенсії, за 2021 рік (за наявними даними).

Відповідно збільшиться для:
І група з 10 340,35 грн до 12 605,27 грн (+ 2 264,92 грн);
ІІ група з 8 272,28 грн до 10 084,22 грн (+ 1 811,94 грн);
ІІІ група з 6 204,21 грн до 7 563,16 грн (+ 1 358,95 грн).
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духовність

Діти падали на труни батька і матері

Фото: Суспільне Рівне

На Рівненщині підлітка зачиняли у кімнаті без вікон

РОМАНЧУК ВИРІШИВ ЗАХИЩАТИ ЧЕСТЬ СУСІДНЬОЇ ОБЛАСТІ

31 січня у Стобихівці Камінь-Каширського району 
Волині був похорон. Уся громада села й чимало жителів 
околиці прийшли сюди, щоб віддати останню шану 
подружжю місцевих підприємців Світлані та Анатолію 
Осадчукам.

Напередодні їх жорстоко убили на Київщині. Тіла загиблих 
з ножовими пораненнями були знайдені в мікроавтобусі.

Дуже гарна була сім’я, – із сумом у голосі каже Анатолій 
Приймак, секретар Сошичненської громади, до якої входить 
Стобихівка. – Для усіх нас це невимовне горе. Таких трагедій 
село, мабуть, ще не знало.

В Осадчуків шестеро дітей, Світлана мала звання матері-
героїні. Найстарші троє вже створили власні сім’ї.

Анатолій Осадчук заготовляв пиломатеріали і возив на 
продаж на Київщину.

Добрі взаємини налагодив з підприємцем з Василькова, що 
за сорок кілометрів від столиці. Років з десять постачав йому 
дошки та брус для виготовлення меблів

Що батьки зникли, на сполох забили діти. Бо і тато, і мама 
раптово перестали виходити на зв’язок й додому не поверну-
лися. Звісно, думки виникали різні: могли в аварію потрапити 
чи просто телефони розрядилися.

Але чим більше минало часу, тим тривога наростала. Тож 
рідні звернулися у поліцію.

На місце виїхали наряди груп реагування патрульної полі-

ції, а також карний розшук. Встановили, що бус не виїжджав 
за місто Васильків. Стали об’їжджати вулиці, й на одній на-
трапили на авто, яке розшукували. Дверцята були замкнені. Та 
через скло розгледіли два понівечені тіла, що лежали у салоні.

Що Анатолія та Світлану жорстоко убили, сумнівів не було. 
Експерти виявили множинні рани на тілі загиблих. Увесь 
салон машини був залитий кров’ю. Підозра у розправі над 
подружжям одразу впала на 52-річного підприємця, до якого 
поїхали Осадчуки. Коли до чоловіка прийшли правоохоронці, 
той не відпирався.

“Він сильно кричав на мене, – зізнався підозрюваний на 
першому допиті. – Я взяв молоток і вдарив його. Багато разів, 

скільки – не пам’ятаю”.
Анатолія убив просто у себе в цеху. Світлана сиділа у бусі й 

чекала на чоловіка. Натомість з цеху вибіг озвірілий господар 
з ножем і кинувся до жінки. Та намагалася вирватися, зачи-
нитися зсередини. Тоді перелізла на водійське сидіння й через 
інші дверцята хотіла втекти, але гостре лезо вп’ялося у тіло й 
не залишило жодних шансів на життя.

Замітаючи сліди, нелюд переніс труп Анатолія у його 
мікроавтобус, кинув у кузов і прикрив дошками. А Світлану 
підсунув на пасажирське сидіння і сів за кермо, щоб вивезти 
тіла подалі. Однак, покружлявши вулицями Василькова, ви-
рішив ніде далі не їхати.

Залишивши бус з тілами просто неба, пішов назад до себе. 
Коли правоохоронці запитали, чому виник конфлікт, під-
озрюваний розповів, що був винен Осадчукам гроші. Суму 
назвав… шість тисяч гривень. Чоловіка затримали.

Тіла Світлани й Анатолія привезли додому. Менші діти, 
побачивши їх мертвими, заклякли від горя.

А старші по черзі падали на труни то тата, то мами. Біля 
будинку чергувала “швидка”. Поховали Анатолія і Світла-
ну в одній могилі. Йому було 49, їй – 48. В одну мить їхні 
діти стали круглими сиротами, найменший з яких – син-
семикласник. За скоєння такого жорстокого подвійного 
убивства кату світить 15 років позбавлення волі чи навіть 
довічне ув’язнення.

Джерело: “Вісник”.

У маленькій кочегарні без вікон, двері якої на ніч 
зачиняли на цвяхи, п’ять місяців прожив 12-річний 
Дмитро на Рівненщині. Туди хлопця поселили рідні 
за те, що він, нібито, має звичку часто втікати з дому. 
Дмитро втік до сусідки, котра викликала поліцію.

Про 12-річного хлопця з Дубенщини, якого майже пів року 
зачиняли у кімнаті без вікон, стало відомо 9 лютого зі сторін-
ки ювенальної превенції Дубенське відділу поліції у Facebook. 
Працівників Служби у справах дітей та поліцейських викли-
кала мама друга Дмитра з села Миколаївка.

“Він ходив на дворі, мокрий, холодний, ми привели його 
до хати. Я прибігла до нього, питаю, Діма, що сталося. Він 
каже: “Я втік з дому, бо мене побила мама”. Просто казав, що 
його ображають, б’ють. Що мама його палкою била. В нього 
синяк біля ока був”, – розповідає Леся Фомчук.

Поліцейські виїхали за місцем проживання Дмитра. З 
їхніх слів – хлопчик був пригнічений та наляканий. Втім, на 
прохання погодився показати свою кімнату – невелике при-
міщення, так звана кочегарка, де є піч, ліжко, стіл та жодного 
вікна.

“Хлопчик розповів, що проживає в цій кімнаті з вересня, 
тобто з початку навчального року. Тобто це тривалий час, 
п’ять місяців. У кімнаті ми зафіксували, що стояло відро для 
справляння фізіологічних потреб. Також була тарілка з їжею і 
чашка з водою”, – коментує інспекторка ювенальної поліції 
Дубна Тетяна Єрмолаєва.

З її слів, дорослі зачиняли кімнату на два цвяхи, аби хлоп-
чик не втікав з дому.

“Вони це пояснювали тим, що він робить таку невелику 
побутову шкоду, міг щось зламати вдома. Наприклад, дверну 
ручку. Або телевізор заблокувати. Тобто такі побутові дрібни-
ці”, – каже інспекторка.

У селі Миколаївка Дмитро проживає з мамою, вітчимом, 
сестричкою та зведеною бабусею. Спілкуватися з журналіста-
ми “Суспільного” мама хлопчика відмовилась. Прокоменту-
вати ситуацію погодилась бабуся.

“На два дні його закрили, бо тікав в ліс. Слухайте, тікає в 
ліс. Ради дати не можна. Кажемо: пиши уроки, а він – в ліс. 
Вісім годин вечора, двері закрили на ключ, він взяв ключа, 
відкрив двері і пішов в ліс. Я сама не бачила такої дитини, по-
вірте, не бачила. Він нічого не потребує, нічого”, – запевняє 
бабуся хлопчика Лідія Білик.

Зі слів бабусі хлопчик, нібито, не постійно проживає у цій 
кімнаті. Закривають його на кілька годин, заради безпеки 
самої дитини.

“Ми стали його закривати. Як син двері надвір закриє, 
він вікно відкривав і скакав через вікно. Підвіконня погнув і 
втік. То безвихідне становище було. Не знаємо, що робити з 
ним”, – пояснює бабуся.

Те, що хлопчика били дорослі, помічали у ліцеї, де навча-
ється Дмитро.

“Він ходив у масці, доволі нелегко було побачити, але в 
їдальні, коли він харчувався, ми побачили. Це звичайні подря-

пини від нігтів. Не надто сильні, але помітні. Він стверджував, 
що це побила його мама через те, що він приніс зі школи з 
трудового навчання фанеру і подряпав коврик на підлозі”, – 
коментує заступниця директора з виховної роботи ліцею смт 
Смига Ірина Клімова.

Зі слів Ірини Клімової, Дмитрові вона може дати позитив-
ну характеристику.

“Він знайшов нових друзів, знайшли до нього підхід вчите-
лі середньої школи і він до них. Навчався гарно, читав багато. 
Хороша дитина, проте потребувала уваги. Він хотів показати, 
що хоче більше до себе уваги”, – каже вона.

За словами начальниці Служби у справах дітей Смизької 
селищної ради Ганни Нагалки, сім’я була у них на контролі.

“Тому що у 2020 році було повідомлення із закладу освіти, 
що хлопчик імпульсивний, має мало друзів. Також було по-
відомлення від самого хлопчика і в школі, що мама б’є. Ці 
факти були зафіксовані. Дитина про це повідомляла, хотіла 
привернути більше уваги”, – коментує вона.

Зараз хлопця забрали від рідних. Він перебуває в обласному 
центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

“Він прибув до нас вчора. Його привезла Служба у справах 
дітей. Дитина була засмучена, він трошки плакав, тривожність 
спостерігалась. Але це нормально, бо дитина потрапила в 
новий заклад. Дитина розповідає причину потрапляння – 
конфлікт з мамою, фізичне насилля”, – пояснює психологиня 
центру Ольга Блаженчук.

У реабілітаційному центрі Дмитро може перебувати до 
дев’яти місяців. Зі слів Ганни Нагалки, мама відмову від сина 
не писала і збирається його забрати додому. Батьківських прав 
її не позбавлятимуть. Ганна Нагалка уточнила, що дали час 
на реабілітацію і працюють, щоб захистити права дитини, але 
водночас хочуть зберегти сім’ю.

Джерело: Суспільне Рівне.

Кімната, у якій зачиняли Дмитра

Мешканка Кіровоградщини Вікторія 
Мамедова виграла новеньке авто 
під час акційного розіграшу лотереї 
“Лото-Забава”. Подарунковий 
сертифікат їй вручили у прямому 
ефірі.

Вікторія розповідає, що хотіла при-
дбати один білет онлайн, проте випадково 
дізналася про акцію і, щоб взяти у ній 
участь, замість одного купила чотири 
білети. Третій з них виявився виграшним. 
Про те, що головний приз – автомобіль, 
Вікторія дізналась уже після виграшу.

“В мого чоловіка на День закоханих 
– 14 лютого – День народження. У нього 
буде ювілей – 50 років. І це для нього і 
для нашої родини буде чудовий подару-
нок”, – поділилась враженнями власниця 
акційного авто “Лото-Забава”.

Родина про авто мріяла давно, каже 
переможниця, але не очікувала, що ви-
грає його в лотерею. Ще один сюрприз 

чекав на Вікторію вже в автосалоні, їхнє 
новеньке авто виявилось білого кольору, 
про який жінка давно міряла.

“Я дуже щаслива, це моя мрія збулася! 
Ще й біленька, як я й хотіла”, – сказала 
Вікторія.

Жінка каже, що поки за кермом буде 
чоловік, але вона також планує пройти 
навчання в автошколі. За її словами, тепер 
купуватимуть лотерейні білети постійно. 
Після оформлення всіх документів та 
короткого тест-драйву, родина вже на 
своєму авто відправилась додому – на 
Кіровоградщину. Окрім подружжя Ма-
медових, нові автівки виграли ще чотири 
щасливчики. До того ж щотижня у “Лото-
Забава” можна зірвати джекпот у розмірі 
три мільйони гривень та ще багато інших 
грошових призів.

Уже 424 українці стали мільйонерами, 
завдяки цій лотереї. Четверо з них цього 
року.

МЕШКАНКА КІРОВОГРАДЩИНИ ВИГРАЛА АВТО
Дворазовий призер Олімпіади у Токіо, 
рівненський плавець Михайло РОМАНЧУК 
з 2022 року виступає за Хмельницьку 
область. Про таке рішення спортсмена 
стало відомо з профільного Міністерства, 
повідомив “Суспільному” 10 лютого 
начальник обласного управління у справах 
молоді та спорту Віталій ЛІПСЬКИЙ. 
Михайло Романчук розповів, що приймав 
рішення, зважаючи на перспективи після 
завершення кар’єри.

Михайло Романчук у кінці 2021 року на-
писав на Міністерство молоді та спорту заяву з 
проханням всі його виступи з січня 2022 року 
зараховувати за Хмельницькою областю, роз-
повів Віталій Ліпський. Про таке в Рівненській 
облдержадміністрації наприкінці року дізнались 
з Міністерства.

– Міністерство видає щорічно наказ, де за-
тверджує списки команд, і вже у тому списку 
його затвердили як спортсмена Хмельницької 
області. Нікого він не ставив до відома, для нас 
це було великим здивуванням. Від нас він отри-
мав все, що згідно з законом, можна було отри-
мати. Все що обіцяли, все виконали й заплатили, 
– коментує начальник профільного управління.

За словами Віталія Ліпського, за час, коли 
плавець виступав від Рівненщини, він отримав 
квартиру у Рівному, після Олімпіади – 1,5 млн 
грн на покращення житлових умов, земельну 
ділянку під будинок в обласному центрі.

Спортсмен отримував одноразові виплати, 
йому призначали й максимальні стипендії. У 
серпні 2021 року Романчук отримав звання “По-
чесний громадянин міста”.

– Завдяки його виступам ми в плаванні за-

робили дуже багато очок і, відповідно, це впли-
вало на результат області в загальному рейтингу. 
Згідно з рейтинговими очками це – втрата дуже 
суттєва, – резюмував Віталій Ліпський.

Михайло Романчук розповів “Суспільному”, 
що пішов з Рівненщини не через образи чи не-
порозуміння. Він вдячний Рівному за те, що 
отримав після Олімпіади.

– Справді, такою підтримкою мало хто зі 
спортсменів може похвалитися, це факт. Але рі-
шення було прийняте, тому що прийшов час оби-
рати місце проживання на майбутнє. З дружиною 
вирішили, що це буде Хмельницький, там ми 
будемо облаштовуватись. Всі ми дорослі люди, 
розуміємо, що на спорті життя не закінчується. І 
мені потрібно зараз думати, чим я буду займатися 
після спортивної кар’єри, яка, на жаль, не така 
довга, як хотілось би, – пояснює Михайло.

Тренер з плавання Петро НАГОРНИЙ, який 
вів медаліста Олімпійських ігор Михайла Ро-
манчука, “Суспільному” заявив, що продовжує 
співпрацю зі спортсменом. Перехід його до 
Хмельницької області коментувати відмовився.

Нагадаємо, 25-річний плавець Михайло 
Романчук виступав у Токіо на двох дистанціях.  

Його дружина – хмельничанка Марина Бех-
Романчук, яка у стрибках в довжину на Олімпіаді 
посіла 5-те місце. Нині подружжя живе у Хмель-
ницькому. У Рівному у Михайла Романчука 
живуть батьки та сестра.

Михайло Романчук у 2022 році отримуватиме 
підвищену стипендію від Хмельницької ОДА 
у розмірі 17 тис.грн та персональну стипендію 
Хмельницького міського голови у розмірі 10 тис.
грн щомісячно.

Джерело: Радіо Трек.



Копійчана ванночка для ніг, яка зробить 
ваші п'яти гладенькими та зволоженими

Дорога та дешева антивікова косметика:  
в чому різниця і чи варто переплачувати
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Кожна людина хоче виглядати красивою та молодою. 
З віком, як відомо, люди старіють, їхня шкіра 
набуває зів'ялого вигляду, сяючий блиск пропадає, 
проявляються мімічні зморшки.

Вже після 25 років дівчина може помітити перші ознаки 
старіння шкіри. Тут важливо відстежити ці зміни вчасно і дати 
підтримку втомленій шкірі за допомогою кремів та сироваток.

Саме креми і всілякі антивікові емульсії допоможуть 
тримати шкіру вічно молодою. Грамотний догляд за шкірою 
забезпечить гарне обличчя на довгі роки.

БЮДЖЕТНИЙ І ЛЮКСОВИЙ ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ
На ринку існує безліч продуктів по боротьбі зі старінням. 

Всілякі сироватки, креми, краплі продаються буквально на 
кожному кроці.

Люди можуть знайти професійний догляд на будь-який 
гаманець. Найпростіший крем для боротьби з мімічними 
зморшками може коштувати від невеликої суми до цілої 
зарплати середньостатистичного працівника. У чому ж від-
мінності?

Багато хто не розуміє, навіщо переплачувати гроші за крем, 
якщо його можна купити всього за сотню гривень і чекати обі-
цяного результату. Чи буде в дзеркалі відображення на 10 років 
молодше від економного крему – велике питання.

Можна роками користуватися бюджетною косметикою і 
чекати дива, яке так і не прийде.

ПЕРЕВАГИ ЛЮКСОВОЇ КОСМЕТИКИ ПЕРЕД 
ЕКОНОМНОЮ:

вміщені антиоксидантні компоненти;
пептид;
ретинол;
зволожувальний компонент;
пілінгові частинки.
Саме ці складові входять до складу якісного дорогого крему 

або сироватки. Вони відмінно підтягують та розгладжують 
шкіру.

У бюджетних кремах такий склад теж можливий, але дума-
ти треба розумно. Якщо активні речовини такі небюджетні, 
то як вони можуть входити до складу економного крему? Їх 
просто там немає або є, але в мінімальній кількості, яка не 
зробить ніякої дії.

Будь-які засоби для догляду з серії антивікової косметики 
зобов'язані містити перераховані вище компоненти. У відсут-
ності їх, такий крем не є насправді омолоджувальним.

ПЛЮСИ ДОРОГИХ КРЕМІВ
Люксова косметика має ряд переваг, попри все вже ска-

зане.
Якість.  Доведено і перевірено багатьма косметологами, 

що професійна косметика ефективніша за бюджетну. Від неї 
рідше бувають алергічні реакції, а також в ній більше нату-

ральних компонентів.
Економічність. У порівнянні з косметичними процедурами 

хороша професійна косметика набагато бюджетніша, ніж по-
хід до косметолога.

Економія часу. Якщо вдома тримати такий крем або сиро-
ватку, то не будуть потрібні додаткові сили й час на поїздки 
в салон.

Вибираючи красу та молодість, завжди треба пам'ятати, що 
тільки якісні креми й догляди можуть їх зберегти.

Звичайно, регулярно доглядати 
за ними за допомогою масок, 
компресів, душа і ванночок.

Одним з доступних засобів догля-
ду за шкірою ніг є содові ванночки.

Сода має дивовижні властивос-
ті, які застосовуються не тільки в 
харчовій, хімічній промисловості, 
а й у косметології. Сода має влас-
тивості: антисептичну, дезінфіку-
вальну, протигрибкову, очищуваль-
ну, протизапальну, загоювальну, 
розм'якшувальну.

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ 
ВАННОЧКИ ДЛЯ НІГ  
З СОДОЮ

Содові ванночки дуже корисні у 
косметологічних і медичних проце-
дурах. Завдяки своїм властивостям 
вони сприятливо впливають на 
шкіру й організм людини. Так що ж 
в них такого дивного?

По-перше, содові ванни прекрас-
но дезінфікують. Додавши у воду 
трохи соди, можна боротися з гриб-
ковими захворюваннями, які зазви-
чай розташовуються в ділянці нігтя. 
Крім цього, тепла вода з додаванням 
соди має протизапальні властивості. 
Вода з содою може загоювати дрібні 
тріщини, ранки і садна на ногах. 
Завдяки таким ванночкам можна 
також позбутися неприємного запаху 
ніг, який з'являється через велику 
кількість бактерій на шкірі.

По-друге, сода є прекрасним очи-
щувальним засобом. При сильному 
забрудненні шкіри ступень і п'ят, де 
звичайне мило впоратися не в силах, 
содові ванночки легко очистять їх від 
бруду і пилу.

По-третє, содові ванни можуть 
швидко розм'якшити п'яти і ступні, 
тим самим позбавити грубої шкіри, 
натоптишів та мозолів.

По-четверте, содові ванночки 
знімають втому. Жінкам притаманне 
носіння незручного взуття на висо-
ких підборах, які до кінця дня дають 
про себе знати болем і втомою. Те-
плові ванночки з содою заспокоять 
і розслаблять ніжки після трудового 
дня та довгого носіння незручного 
взуття.

Обережно!  Сода  —  це  луг,  а  як 
і  всі  лужні  препарати,  вона  здатна 
роз'їдати  речовини  (в  тому  числі  й 
людську шкіру). Будьте обережні при 
її використанні.

Содові ванночки, якими б вони 
позитивними не були, не варто 

перетримувати. У разі занурення 
ніг в содовий розчин більш ніж на 
15-20 хвилин, можливе порушення 
рН-балансу шкіри ніг. Згодом може 
виникнути зворотний ефект, який у 
подальшому вимагатиме лікування.

Якщо у класичну содову ванну 
для ніг додати інші препарати, то 
можна посилити ту чи іншу дію 
цієї ванночки. Ось кілька варіантів 
ванночок для ніг, в яких додана сода.

Класична ванночка для ніг від 
втоми

Для того, щоб її приготувати, 
потрібно всього лише підігріти літр 
води до 38-39 градусів і розчинити в 
ній 2 столові ложки соди.

ВАННОЧКА ДЛЯ НІГ  
З СОДОЮ ТА СІЛЛЮ

Ванночка для ніг з содою та сіллю 
чудово розм'якшуює шкіру. Для про-
ведення такої процедури необхідно 
в тазик додати по дві столові ложки 
морської солі та соди. Тримати у дво-
літровому розчині свої ноги можна 
близько 7-8 хвилин. Ця косметична 
ванночка позбавить від натоптишів 
та грубої шкіри. Крім того, сіль є ві-
домим антисептиком, тому захищає 
від бактерій і грибків на ногах.

ВАННОЧКИ ДЛЯ НІГ  
З СОДОЮ ТА МИЛОМ

Це поєднання з подвійною си-
лою очищає ноги. Ванночки для 
ніг з содою та милом готується дуже 
просто: на 3 літри води додається 2 
столові ложки соди і 2 столові ложки 
мильної стружки. Якщо основною 
метою є очищення ніг, то можна 
взяти дитяче мило. Якщо ж хочеться 
додатково продезінфікувати ступні, 
то рекомендується додати класичне 
72%-ве господарське мило або навіть 
дігтярне. Час занурення – не більше 
10 хвилин.

Для того, щоб зробити ванноч-
ки для ніг від втоми, можна до-
дати замість звичайної теплої води 
трав'яний відвар. Це може бути 
ромашка, календула, подорожник. 
Відмінний засіб від позбавлення 
набряків – содові ванни з відваром 
м'яти. Також трав'яні ванни пре-
красно зміцнюють нігтьову пластину.

ВАННОЧКИ ДЛЯ НІГ З 
СОДОЮ ТА ЕФІРНИМИ 
ОЛІЯМИ

Ефірні олії здатні не тільки за-
спокоїти втомлену шкіру ніг, але й 
тонізувати і зволожити її. Ефірні олії 

можуть застосовуватися найрізнома-
нітніші. Наприклад, кілька крапель 
пачулі, апельсина, лимона, мигдалю 
або лаванди відмінно пом'якшують і 
зволожують шкіру. Однак перш ніж 
додати ефірні краплі в воду, необ-
хідно їх розвести в оливковій олії 
або спирті.

ВАННОЧКИ ДЛЯ НІГ  
З СОДОЮ І МОЛОКОМ

1  л і т р  т е п л о г о  ж и р н о г о 
коров'ячого молока і 1 чайна ложка 
соди може замінити похід до кос-
метолога. Річ у тім, що такий склад 
чудово зволожує шкіру. Після про-
цедури п'ятки стають м'якими й 
бархатистими. Крім усього іншого, 
молочна ванна – прекрасна про-
філактика грибкових захворювань.

ВАННОЧКА ДЛЯ НІГ  
З СОДОЮ І ПЕРЕКИСОМ 
ВОДНЮ

Щоб залікувати тріщини на 
п'ятах, необхідно в содову ванну 
додати перекис. Ванночка для ніг з 
содою і перекисом водню не тільки 
вбиває бактерії, але і верхній оро-
говілий шар епідермісу. Завдяки 
таким ванночкам ногам в короткий 
час можна повернути дитячу красу і 
м'якість. У теплу воду необхідно на-
лити 2 ст.ложки перекису і стільки 
ж соди, протримати хвилин 12-15 у 
воді й прочистити жорсткою щіткою 
шкірку на ступнях.

ВАННОЧКИ ДЛЯ НІГ  
З СОДОЮ І ЙОДОМ

Йод є додатковим дезінфектором, 
який допомагає за наявності грибків 
відкритих глибоких тріщин на п'ятах. 
Ванночки для ніг з содою і йодом 
корисні тим, хто має сильно пошко-
джену шкіру ніг. Для приготування 
такої ванночки з содою необхідно 
розвести по 2 столові ложки йоду і 
соди у 2 літрах води.

ВАННОЧКИ ДЛЯ НІГ З 
СОДОЮ І ГЛИНОЮ

Від мозолів, сухості й слабких 
нігтьових пластин на ногах допо-
магає ванночка з содою і білою гли-
ною. Глина володіє відлущувальним 
ефектом, а сода – пом'якшувальним. 
У тандемі ці препарати поперед-
жають появу натоптишів і тріщин. 
4 столових ложки білої глини і 2 
столові ложки соди на 2 літри води 
здатні зробити ніжки жінки м'якими 
і пружними.

ЯК ПРИЙМАТИ СОДОВІ 
ВАННИ?

Регулярність прийняття содових 
ванн має велике значення. Річ у тім, 
що цей лужний розчин при часто-
му використанні порушує шкірні 
покриви. Тому щодня приймати 
такі ванночки не рекомендується. 
Найкраще обмежиться 2-3 разами 
в тиждень. Курс розраховується 
близько 1 місяця, не більше. За цей 
термін регулярних процедур ефект 
буде видно кожному.

Для того, щоб позитивний ре-
зультат від содової ванночки був ще 
більше, можна після її прийняття 
зробити механічне очищення п'ят 
і ступень за допомогою чистячих 
жорстких щіток, пемзи або пилки, 
які очистять верхній омертвілий 
шар шкіри.

Зробивши ванну з додаванням 
соди, просто необхідно насухо ви-
терти ноги і зволожити спеціальним 
живильним кремом. Після ванночки 
не слід надягати ніяке взуття. Дуже 
важливо, щоб шкіра дихала після 
процедури. Найкраще приймати со-
дові ванночки перед сном.

Після содових ванн слід корис-
туватися спеціальним рушником, 
призначеним виключно для ніг, а 
також надіти бавовняні дихаючі 
шкарпетки.

Контрастний душ після теплої 
ванни тонізує ніжки, знімає напругу 
і втому, покращує кровообіг.

Важливо!  Лікування на ногах 
грибка і неприємного запаху шля-
хом содових ванночок може дати 
сприятливий результат тільки в тому 
разі, коли усувається причина цього 
неприємного запаху. Найчастіше за 
пітливістю ніг стоїть неякісне, тісне, 
закрите взуття або синтетичні шкар-
петки, які не дають циркулювати 
свіжому повітрю.

Ванночки для ніг з додаванням 
соди або інших складових можуть 
привести до бажаного ефекту “шкі-
ри немовляти” тільки в тому разі, 
коли догляд за ними здійснюється 
регулярно. Одноразові процедури не 
можуть на 100 відсотків впоратися з 
усіма проблемами, які виникають.

НА ЩО СЛІД ЗВЕРТАТИ 
УВАГУ ПРИ КУПІВЛІ 
ШКІРЯНОЇ КУРТКИ 
Шкіряна куртка – одна з 
найбільш універсальних та 
стильних речей будь-якого 
сезону. Розповідаємо, як 
вибрати модель, яка не 
застаріє з часом і при цьому 
підійде до різних речей 
вашого гардеробу.

Визначтеся  з  фасоном.  Для 
початку слід подумати, яка 
куртка вам необхідна, з якими 
речами збираєтеся поєднувати й 
куди плануєте її надягати. Якщо 
у вас вже є модель класичного 
крою, то радимо звернути увагу 
на більш особливий варіант. На-
приклад, куртку-косуху, куртку-
бомбер або укорочену шкірянку.

Визначте бюджет. Відразу ви-
значтеся з сумою, яку ви готові 
заплатити за шкіряну куртку, 
оскільки їхня вартість варію-
ється до декількох тисяч. При-
родно, це залежить від якості, 
виробника й самого магазину-
продавця. Якщо ви вирішили 
придбати куртку онлайн, то 
зможете провести сортування 
виробів за вартістю – це допо-
може значно заощадити ваш час 
і сили. У магазині також доціль-
но звернутися до продавця, щоб 
він показав вам моделі в межах 
зазначеної суми.

Враховуйте індивідуальні осо-
бливості зовнішності при купівлі. 
Найголовніше правило при 
купівлі будь-якої речі – під-
креслити достоїнства фігури 
та приховати недоліки. Тому 
завжди так важливо оцінювати 
річ перед тим, як її купити. На-
віть якщо вам дуже сподобалася 
конкретна модель – відкиньте 
емоції. Придивіться: чи дійсно 
вона вам підходить? Кожен 
сезон дизайнери фантазують 
щодо фасонів, кольорів і оброб-
ки, тож знайти варіант до душі 
зможуть всі.

Приділіть  увагу  якості.  Най-
кращими виробниками прийня-
то вважати Італію і Туреччину. 
Якісна шкіра дуже міцна – вона 
не зношується, не рветься і не 
витирається. При купівлі шкі-
ряної куртки також варто звер-
нути увагу на фурнітуру, якість 
швів і підкладку.

Вибирайте  потрібний  розмір. 
Найголовніше – правильно пі-
дібрати розмір шкіряного виро-
бу: куртка повинна бути трохи 
вільна, щоб першим шаром ви 
могли надіти не тільки футбол-
ку, але і светр або худі.



Доларове дерево: особливості вирощування та догляду 

Гороскоп на тиждень 21 - 27 лютого 
ОВЕН (21.03-20.04). Зможете легко отримати бажане, було 
б що бажати. Постарайтеся не затівати суперечки й не 
звертати увагу на недоброзичливців. У вихідні відпочиньте 
десь, але не вдома.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05). Досить вдалий період для укла-
дання угод, ви будете досить переконливі на перемовинах 
і нарадах. І все ж ретельно перевіряйте інформацію, є 
ймовірність неточностей і помилок. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Гарний тиждень, якщо мак-
симально використаєте всі його можливості для творчої 
самореалізації та для досягнення важливих цілей. Вихідні 
порадують спілкуванням з друзями. 
РАК (22.06-23.07). Вдалими будуть ділові зустрічі, необ-
хідна інформація надійде дуже вчасно. На вас чекають по-
зитивні зміни на професійній ниві та в особистому житті. 
Тільки без нервів!
ЛЕВ (24.07-23.08). Задовольняйтеся поки тим, що маєте. 
Саме час розібратися з боргами й фінансами, урегулюва-
ти взаємини з партнерами. Запасіться терпінням, будьте 
скромніші у своїх бажаннях. 
ДІВА (24.08-23.09). Досить напружений тиждень, однак 
вирішальний для вашої кар'єри й відносин з начальством. 
Рекомендується продемонструвати в усій красі свій про-
фесійний та творчий рівень. 
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Рішуче йдіть до своєї мети. Впев-
неність у собі додає вам сил та наснаги. Прислухайтеся до 
ідей колег та партнерів,  подумайте про вкладення грошей 
в освіту - свою або дітей. 
СКОРПІОН (24.10-22.11). Довіртеся інтуїції, нічого не 
бійтеся. На вас чекає робота й непогана зарплата. Одержи-
те ділову пропозицію, яка вас повністю влаштує. Вихідні 
– для звільнення від шкідливих звичок. 
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12). Вдалий час для сміливих та енер-
гійних дій. Сприятливі обставини для кар'єрного росту. Не 
доведеться особливо замислюватися над тим, що робити 
і як поводитися. 
КОЗОРІГ (22.12-20.01). Постарайтеся взяти себе в руки, 
хоч трохи розібратися в собі й виробити хоч якийсь план. 
Менше займайтеся розрахунками, більше уваги приді-
ляйте творчості та імпровізації.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02). Попереду - зустрічі, поїздки у 
справах та інші турботи. Дехто захоче скинути з себе тягар 
обов'язків, комусь набридне вчитися або працювати. На 
щастя, до вихідних це мине. 
РИБИ (20.02-20.03). Фортуна вирішила посміхнутися вам, 
цей тиждень, швидше за все, виявиться менш напруже-
ним, ніж минулий. З'явиться й вільний час та можливість 
зустрітися з давніми друзями. 

Чому у кімнатних рослин сохнуть 
кінчики листя і як з цим боротися?

7Хочете повідомити новину? Телефонуйте (097) 808-63-55 клуб читачів

Кілька останніх років однією з популярних рослин 
серед квітникарів стало доларове дерево. Тому 
заміокулькас стало модно дарувати на дні народження 
й новосілля. Друга причина великої популярності 
доларового дерева – це дуже простий догляд за ним. 
Вирощування рослини в домашніх умовах не вимагає 
особливої уваги.

ДОЛАРОВЕ ДЕРЕВО: ОПИС РОСЛИНИ
Свою назву рослина отримала завдки зеленому, глянцевому 

красивому листю. До складу одного м'ясистого листа входить 
приблизно десять пір'їн. Висота дерева, при гарному догляді, 
може досягати більше одного метра. Його клубнеподібний 
корінь запасає воду, яка необхідна рослині в періоди посухи. 
За своїми властивостями заміокулькас схожий з красулою або 
грошовим деревом.

Доларове дерево, що виростає в домашніх умовах, цвіте 
рідко. Квітка – це качанчик світло-рожевого, світло-жов-
того або білого кольору, прикритий зовні великим листком. 
У довжину він досягає 8 см. Особливою декоративністю він 
не відрізняється і трохи схожий на квітку спатіфілума. Щоб 
заміокулькас почав цвісти, йому необхідні певні умови. При 
дотриманні всіх умов цвітіння доларового дерева можна отри-
мати вже в молодому віці.

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ЗАМІОКУЛЬКАСА
У домашніх умовах за доларовими деревом доглядати зо-

всім неважко. Однак деякі нюанси в догляді рослини все ж є.
Освітлення. Заміокулькас світлолюбний, тому йому по-

трібно вибрати добре освітлене місце. Однак перші кілька днів 
квітка повинна адаптуватися до нових умов, тому їй потрібно 
підібрати місце з півтінню. Надалі рослину можна поставити 
на підвіконня, притіняючи її від прямих сонячних променів. 
В іншому випадку листя може отримати опік і покритися 
жовтими плямами.

Температурний режим. Добре рости і цвісти доларове дерево 
буде в літній період при температурі в приміщенні +25°С. 
Взимку квітці потрібна нижча температура, за якої вона буде 
набиратися сил для активного росту в літній період. Квітника-
рі рекомендують тримати рослину при температурі не більше 
+16°С. Можна навіть виносити горщик з заміокулькасом на 
утеплену лоджію, якщо температура там не буде опускатися 
нижче +12°С.

Вологість  повітря.  Рослині необхідний вологий клімат, 
досягти якого можна двома способами. Оскільки листя у 
доларового дерева м'ясисте, то від нестачі вологості рослина 
страждати не буде. Встановлена на підвіконні рослина в опа-
лювальний сезон буде почувати себе погано. Тому при таких 
умовах листя рекомендується протирати вологою ганчіркою.

ПРАВИЛА ПОЛИВУ І ПІДЖИВЛЕННЯ
Правильний режим поливу – це ключовий момент при 

догляді за доларовими деревом. Рослина може обійтися без 
вологи більше тижня. Тому заміокулькас чудово підійде тим, 
хто часто або на тривалий час покидає свою квартиру.

Поливають рослину рясно, але тільки після повного проси-
хання ґрунту в горщику. Занадто часто поливати заміокулькас 
не можна, оскільки його бульба може почати гнити. Саме тому 
на поверхні грунту і в піддоні не повинно бути застою води. 
Перелив для доларового дерева набагато страшніший, ніж 
пересушування ґрунту.

У період активного росту рослині потрібні поживні речо-
вини. Тому раз на два тижні заміокулькас потрібно підгодо-
вувати. Для цього використовуються добрива для кактусів 
або сукулентів, які продаються в спеціалізованих магазинах.

Взимку, якщо рослина буде міститися в прохолодному при-
міщенні, полив та підгодівлю припиняють.

ДОЛАРОВЕ ДЕРЕВО – ПЕРЕСАДКА
Коренева система рослини складається з щільних бульб, 

які досить уразливі. При необережній пересадці їх можна 
пошкодити, що часто призводить до загибелі квітки. Тому 
пересаджувати заміокулькас слід не поспішаючи і гранично 
акуратно.

Пересаджують доларове дерево, звстососуючи дані пра-
вила:

- Для заміокулькаса краще вибрати глиняний або кераміч-
ний горщик. Коріння рослини, розростаючись, легко може 
зламати пластикову ємність.

- На дно горщика обов'язково потрібно покласти дренаж. 
Грунт можна купити в магазині. Слід вибирати земляну суміш, 
призначену для кактусів. Для хорошої повітропроникності в 
грунт рекомендується додати керамзит, який повинен бути 
дрібним.

- Щоб не пошкодити коріння, пересадка здійснюється ме-
тодом перевалки. Квітка разом із земляною грудкою дістаєть-

ся зі старого горщика, і акуратно встановлюється в заздалегідь 
підготовлену нову ємність. При цьому потрібно стежити, щоб 
верхні бульби приблизно на один сантиметр залишилися ого-
лені. Повністю прикривати їх землею не можна.

- Сік доларового дерева отруйний і при попаданні на шкіру 
може викликати печіння та свербіж. Тому пересаджувати рос-
лину потрібно обов'язково в гумових рукавичках.

РОЗМНОЖЕННЯ ДОЛАРОВОГО ДЕРЕВА
У домашніх умовах розмножити заміокулькас можна трьо-

ма способами:
Живцювання. Цим способом дерево розмножується в тому 

випадку, якщо рослина вже доросла. Стебло відрізається від 
оголеної знизу гілки, на якій утворилася невелика брунька. 
Корінці повинні з'явитися через 2-4 тижні. Догляд за живцем 
у цей час полягає в постійному зволоженні субстрату.

Поділ бульби. Кореневу систему доларового дерева можна 
легко розділити й розсадити по горщиках. Зробити це можна 
при пересадці дорослої рослини. Кожна поділена рослина 
повинна бути посаджена в горщик, який приблизно на 3-4 
см в діаметрі ширший за кореневище. Ємність для садіння 
молодих рослин повинна бути не дуже глибокою.

Розмноження листочком. Це найпростіший, і в той же час 
тривалий, спосіб розмноження доларового дерева. Бульба на 
таких листках може дозрівати протягом декількох місяців. 
Щоб прискорити цей процес, можна прикрити ємність по-
ліетиленом, створивши розсаді тепличні умови.

МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДОГЛЯДІ  
ЗА ЗАМІОКУЛЬКАСОМ

Вирощування доларового дерева в основному не становить 
великої праці, але все-таки в процесі догляду за ним можуть 
виникнути деякі проблеми.

Незважаючи на те, що цвітіння доларового дерева буває 
дуже рідко і не відрізняється красою, це не заважає йому за-
лишатися однією з найкрасивіших кімнатних рослин. Своїми 
ефектними восковими листочками заміокулькас здатен при-
красити будь-який будинок або офіс.

Для деяких квітникарів 
жителі підвіконня стають 
справжніми улюбленцями, 
за якими доглядають 
з любов'ю. Проте яким 
би ретельним не був 
догляд, все одно домашні 
рослини можуть хворіти. 
Захворювання бувають 
різні, та й виникають 
вони з багатьох причин. 
Однак ми розповімо про 
те, чому сохнуть кінчики 
листя у кімнатних рослин. 
І, звичайно, не забудемо 
підказати, як з цим 
боротися.

ЧОМУ СОХНУТЬ КРАЇ 
ЛИСТЯ У КІМНАТНИХ 
РОСЛИН?

Як і буває найчастіше, 
поява сухих кінчиків у кім-
натних вихованців пов'язана 
з погрішностями в догляді. 
Так, наприклад, найчастішою 
причиною, від чого сохнуть 
листя кімнатних рослин, – це 
пересихання землі в горщику. 
До цього, звичайно, призво-
дить, несвоєчасний полив, 
що в підсумку загрожує опа-
данням листя.

Іншою проблемою до-
гляду за квітами може стати, 
навпаки, перелив земляного 
кому. Правда, листя у рослин 
по краях спочатку засихає, 
а потім трохи чорніє. Якщо 
вчасно не прийняти жодних 
заходів, при перезволоженні 
ґрунту почнеться гниття ко-
ренів вашого улюбленця, що 
небезпечно загибеллю.

Іншою причиною, через 
яку листя рослин по краях 
сохне, може бути занадто сухе 
повітря у приміщенні. Осо-
бливо ця проблема зустріча-
ється під час опалювального 
сезону в тих квартирах, де 
опалення централізоване. 

Більшою мірою від пере-
сихання повітря в кімнаті 
страждають кімнатні квіти, 
які в природному середовищі 
мешкають в регіонах з підви-
щеною зволоженістю повітря.

Це найпоширеніші причи-
ни засихання кінчиків листя 
кімнатних рослин. В окремих 
випадках цей дефект мож-
ливий, наприклад, при ви-
користанні води для поливу з 
крана. Розчинений у ній хлор 
може призводити до таких 
“опіків”, що проявляється не 
тільки на кінчиках, але і по 
всій поверхні листків. Ана-
логічний ефект виникає і при 
“перегодовуванні” мешкан-
ців підвіконь комплексними 
добривами. Проте в деяких 
випадках навпаки нестача 
деяких мікроелементів позна-
чається на стані листя.

Іноді листочки домашніх 
вихованців сохнуть на кін-
чиках при сонячних опіках 
або ураженні шкідниками. 
Листочки спочатку сохнуть, 
а потім можуть почати скру-
чуватися.

СОХНЕ ЛИСТЯ 
КІМНАТНИХ РОСЛИН – 
ЩО РОБИТИ?

Розв’язання цієї проблеми 
безпосередньо залежить від 
причини, яка призвела до 
того, що у вашого кімнатного 
улюбленця стали сохнути 
кінчики листя.

Дуже важливо навчитися 
правильно поливати свої рос-
лини, що допоможе уникну-
ти багатьох проблем. Полив 
здійснюють по мірі необхід-
ності. Більшість квітів потре-
бують вологи, коли верхній 
шар грунту підсохне на кілька 
сантиметрів. При цьому не 
заливайте горщик, особливо 
в зимовий час. Взимку не 

потребують або вимагають 
слабкий полив кактуси й су-
куленти.

Крім того, використовуйте 
воду, відстояну хоча б добу. 
Такі заходи усунуть висушу-
вання листя на кінчиках при 
нестачі поливу або викорис-
танні водопровідної води.

Щодо того, що робити, 
якщо у кімнатних рослин 
сохнуть кінчики листя через 
“залив” горщика, першим 
ділом рекомендуємо витягти 
квітку з горщика. Горщик 
потрібно промити господар-
ським милом. У рослини ви-
даляють за потреби підгниле 
коріння. На дно горщика 
укладають достатній дре-
нажний шар (2-3 см), пісок 
і новий ґрунт, в який потім 
саджають пошкоджену квітку.

Якщо у вашій квартирі 

сухе повітря, вихованцям 
знадобиться часте обприску-
вання. Але іноді й це не до-
помагає. Ситуацію врятують 
піддони з гравієм або керам-
зитом, куди по мірі необхід-
ності доливають воду. Потім 
на піддони ставлять горщики 
з квітами. Деякі квітникарі 
просто змушені придбати 
зволожувачі повітря.

Від сонячного опіку до-
поможе лише переставлення 
горщика в інше місце або 
завішування вікна напівпро-
зорою тканиною (марлею). 
При надлишку добрив також 
рекомендується пересадка 
рослини в новий ґрунт. При 
ураженні шкідниками реко-
мендується обробка надзем-
ної частини квітки мильним 
розчином або фунгіцидом.



8 ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

РІВНЕ 1

01:30,	 12:30,	13:40,	19:30 
Без цензури

02:15,	06:45,	07:45,	08:45,	
13:10 Рівне за тиждень

02:50,	08:20,	15:00,	23:20,	
00:20 Велика 
Незалежність

03:45,	16:15 Амбасадори
04:55,	20:35 Запитай у лікаря
05:40,	17:30 Нацспільноти
06:00,	10:30,	17:00 

Знай більше
07:20 Гурманія
09:30 Дитяча телестудія
11:00,	 22:00 Психологія
12:00 Здорово жити
14:45,	16:00 Новини 

Рівного. День
17:45 Вітаємо Вас
18:45,	21:30,	22:45,	23:45 

Новини Рівного

UA РІВНЕ

06:00 Тиждень на 
Суспільному

06:25 Правдоборці
06:40,	07:20,	08:20 Ранок 

на Суспільном
07:15,	 08:15,	09:15,	13:00,	

15:00,	17:00,	19:00,	
20:40,	22:00,	23:00,	
03:00 Новини

09:25 Т/С “Комісар Алекс” 
29, 30, 31 серії

11:45 Невідомі Карпати вип. 1
12:00 Візуальний код вип.6
12:30 Шукачі пригод вип.5, 6
13:05 Т/С “Снігопад” 16 серія
13:30 Ок, я тобі поясню вип.8

13:35 Веселі самороб-
ки вип.32, 36

13:40 М/С “Пригоди Тайо” 
1 сезон 9, 10, 11 серії

14:20 М/Ф 
“Найсправжнісінька 
пригода”

14:30 М/Ф “Лис і дрізд”
14:40 М/Ф “Свара”
14:50 М/Ф “Некмітливий 

горобець”
15:05 Древо вип.15
15:20 Баба Єлька. Експедиція 

на піч вип. 4
15:45 Вчитель
16:05 Д/Ф “Хто створив 

Змієві Вали”
17:15 Маршрутом змін
17:30 Радянський бру-

талізм вип.4
18:05 Прозоро. Про головне
19:20,	22:20 Сьогодні головне
19:50 Шерифи для но-

вих громад
20:00 Новини сусідів. 

Полтавщина
20:20 Народжені рікою вип.5
21:00 Т/С “Комісар 

Алекс” 104 серія
21:45 Курс інфогігієни. Як не 

стати овочем вип.34
23:30 Незвідана Україна вип.3
23:45 Шукачі пригод вип.4
00:00	 Х/ф	 “Білий	 птах	 з	

чорною	ознакою”
01:35 Загадки чернівець-

ких атлантів
01:45 Д/С “Сильні” 2 

сезон вип.3
02:00 Земля, наближена 

до неба вип. 7
02:20 Прозоро. Про актуальне
03:25 Правдоборці
03:35 Розсекречена історія
04:30 Культ. Особистості

04:45 Лайфхак українською
05:00 Країна пісень вип. 2
05:30 Візуальний код вип.2

UA: ПЕРШИЙ

06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05 Я вдома
06:30	 М/ф
07:00,	08:00,	09:00,	

13:00,	15:00,	18:00,	
21:00,	00:00,	02:25,	
05:20 Новини

07:05 Д/с “Дика планета”
07:25 Лекції TEDxKyiv
07:45,	03:10 Невідомі Карпати
08:10 Д/ц “Девід Рокко. 

Італія на смак”
09:10,	03:35	Т/с	“Потрійний	

захист”
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00,	 18:20 Соціальне ток-

шоу “По-людськи”
13:10,	 01:35 Прозоро: 

про актуальне
14:00 Країна пісень
15:10,	 21:35,	00:30,	02:55,	

05:50 Спорт
15:20 Концерт. Ніна 

Матвієнко та та 
Дмитро Андрієць

16:30 Д/с “Боротьба за 
виживання”

17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с “Світ дикої 

природи”
20:00 Д/ц “Африка. 

Звір на звіра”
21:45 Суспільно-

політичне ток-шоу 
“Зворотний відлік”

23:30 Перша шпальта
00:40	 Т/с	“Історії	Шерлока	

Холмса”

ІНТЕР

05:15,	22:05 “Слідство вели... з 
Леонідом Каневським”

07:00,	08:00,	09:00,	12:00,	
17:40 Новини

07:10,	 08:10,	09:20 “Ранок 
з ІНТЕРом”

10:05,	 18:00,	19:00,	03:40 
“Стосується кожного”

12:25	 Х/ф	“Весільна	вечір-
ка”

14:15 “Вещдок”
16:05 “Жди меня. Україна”
20:00,	03:10 Подробиці
21:00 “Вещдок. Особый 

случай. Шрамы войны”
23:50	 Х/ф	“Ведмежатник”
02:10	 Т/с	 “Той,	 хто	 не	

спить”
04:30	 М/с	 “Пригоди	 капі-

тана	Врунгеля”
04:55 Телемагазин

1+1

06:10 “Життя відомих людей”
06:30,	07:10,	08:10,	09:10 

Сніданок з 1+1
07:00,	08:00,	09:00,	12:00,	

14:00,	16:45,	19:30 ТСН
09:25,	10:20 “Життя відо-

мих людей 2022”
11:15,	 12:20,	14:15 Твій день
14:45 “Одруження наосліп”
17:10	 Т/с	“Крила	кохання”
20:45 “Проспорт”
20:50,	21:50	Т/с	“Папік	-	2”
22:35 “Тсн: 10 вражаю-

чих подій дня”
22:45 “Твій вечір 2022”
23:30	 Т/с	 “Дім	 Бобрин-

ських”
00:40	 Х/ф	“Трансформери:	

Помста	полеглих”

03:40 “Голос країни 12”

ICTV

05:05,	03:55 Скарб нації
05:15,	03:00 Я зняв!
05:20 Служба розшуку дітей
05:25,	10:05 Громадянська 

оборона
06:30 Факти
08:45 Факти
09:10,	19:20 Надзвичайні 

новини
10:20	 Х/ф	“Саллі”
12:10,	 13:15,	16:25	Т/с	“Пер-

ший	парубок	на	селі”
12:45,	15:45,	18:45 Факти
17:50,	 21:30	 Т/с	 “Морська	

поліція.	 Чорно-
морськ”

20:20 Прихована небезпека
21:05 Факти
22:40 Свобода слова
23:55	 Х/ф	“Той,	хто	біжить	

по	лезу	2049”

НОВИЙ КАНАЛ

06:00,	07:45 “Kids time”
06:05	 М/ф	 “Хранителі	

снів”
07:50 “Орел і решка”
10:00	 Т/с	“Сирена”
11:50	 Х/ф	 “Шалений	 па-

труль”
13:55	 Х/ф	 “Шалений	 па-

труль	2”
16:00 “Хто зверху?”
18:00,	19:00	Т/с	“Будиночок	

на	щастя”
20:00 “Ревізори на порозі”
22:00	 Х/ф	 “Завжди	 кажи	

“Так”
00:05	 Х/ф	 “Тупий	 та	 ще	

тупіший	2”

02:25 Служба розшуку дітей
02:30 “Зона ночі”

СТБ

06:00	 Т/с	“Комісар	Рекс”
08:00,	11:50 “Битва екс-

трасенсів” 16+
11:30,	 14:30,	17:30,	22:00 

Вікна-Новини
13:05,	 14:50	Т/с	“Сліпа”
15:35,	 18:05	Т/с	Слід
19:05,	01:25 “Супербабуся”
20:15,	 22:50	 Т/с	 “Наперекір	

долі”
23:15	 Т/с	 “Щаслива	 попри	

все”

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:45	 Х/ф	“Проти	природи	

2:	 Вижити	 в	 Серен-
гет”

10:30	 Х/ф	 “Проти	 приро-
ди:	 Подорож	 додо-
му”

12:15	 Х/ф	“Подвійна	гра”
14:35,	04:55 Зірки, чут-

ки та галлівуд
16:00,	04:00 Панянка-селянка
17:00,	 03:00 СуперЖінка 2
18:00,	02:00 Богиня шопінгу. 

Батли за патли
19:00 Розсміши коміка
20:00,	00:00 Одного разу 

під Полтавою
22:00	 Т/с	 “Усі	жінки	-	 від-

ьми”
23:00	 Т/с	“Бібліотекарі”
01:00,	01:30 Країна У
05:50 Корисні підказки

УКРАЇНА

06:30,	07:10,	08:15 Ранок 
з Україною

07:00,	08:00,	15:00,	19:00,	
23:00 Сьогодні

09:00 Зірковий шлях
10:20	 Т/с	“Серце	слідчого”
14:30,	15:30,	17:00	Т/с	“Вод-

на	поліція”
20:10 “Говорить Україна”
21:00	 Т/с	 “Ти	 мене	 ніколи	

не	забудеш”
23:10,	02:00	 Т/с	 “У	 полоні	

минулого”
02:50 Гучна справа
03:50 Реальна містика

МЕГА

06:05,	12:40 Містична Україна
06:55 Правила виживання
07:50,	01:35 Речовий доказ
09:00 Вартість життя
10:10 Таємниці світу
11:40 Природа сьогодення
13:35,	 21:50 Таємні кос-

мічні катастрофи
14:25 Щось пішло не так: 

зворотній відлік 
до катастрофи

15:20 Найекстремальніший
16:20,	23:40 Як влашто-

ваний Всесвіт
17:20 Неймовірні винаходи
17:50,	 00:40 Заборонена 

історія
18:50 Україна вражає
19:50,	22:40 Шукачі не-

приємностей
20:50 Дика Індія
02:45 Бандитський Київ
03:35 Дикі Філіппіни 

Найджела Марвіна
04:30 Судіть самі

05:10 Код доступу

К1

06:30 “TOP SHOP”
08:00	 М/с	 “Юху	 та	 його	

друзі”
08:25 “Ух ти show”
09:00	 Х/ф	 “Мерайа	 Мунді	

та	скринька	Мідаса”
10:50,	21:10 “Орел і Решка. 

Навколо світу”
13:50	 Х/ф	“Джейн	Ейр”
16:00	 Х/ф	“Агора”
18:15 “Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож”

20:15 “Орел і Решка. 
Морський сезон”

23:10	 Х/ф	“Остання	любов	
на	Землі”

01:00	 Т/с	Три	сестри
03:00 Нічне життя

К2

07:30 Салат-бар
08:20 Світ їжі. Новорічні 

та Різдвяні страви
09:20,	21:20 Один за 100 годин
10:20 Затишна дача
10:50 Дача бородача
11:20,	 17:10 Правила життя
13:00,	 16:30 Корисні поради
13:20 Ланчбокс
13:30 Гордон Рамзі 

готує вдома
14:30 Моя кухня
15:30 Правила виживання
18:50 Удачний проект
20:30 Шість соток
22:10 Готуємо разом
23:50,	03:40 Зіркові долі
01:40 Формула любові
03:20 Арт-простір

04:10	 М/ф

2+2

06:05	 Т/с	 “Ментівські	 ві-
йни.	Харків-2”

09:45	 Х/ф	 “Люди	 Ікс-3:	
Остання	битва”

11:45	 Х/ф	 “Люди	 Ікс:	 По-
чаток.	Росомаха”

13:50 “Загублений світ”
17:55 “Секретні матеріали”
18:15 “Спецкор”
18:50 “Джедаі”
19:25 “Гроші 2022”
20:20	 Т/с	“Ангели”
22:05,	00:15	Т/с	“Кістки”
23:55 “Дубинізми”
02:05	 Т/с	 “Зустрічна	 сму-

га”
03:00 “Відеобімба-2”
05:45 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

05:40	 Х/ф	“Ніагара”
07:10,	 09:00,	01:15 

Телемагазин
07:40,	08:50 “Мультфільм”
08:00 “Невідома версія”
09:30 “Зіркові долі”
10:10 Моя правда
11:00	 Х/ф	 “Кримінальний	

талант”
13:55	 Х/ф	“Золоте	теля”
17:20,	 23:15	 Т/с	 “Суто	 ан-

глійські	вбивства”
19:20,	01:45	Т/с	“Пуаро”
21:00	 Т/с	“Доктор	Блейк”

РІВНЕ 1

01:30,	04:55,	13:40,	19:30,	
00:20 Без цензури

02:15,	06:45,	07:45,	
08:45,	13:10,	18:45,	
21:30,	22:45,	23:45 
Новини Рівного

02:40,	08:20,	15:00,	23:20 
Велика Незалежність

03:45,	16:15 Амбасадори
05:40,	17:30 Нацспільноти
06:00,	10:30,	17:00 

Знай більше
07:20 Гурманія
09:30 Дитяча телестудія
11:00,	 22:00 Психологія
12:00 Запитай у лікаря
14:45,	16:00 Новини 

Рівного. День
17:45 Вітаємо Вас
20:30 Здорово жити

UA РІВНЕ

06:00,	07:15,	08:15,	09:15,	
13:00,	15:00,	17:00,	
19:00,	20:40,	22:00,	
23:00,	03:00 Новини

06:25 Правдоборці
06:40,	07:20,	08:20 Ранок 

на Суспільном
09:25 Т/С “Комісар Алекс” 

32, 33, 34 серії
11:40 А хто навчить 

бабусю вип. 8
11:45 Невідомі Карпати вип. 2
12:00 Літературно-кулінарне 

шоу “Енеїда” 1 
сезон вип. 2

12:30 Геолокація: 
Волинь вип. 1

13:05 Т/С “Снігопад” 
17 серія ДА

13:30 Ок, я тобі поясню вип.10
13:35 Веселі саморобки вип.5
13:40 М/С “Пригоди Тайо” 

1 сезон 12, 13, 14 серії
14:20 М/Ф “Лисичка 

з качалкою”
14:30 М/Ф “Черевички”
14:40 М/Ф “Чарівні окуляри”
14:50 М/Ф “Як Петрик 

П’яточкін слони-
ків рахував”

15:05 Сковорода. 
Гастробайки вип.6

15:20 Країна пісень вип. 6
15:45 А хто навчить 

бабусю? Вип.9
16:00 Недалечко вип. 3
16:15 Т/С “Комісар 

Алекс” 105 серія
17:15 Маршрутом змін
17:30 Я вдома вип.3
18:05 Прозоро. Про головне
19:20,	22:20 Сьогодні головне
19:50 Шерифи для но-

вих громад
20:00 Новини сусідів. 

Херсонщина
20:20 Народжені рікою вип.6
21:00 Прозоро. Про актуальне
21:45 Д/С “Сильні” 2 сезон
23:35 Шерифи для но-

вих громад
23:45 Шукачі пригод вип. 5
00:00 Д/Ф “З України 

до Голлівуду”
01:15 Д/Ф “Сільське кіно 

Владислава Чабанюка”
01:45 Д/С “Сильні” 2 

сезон вип.4
02:00 Земля, наближена 

до неба вип. 8

02:20 Прозоро. Про актуальне
03:35 Розсекречена історія
04:30 Культ. Особистості
04:45 Лайфхак українською
05:00 Країна пісень вип. 3
05:30 Візуальний код вип. 3

UA: ПЕРШИЙ

06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05,	02:40 Я вдома
06:30	 М/ф
07:00,	08:00,	09:00,	

13:00,	15:00,	18:00,	
21:00,	23:25,	01:55,	
05:15 Новини

07:05,	00:15	 Т/с	 “Історії	
Шерлока	Холмса”

08:10 Д/ц “Девід Рокко. 
Італія на смак”

09:10,	03:35	Т/с	“Потрійний	
захист”

11:00 Прозоро: про соціальне
12:00,	 18:20 Соціальне ток-

шоу “По-людськи”
13:10,	 01:05 Прозоро: 

про актуальне
14:00 Країна пісень
15:10,	 21:40,	00:00,	02:30,	

05:50 Спорт
15:20 Концерт. Іво Бобул
16:30 Д/с “Боротьба за 

виживання”
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с “Світ дикої 

природи”
20:00 Д/ц “Африка. 

Звір на звіра”
21:50 Полюси
22:50 Бігус Інфо
03:05 Невідомі Карпати

ІНТЕР

05:25,	22:05 “Слідство вели... з 
Леонідом Каневським”

07:00,	08:00,	09:00,	12:00,	
17:40 Новини

07:10,	 08:10,	09:20 “Ранок 
з ІНТЕРом”

10:00 “Корисна програма”
11:00 “Інше життя”
12:25	 Х/ф	“Сабріна”
15:00,	 15:40 “Вещдок”
16:30 “Вещдок. Особый 

случай”
18:00,	19:00,	04:15 

“Стосується кожного”
20:00,	03:45 Подробиці
21:00 “Вещдок. Особый 

случай. Шрамы войны”
23:50	 Х/ф	 “Лінкольн	 для	

адвоката”
02:05	 Т/с	 “Той,	 хто	 не	

спить”

1+1

05:35 “Життя відомих людей”
06:30,	07:10,	08:10,	09:10 

Сніданок з 1+1
07:00,	08:00,	09:00,	12:00,	

14:00,	16:45,	19:30 ТСН
09:25,	10:20 “Життя відо-

мих людей 2022”
11:15,	 12:20,	14:15 Твій день
14:45 “Одруження наосліп”
17:10	 Т/с	“Крила	кохання”
20:50 “Проспорт”
20:55,	21:40	Т/с	“Папік	-	2”
22:35 “Тсн: 10 вражаю-

чих подій дня”
22:45 “Твій вечір 2022”
23:30	 Т/с	 “Дім	 Бобрин-

ських”
00:40	 Х/ф	“Нікіта”

02:55 “Вражаючі іс-
торії ТСН - 2”

ICTV

04:15,	03:35,	03:55 Я зняв!
04:20 Факти
04:40,	20:20,	02:40 

Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти
09:15,	 19:20 Надзвичайні 

новини
10:10 Прихована небезпека
10:45,	13:25	 Х/ф	 “Зелена	

книга”
12:45,	15:45 Факти
13:50,	 16:20	Т/с	“Пес”
17:45,	 21:25	 Т/с	 “Морська	

поліція.	 Чорно-
морськ”

18:45,	21:05 Факти
22:20	 Т/с	 “Розтин	 пока-

же-2”
23:15	 Х/ф	 “Джанго	 віль-

ний”
03:50 Скарб нації

НОВИЙ КАНАЛ

06:00,	07:40 “Kids time”
06:05 “Мультфільм”
06:10	 М/с	“Том	і	Джеррі”
06:40	 М/ф	 “Том	 і	 Джері	

зустрічають	Шерлока	
Холмса”

07:45 “Орел і решка”
09:50	 Т/с	“Сирена”
11:40 “Діти проти зірок”
13:10	 Х/ф	 “Ворог	 держа-

ви”
15:55 “Хто зверху?”
18:00,	19:00	Т/с	“Будиночок	

на	щастя”

20:00 “Пара на мільйон”
22:15	 Х/ф	 “Мисливці	 на	

привидів”
00:35	 Х/ф	 “Хоробрі	 пер-

цем”
02:40 “Зона ночі”

СТБ

06:05	 Т/с	“Комісар	Рекс”
09:00,	11:50 “Битва екс-

трасенсів” 16+
11:30,	 14:30,	17:30,	22:00 

Вікна-Новини
13:00,	 14:50	Т/с	“Сліпа”
15:35,	 18:05	Т/с	Слід
19:05,	01:25 “Супербабуся”
20:15,	 22:50	 Т/с	 “Наперекір	

долі”
23:15	 Т/с	 “Щаслива	 попри	

все”

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:45,	22:00	Т/с	“Усі	жінки	-	

відьми”
09:45,	23:00	 Т/с	 “Бібліоте-

карі”
10:45	 Х/ф	“Ніч	у	музеї”
12:55 4 весілля
14:00,	16:00,	04:00 

Панянка-селянка
15:00,	04:55 Зірки, чут-

ки та галлівуд
17:00,	 03:00 СуперЖінка 2
18:00,	02:00 Богиня шопінгу. 

Батли за патли
19:00 Розсміши коміка
20:00,	00:00 Одного разу 

під Полтавою
01:00,	01:30 Країна У
05:50 Корисні підказки

УКРАЇНА

06:30,	07:10,	08:15 Ранок 
з Україною

07:00,	08:00,	15:00,	19:00,	
23:00 Сьогодні

09:00 Зірковий шлях
11:20 Історія одного 

злочину 16+
14:30,	15:30,	17:00	Т/с	“Вод-

на	поліція”
20:10 “Говорить Україна”
21:00	 Т/с	 “Ти	 мене	 ніколи	

не	забудеш”
23:10,	02:00	 Т/с	 “У	 полоні	

минулого”
02:50 Гучна справа
03:50 Реальна містика

МЕГА

06:05,	12:30 Містична Україна
06:55 Правила виживання
07:50,	01:35 Речовий доказ
09:00 Вартість життя
10:10 Таємниці світу
11:30 Природа сьогодення
13:25,	 21:50 Таємні кос-

мічні катастрофи
14:25 Щось пішло не так: 

зворотній відлік 
до катастрофи

15:20 Найекстремальніший
16:20,	23:40 Як влашто-

ваний Всесвіт
17:20 Неймовірні винаходи
17:50,	 00:40 Заборонена 

історія
18:50 Україна вражає
19:50,	22:40 Шукачі не-

приємностей
20:50 Дика Індія
02:45 Бандитський Київ
03:35 Дикі Філіппіни 

Найджела Марвіна

04:30 Судіть самі
05:05 Код доступу
05:35 Скептик

К1

06:30 “TOP SHOP”
08:00	 М/с	 “Юху	 та	 його	

друзі”
08:40 “Ух ти show”
08:50 “Орел і Решка. Шопінг”
09:40 “Орел і Решка. 

Незвідана Європа”
10:35,	 18:15 “Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож”

12:30,	 20:15 “Орел і Решка. 
Морський сезон”

13:30,	21:10 “Орел і Решка. 
Навколо світу”

14:25	 Х/ф	 “Мерайа	 Мунді	
та	скринька	Мідаса”

16:15	 Х/ф	“Ларго	Вінч:	По-
чаток”

23:10	 Т/с	“Грань”
00:50	 Т/с	Три	сестри
03:00 Нічне життя

К2

07:30 Салат-бар
08:20 Світ їжі. Новорічні 

та Різдвяні страви
09:20,	21:20 Один за 100 годин
10:20 Затишна дача
10:50 Дача бородача
11:20,	 17:10 Правила життя
13:00,	 16:30 Корисні поради
13:20 Ланчбокс
13:30 Гордон Рамзі 

готує вдома
14:30 Моя кухня
15:30 Правила виживання
18:50 Удачний проект

20:30 Шість соток
22:10 Готуємо разом
23:50,	03:40 Зіркові долі
01:40 Формула любові
03:20 Арт-простір
04:10	 М/ф

2+2

06:00 “Джедаі 2019”
06:15	 Х/ф	“Ронін”
08:50	 Х/ф	“Королі	вулиць”
10:50	 Т/с	“Булатов”
12:50,	 16:55 “Загублений світ”
17:55,	 01:45 “Секретні 

матеріали”
18:15 “Спецкор”
18:50 “Джедаі”
19:25 “Джедаі 2021”
20:25	 Т/с	“Ангели”
22:05,	23:55	Т/с	“Кістки”
02:00	 Т/с	 “Зустрічна	 сму-

га”
02:55 “Відеобімба-2”
05:45 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

06:05	 Х/ф	 “Веселі	 Жабо-
кричі”

07:10,	 09:00,	01:20 
Телемагазин

07:40,	08:50 “Мультфільм”
08:00 “Невідома версія”
09:30 “Зіркові долі”
10:20 Моя правда
11:10	 Х/ф	“Чорна	Рада”
13:55	 Х/ф	“Шлях	дракона”
15:40	 Х/ф	 “П’ять	 хвилин	

страху”
17:20,	 23:20	 Т/с	 “Суто	 ан-

глійські	вбивства”
19:20,	01:50	Т/с	“Пуаро”
21:00	 Т/с	“Доктор	Блейк”

РІВНЕ 1

01:30,	 12:30,	13:40,	00:20 
Без цензури

02:15,	06:45,	07:45,	
08:45,	13:10,	18:45,	
21:30,	22:45,	23:45 
Новини Рівного

02:40,	08:20,	15:00,	23:20 
Велика Незалежність

03:45,	16:15 Амбасадори
04:55,	20:35 Запитай у лікаря
05:40,	17:30 Нацспільноти
06:00,	10:30,	17:00 

Знай більше
07:20 Гурманія
09:30 Дитяча телестудія
11:00,	 22:00 Психологія
12:00 Здорово жити
14:45,	16:00 Новини 

Рівного. День
17:45 Вітаємо Вас
19:30 Попереднє читання

UA РІВНЕ

06:00,	07:15,	08:15,	09:15,	
13:00,	15:00,	17:00,	
19:00,	20:40,	22:00,	
23:00,	03:00 Новини

06:40,	07:20,	08:20 Ранок 
на Суспільном

09:25 Т/С “Комісар Алекс” 
35, 36, 37 серії

11:45 Невідомі Карпати вип. 3
12:00 Літературно-кулінарне 

шоу “Енеїда” 1 
сезон вип. 3

12:30 Геолокація: 
Волинь вип. 2

13:05 Т/С “Снігопад” 
18 серія ДА

13:30 Ок, я тобі поясню вип.9
13:35 Веселі само-

робки вип.23
13:40 М/С “Пригоди Тайо”15 

сезон 15, 16, 17 серії
14:20 М/Ф “Повертайся, 

Капітошко”
14:30 М/Ф “Ниточка 

та кошеня”
14:40 М/Ф “Про всіх на світі”
14:50 М/Ф “Як песик і ко-

шеня мили підлогу”
15:05 Історії (не)забутих сіл 

Тернопільщини вип.6
15:20 Країна пісень вип.7
15:45 А хто навчить ба-

бусю? Вип.10, 1
16:00 Недалечко вип. 4
16:15 Т/С “Комісар 

Алекс” 106 серія
17:15 Маршрутом змін
17:30 Геолокація: 

Волинь вип.1
18:05 Прозоро. Про головне
19:20,	22:20 Сьогодні головне
19:50 Курс інфогігієни. Як не 

стати овочем вип.18
20:00 Новини сусідів. 

Дніпропетровщина
20:20 Народжені рікою вип.7
21:00 Д/Ф “Покоління 

золотої алеї”
23:35 Правдоборці
23:45 Шукачі пригод вип.6
00:00 Д/Ф “Печерні” ЗА
00:50 Д/С “Між життям 

та смертю” вип. 6
01:20 Загадки чернівець-

ких атлантів
01:30 Д/С “Сильні” 2 

сезон вип.5, 6
02:00 Земля, наближена 

до неба вип. 59

02:20 Прозоро. Про актуальне
03:35 Хортиця ONLINE. 

Музей судноплавства
04:00 Артефакти. 

Спіймай легенду
04:30 Культ. Особистості
04:45 Лайфхак українською
05:00 Країна пісень вип 4
05:30 Візуальний код вип. 4

UA: ПЕРШИЙ

06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05,	02:40 Я вдома
06:30	 М/ф
07:00,	08:00,	09:00,	

13:00,	15:00,	18:00,	
21:00,	23:25,	01:55,	
05:15 Новини

07:05	 Т/с	“Історії	Шерлока	
Холмса”

08:10 Д/ц “Девід Рокко. 
Італія на смак”

09:10,	03:35	Т/с	“Потрійний	
захист”

11:00 Прозоро: про соціальне
12:00,	 18:20 Соціальне ток-

шоу “По-людськи”
13:10,	 01:05 Прозоро: 

про актуальне
14:00 Країна пісень
15:10,	 21:40,	00:00,	02:30,	

05:50 Спорт
15:20 Концерт. Наталія 

Валевська
16:00 Д/с “Особливий за-

гін. Супер - чуття”
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с “Світ дикої 

природи”
20:00 Д/ц “Африка. 

Звір на звіра”
21:50 Полюси
22:50 Перша шпальта

00:15	 Т/с	“Спогади	Шерло-
ка	Холмса”

03:05 Невідомі Карпати

ІНТЕР

05:00 Телемагазин
05:30,	22:10 “Слідство вели... з 

Леонідом Каневським”
07:00,	08:00,	09:00,	12:00,	

17:40 Новини
07:10,	 08:10,	09:20 “Ранок 

з ІНТЕРом”
10:00 “Корисна програма”
11:00 “Інше життя”
12:25	 Х/ф	 “Наречена-вті-

качка”
14:50,	15:35 “Вещдок”
16:30 “Вещдок. Особый 

случай”
18:00,	19:00,	03:55 

“Стосується кожного”
20:00,	03:25 Подробиці
21:00 “Вещдок. Особый 

случай. Шрамы войны”
23:50	 Х/ф	 “Серед	 білого	

дня”
01:35	 Т/с	 “Той,	 хто	 не	

спить”
04:40	 М/с	 “Пригоди	 капі-

тана	Врунгеля”

1+1

05:40 “Життя відомих людей”
06:30,	07:10,	08:10,	09:10 

Сніданок з 1+1
07:00,	08:00,	09:00,	12:00,	

14:00,	16:45,	19:30 ТСН
09:25,	10:20 “Життя відо-

мих людей 2022”
11:15,	 12:20,	14:15 Твій день
14:45 “Одруження наосліп”
17:10	 Т/с	“Крила	кохання”
20:45 “Проспорт”

20:45,	21:35	Т/с	“Папік	-	2”
22:35 “Тсн: 10 вражаю-

чих подій дня”
22:45 “Твій вечір 2022”
23:30	 Т/с	 “Дім	 Бобрин-

ських”
00:40	 Х/ф	“Сестри”
03:00 “Вражаючі іс-

торії ТСН - 2”

ICTV

04:15 Служба розшуку дітей
04:20 Факти
04:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти
09:15,	 19:20 Надзвичайні 

новини
10:30,	 13:25	 Х/ф	 “Капітан	

Філліпс”
12:45,	15:45 Факти
13:50,	 16:20	Т/с	“Пес”
17:50,	 21:25	 Т/с	 “Морська	

поліція.	 Чорно-
морськ”

18:45,	21:05 Факти
20:20,	02:40 Секретний фронт
22:20	 Т/с	 “Розтин	 пока-

же-2”
23:15	 Х/ф	 “Мерзенна	 ві-

сімка”
03:40 Я зняв!
03:50 Скарб нації

НОВИЙ КАНАЛ

06:00,	07:20 “Kids time”
06:05	 М/с	“Том	і	Джеррі”
07:25 “Орел і решка”
09:25	 Т/с	“Сирена”
12:10 “Діти проти зірок”
13:55	 Х/ф	 “Книга	 джун-

глів”
15:55,	 20:00 “Хто зверху?”

18:00,	19:00	Т/с	“Будиночок	
на	щастя”

22:10	 Х/ф	 “Сусіди	 на	
стрьомі”

00:25	 Х/ф	 “Загублений	
світ”

02:20 Служба розшуку дітей
02:25 “Зона ночі”

СТБ

05:55	 Т/с	“Комісар	Рекс”
07:50,	11:50 “Битва екс-

трасенсів” 16+
11:30,	 14:30,	17:30,	22:00 

Вікна-Новини
13:05,	 14:50	Т/с	“Сліпа”
15:40,	18:05	Т/с	Слід
19:05,	01:25 “Супербабуся”
20:15,	 22:50	 Т/с	 “Наперекір	

долі”
23:15	 Т/с	 “Щаслива	 попри	

все”

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:45,	22:00	Т/с	“Усі	жінки	-	

відьми”
09:45,	23:00	 Т/с	 “Бібліоте-

карі”
10:45	 Х/ф	“Ніч	у	музеї	2”
12:45 4 весілля
14:00,	16:00,	04:00 

Панянка-селянка
15:00,	04:55 Зірки, чут-

ки та галлівуд
17:00,	 03:00 СуперЖінка 2
18:00,	02:00 Богиня шопінгу. 

Батли за патли
19:00 Розсміши коміка
20:00,	00:00 Одного разу 

під Полтавою
01:00,	01:30 Країна У
05:50 Корисні підказки

УКРАЇНА

06:30,	07:10,	08:15 Ранок 
з Україною

07:00,	08:00,	15:00,	19:00,	
23:00 Сьогодні

09:00 Зірковий шлях
11:20 Історія одного 

злочину 16+
14:30,	15:30,	17:00	Т/с	“Вод-

на	поліція”
20:10 “Говорить Україна”
21:00	 Т/с	 “Ти	 мене	 ніколи	

не	забудеш”
23:10,	02:00	 Т/с	 “У	 полоні	

минулого”
02:50 Гучна справа
03:20 Реальна містика

МЕГА

06:05,	13:15 Містична Україна
06:55 Правила виживання
07:50,	02:45 Речовий доказ
09:00 Вартість життя
10:10 Таємниці світу
11:20 Природа сьогодення
14:15,	 22:40 Таємні кос-

мічні катастрофи
15:10 Щось пішло не так: 

зворотній відлік 
до катастрофи

16:10 Найекстремальніший
17:10,	 00:40 Як влашто-

ваний Всесвіт
17:40 Неймовірні винаходи
18:40,	01:35 Заборонена 

історія
19:50 Україна вражає
20:50,	23:40 Шукачі не-

приємностей
21:50 Дика Індія
03:35 Бандитський Київ
04:10 Дикі Філіппіни 

Найджела Марвіна

05:05 Судіть самі
05:35 Скептик

К1

06:30 “TOP SHOP”
08:00	 М/с	 “Юху	 та	 його	

друзі”
08:25 “Ух ти show”
09:10 “Орел і Решка. Шопінг”
10:00,	18:15 “Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож”

12:00,	20:15 “Орел і Решка. 
Морський сезон”

13:00,	21:10 “Орел і Решка. 
Навколо світу”

14:00	 Х/ф	“Ларго	Вінч:	По-
чаток”

16:00	 Х/ф	 “Ларго	 Вінч	 2:	
Змова	в	Бірмі”

23:10	 Т/с	“Грань”
00:50	 Т/с	Три	сестри
02:50 Нічне життя

К2

07:30 Салат-бар
08:20 Світ їжі. Новорічні 

та Різдвяні страви
09:20,	21:20 Один за 100 годин
10:20 Затишна дача
10:50 Дача бородача
11:20,	 17:10 Правила життя
13:00,	 16:30 Корисні поради
13:20 Ланчбокс
13:30 Гордон Рамзі 

готує вдома
14:30 Моя кухня
15:30 Правила виживання
18:50 Удачний проект
20:30 Шість соток
22:10 Готуємо разом
23:50,	03:40 Зіркові долі
01:40 Формула любові

03:20 Арт-простір
04:10	 М/ф

2+2

06:00 “Джедаі 2019”
06:30	 Х/ф	“Колектор”
08:25	 Х/ф	“Люди	Ікс-2”
11:05	 Т/с	“Булатов”
12:55,	 19:25 “Загублений світ”
17:55 “Секретні матеріали”
18:15 “Спецкор”
18:50 “Джедаі”
20:15	 Т/с	“Ангели”
22:00,	23:50	Т/с	“Кістки”
01:40	 Х/ф	“Толкін”
03:45 “Відеобімба-2”
05:45 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

06:00	 Х/ф	“Сто	тисяч”
07:10,	 09:00,	01:20 

Телемагазин
07:40,	08:50 “Мультфільм”
08:00,	10:20 Моя правда
09:30 “Зіркові долі”
11:10	 Х/ф	“Мамай”
12:35	 Х/ф	 “Дім	 літаючих	

кінжалів”
15:00,	21:00	 Т/с	 “Доктор	

Блейк”
17:20,	 23:20	 Т/с	 “Суто	 ан-

глійські	вбивства”
19:20,	01:50	Т/с	“Пуаро”
04:50	 Х/ф	“Чорна	Рада”

ВІВТОРОК,
22 ЛЮТОГО

СЕРЕДА,
23 ЛЮТОГО

ПОНЕДІЛОК,
21 ЛЮТОГО



9ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

РІВНЕ 1

01:30,	04:55,	12:00,	13:40,	
00:20 Без цензури

02:15,	06:45,	07:45,	
08:45,	13:10,	18:45,	
21:30,	22:45,	23:45 
Новини Рівного

02:40,	08:20,	15:00,	19:30,	
23:20 Велика 
Незалежність

03:45,	16:15 Амбасадори
05:40,	17:30 Нацспільноти
06:00,	12:30 Знай більше
07:20 Гурманія
09:30 Дитяча телестудія
10:30,	 17:00 Здорово жити
11:00,	 22:00 Психологія
14:45,	16:00 Новини 

Рівного. День
17:45 Вітаємо Вас
20:35 Запитай у лікаря

UA РІВНЕ

06:00,	07:15,	08:15,	09:15,	
13:00,	15:00,	17:00,	
19:00,	20:40,	22:00,	
23:00,	03:00 Новини

06:40,	07:20,	08:20 Ранок 
на Суспільном

09:25 Т/С “Комісар Алекс” 
38, 39, 40 серії

11:40 А хто навчить ба-
бусю? вип.10

11:45 Невідомі Карпати вип. 4
12:00 Літературно-кулінарне 

шоу “Енеїда” 1 
сезон вип. 7

12:30 Геолокація: 
Волинь вип. 3

13:05 Т/С “Снігопад” 
19 серія ДА

13:30 Ок, я тобі поясню вип.11
13:35 Веселі саморобки вип.21
13:40 М/С “Пригоди Тайо” 1 

сезон 18, 19, 20 серія
14:20 М/Ф “Коп і Штик 

- завзяті кроти”
14:30 М/Ф “Маленький 

великий пес”
14:40 М/Ф “Про кішку, 

яка упала з неба”
14:50 М/Ф “Лежень”
15:05 Мистецтво жити вип.4
15:20 Країна пісень вип.8
15:45 А хто навчить 

бабусю вип. 2
16:00 Недалечко вип.5
16:15 Т/С “Комісар 

Алекс” 107 серія
17:15 Маршрутом змін
17:30 Радянський бру-

талізм вип.12
18:05 Прозоро. Про головне
19:20,	22:20 Сьогодні головне
19:50 Курс інфогігієни. Як не 

стати овочем вип.17
20:00 Новини сусідів. 

Київщина
20:20 Народжені рікою вип.8
21:00 Правдоборці
21:10 Схеми. Корупція 

в деталях
21:45 Курс інфогігієни. Як 

не стати овочем
21:50 StopFakeNews
23:35 Шерифи для но-

вих громад
23:45 Глушина на кор-

доні вип.1
00:00	 Х/ф	 “Тіні	 забутих	

предків”
01:35 Загадки чернівець-

ких атлантів

01:45 Д/С “Сильні” 2 
сезон вип.7

02:00 Земля, наближена 
до неба вип.10

02:20 Прозоро. Про актуальне
03:35 Хортиця ONLINE. 

Запорізька Січ
04:00 Артефакти. 

Спіймай легенду
04:30 Край пригод вип.9
04:45 Лайфхак українською
05:00 Країна пісень вип. 5
05:30 Візуальний код вип.5

UA: ПЕРШИЙ

06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05,	02:40 Я вдома
06:30	 М/ф
07:00,	08:00,	09:00,	

13:00,	15:00,	18:00,	
21:00,	23:25,	01:55,	
05:15 Новини

07:05,	00:15	 Т/с	 “Спогади	
Шерлока	Холмса”

08:10 Д/ц “Девід Рокко. 
Італія на смак”

09:10,	03:35	Т/с	“Потрійний	
захист”

11:00 Прозоро: про соціальне
12:00,	 18:20 Соціальне ток-

шоу “По-людськи”
13:10,	 01:05 Прозоро: 

про актуальне
14:00 UA:Фольк
15:10,	 21:40,	00:00,	02:30,	

05:50 Спорт
15:20 Концерт. Анатолій 

Гнатюк
16:15 Д/с “Особливий за-

гін. Супер - чуття”
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с “Світ дикої 

природи”

20:05 Д/ц “Дикі об-
рії Африки”

21:50 Полюси
22:50 Схеми. Корупція 

в деталях
03:05 Невідомі Карпати

ІНТЕР

05:00,	04:50 Телемагазин
05:30,	22:05 “Слідство вели... з 

Леонідом Каневським”
07:00,	08:00,	09:00,	12:00,	

17:40 Новини
07:10,	 08:10,	09:20 “Ранок 

з ІНТЕРом”
10:00 “Корисна програма”
11:00 “Інше життя”
12:25	 Х/ф	 “Французький	

поцілунок”
14:40,	15:35 “Вещдок”
16:25 “Вещдок. Особый 

случай”
18:00,	19:00,	03:30 

“Стосується кожного”
20:00,	02:35 Подробиці
21:00 “Вещдок. Особый 

случай. Шрамы войны”
23:50	 Х/ф	“Круті	стволи”
01:30	 Т/с	 “Той,	 хто	 не	

спить”
04:25	 М/с	 “Пригоди	 капі-

тана	Врунгеля”

1+1

05:50 “Життя відомих людей”
06:30,	07:10,	08:10,	09:10 

Сніданок з 1+1
07:00,	08:00,	09:00,	

12:00,	14:00,	16:45,	
19:30,	04:25 ТСН

09:25,	10:20 “Життя відо-
мих людей 2022”

11:15,	 12:20,	14:15 Твій день

14:45 “Одруження наосліп”
17:10	 Т/с	“Крила	кохання”
20:45 “Проспорт”
20:50 “Чистоnews 2022”
20:55	 Т/с	“Папік	-	2”
21:45 “Право на владу 2022”
00:55 “Тсн: 10 вражаю-

чих подій дня”
01:05	 Х/ф	 “Знайомтеся,	

Джо	Блек”

ICTV

04:10,	03:35,	03:50 Я зняв!
04:20 Факти
04:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти
09:15,	 19:20 Надзвичайні 

новини
10:20,	 13:25	 Х/ф	 “Втеча	 з	

Шоушенка”
12:45,	15:45 Факти
13:50,	 16:20	Т/с	“Пес”
17:50,	 21:25	 Т/с	 “Морська	

поліція.	 Чорно-
морськ”

18:45,	21:05 Факти
20:20,	02:40 Анти-зомбі
22:20	 Т/с	 “Розтин	 пока-

же-2”
23:15	 Х/ф	 “Одного	 разу.	 у	

Голівуді”
03:40 Скарб нації
03:55 Служба розшуку дітей

НОВИЙ КАНАЛ

06:00,	07:25 “Kids time”
06:05 “Мультфільм”
06:20	 М/с	“Том	і	Джеррі”
07:30 “Орел і решка”
08:30	 Т/с	“Сирена”
11:15 “Суперінтуїція”

13:25	 Х/ф	 “Тарзан.	 Леген-
да”

15:50,	20:00 “Хто зверху?”
18:00,	19:00	Т/с	“Будиночок	

на	щастя”
22:00	 Х/ф	“Страшилки”
00:00	 Х/ф	 “Страшилки	 2:	

Привиди	Гелловіна”
01:45	 Х/ф	“Спадкоємці	2”

СТБ

05:55	 Т/с	“Комісар	Рекс”
07:55,	11:50 “Битва екс-

трасенсів” 16+
11:30,	 14:30,	17:30,	22:00 

Вікна-Новини
13:05,	 14:50	Т/с	“Сліпа”
15:40,	18:05	Т/с	Слід
19:05,	01:25 “Супербабуся”
20:15,	 22:50	 Т/с	 “Наперекір	

долі”
23:15	 Т/с	 “Щаслива	 попри	

все”

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:45,	22:00	Т/с	“Усі	жінки	-	

відьми”
09:45,	23:00	 Т/с	 “Бібліоте-

карі”
10:45	 Х/ф	 “Ніч	 у	 музеї	 3:	

Секрет	гробниці”
12:45 4 весілля
14:00,	16:00,	04:00 

Панянка-селянка
15:00,	04:55 Зірки, чут-

ки та галлівуд
17:00,	 03:00 СуперЖінка 2
18:00,	02:00 Богиня шопінгу. 

Батли за патли
19:00 Розсміши коміка

20:00,	00:00 Одного разу 
під Полтавою

01:00,	01:30 Країна У
05:50 Корисні підказки

УКРАЇНА

06:30,	07:10,	08:15 Ранок 
з Україною

07:00,	08:00,	15:00,	19:00,	
23:00 Сьогодні

09:00 Зірковий шлях
11:20 Історія одного 

злочину 16+
14:30,	15:30,	17:00	Т/с	“Вод-

на	поліція”
20:10 “Говорить Україна”
21:00	 Т/с	 “Ти	 мене	 ніколи	

не	забудеш”
23:10 Слідами
23:50,	02:00	 Т/с	 “У	 полоні	

минулого”
03:20 Реальна містика

МЕГА

06:05,	12:35 Містична Україна
06:55 Правила виживання
07:50,	01:35 Речовий доказ
09:00 Вартість життя
10:10 Таємниці світу
11:35 Природа сьогодення
13:30 Таємні космічні 

катастрофи
14:30 Щось пішло не так: 

зворотній відлік 
до катастрофи

15:25 Найекстремальніший
16:25,	 23:40 Як влашто-

ваний Всесвіт
17:25 Неймовірні винаходи
17:55,	 00:40 Заборонена 

історія
18:55 Україна вражає

19:50,	22:40 Шукачі не-
приємностей

20:50 Дика Індія
21:50 Астронавти: найважча 

робота у Всесвіті
02:45 Бандитський Київ
03:35 Пересказана історія
04:35 Судіть самі
05:15 Код доступу

К1

06:30 “TOP SHOP”
08:00	 М/с	 “Юху	 та	 його	

друзі”
08:30 “Орел і Решка. Шопінг”
09:30 “Орел і Решка. 

Незвідана Європа”
10:25,	 18:15 “Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож”

12:15,	 20:15 “Орел і Решка. 
Морський сезон”

13:10,	 21:10 “Орел і Решка. 
Навколо світу”

14:10	 Х/ф	 “Ларго	 Вінч	 2:	
Змова	в	Бірмі”

16:20	 Х/ф	“В	контакті”
23:10	 Т/с	“Грань”
00:50	 Т/с	Три	сестри
02:50 Нічне життя

К2

07:30 Салат-бар
08:20 Світ їжі. Новорічні 

та Різдвяні страви
09:20,	21:20 Один за 100 годин
10:20 Затишна дача
10:50 Дача бородача
11:20,	 17:10 Правила життя
13:00,	 16:30 Корисні поради
13:20 Ланчбокс
13:30 Гордон Рамзі 

готує вдома

14:30 Моя кухня
15:30 Правила виживання
18:50 Удачний проект
20:30 Шість соток
22:10 Готуємо разом
23:50,	03:40 Зіркові долі
01:40 Формула любові
03:20 Арт-простір
04:10	 М/ф

2+2

06:00	 Х/ф	“В-язень”
07:50	 Х/ф	 “Люди	 Ікс:	 По-

чаток.	Росомаха”
09:55	 Т/с	“Булатов”
11:50,	 16:55 “Загублений світ”
17:55,	 01:40 “Секретні 

матеріали”
18:15 “Спецкор”
18:50 “Джедаі”
19:25 “Воїни доріг”
20:15	 Т/с	“Ангели”
22:00,	23:50	Т/с	“Кістки”
01:55 “Відеобімба-2”
05:45 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

07:10,	 09:00,	01:20 
Телемагазин

07:40,	08:40,	09:30 
“Мультфільм”

07:50,	10:35 Моя правда
09:45 “Зіркові долі”
11:25	 Х/ф	 “Проект	 “Аль-

фа”
13:00	 Х/ф	“Проект	А”
15:00,	21:00	 Т/с	 “Доктор	

Блейк”
17:20,	 23:20	 Т/с	 “Суто	 ан-

глійські	вбивства”
19:20,	01:50	Т/с	“Пуаро”

ЧЕТВЕР,
24 ЛЮТОГО

РІВНЕ 1

01:30,	02:40,	04:55,	12:30,	
13:40,	19:30,	00:20 
Без цензури

02:15,	06:45,	07:45,	
08:45,	13:10,	18:45,	
21:30,	22:45,	23:45 
Новини Рівного

03:45,	16:15 Амбасадори
05:40,	17:30 Нацспільноти
06:00,	10:30 Знай більше
07:20 Гурманія
08:20,	15:00,	23:20 Велика 

Незалежність
09:30 Дитяча телестудія
11:00,	 22:00 Психологія
12:00,	 17:00 Здорово жити
14:45,	16:00 Новини 

Рівного. День
17:45 Вітаємо Вас
20:35 Запитай у лікаря

UA РІВНЕ

06:00,	07:15,	08:15,	09:15,	
13:00,	15:00,	17:00,	
19:00,	20:40,	22:00,	
23:00,	03:00 Новини

06:40,	07:20,	08:20 Ранок 
на Суспільном

09:25 Т/С “Комісар Алекс” 
41, 42, 43 серії

11:40 А хто навчить 
бабусю? Вип.9

11:45 Невідомі Карпати вип.5
12:00 Літературно-кулінарне 

шоу “Енеїда” 1 
сезон вип. 5

12:30 Геолокація: 
Волинь вип.4

13:05 Т/С “Снігопад” 
20 серія ДА

13:30 Ок, я тобі поясню вип.12
13:35 Веселі само-

робки вип.44
13:40 М/С “Пригоди Тайо” 1 

сезон 21, 22, 23 серії
14:20 М/Ф “Кривенька 

качечка”
14:30 М/Ф “Історія про 

дівчинку, яка на-
ступила на хліб”

14:40 М/Ф “Дострибни 
до хмаринки”

14:50 Веселі саморобки вип.12
15:05 Глушина на кор-

доні вип.2
15:20 Країна пісень вип.9
15:45 Вчитель
16:00 Недалечко вип.6
16:15 Т/С “Комісар 

Алекс” 108 серія
17:15 Маршрутом змін
17:30 Артефакти. Спіймай 

легенду!
18:05 Прозоро. Про головне
19:20,	22:20 Сьогодні головне
19:50 Курс інфогігієни. Як не 

стати овочем вип.50
20:00 Новини сусідів. 

Кіровоградщина
20:20 Невідомі Карпати вип.1
21:00 Пап-джаз-фест
23:35 Небезпечна зона
23:45 Глушина на кор-

доні вип.2
00:00 Д/Ф “Веронські скарби”
01:00 Д/Ф “Покоління 

(без) війни”
02:00 Курс інфогігієни. Як не 

стати овочем вип.4
02:20 Прозоро. Про актуальне
03:35 StopFakeNews
03:45 Жінки і цифри вип. 4
04:05 Розсекречна історія

04:50 Культ. Особистості
05:15 Лайфхак українською
05:30 Літературно-кулінарне 

шоу “Енеїда” 1 
сезон вип.17

UA: ПЕРШИЙ

06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05 Я вдома
06:30	 М/ф
07:00,	08:00,	09:00,	

13:00,	15:00,	18:00,	
21:00,	23:15,	01:45,	
05:15 Новини

07:05	 Т/с	“Спогади	Шерло-
ка	Холмса”

08:10 Д/ц “Девід Рокко. 
Італія на смак”

09:10	 Т/с	 “Потрійний	 за-
хист”

11:00 Прозоро: про соціальне
12:00,	 18:20 Соціальне ток-

шоу “По-людськи”
13:10,	 00:05 Прозоро: 

про актуальне
14:00 UA:Фольк
15:10,	 21:40,	23:50,	02:20,	

05:50 Спорт
15:20 Концерт. Пісні 

про кохання
16:30 Д/с “Боротьба за 

виживання”
17:00,	 00:45 Прозоро: 

про головне
19:10 Д/с “Світ дикої 

природи”
20:05 Д/ц “Дикі об-

рії Африки”
21:50 Д/ц “НЛО: Загублені 

свідчення”
22:40 Д/с “Дикі тварини”

02:30 Суспільно-
політичне ток-шоу 
“Зворотний відлік”

04:15 #ВУКРАЇНІ
04:45 Геолокація: ВОЛИНЬ

ІНТЕР

05:20,	23:45 “Слідство вели... з 
Леонідом Каневським”

07:00,	08:00,	09:00,	12:00,	
17:40 Новини

07:10,	 08:10,	09:20 “Ранок 
з ІНТЕРом”

10:00 “Корисна програма”
11:00 “Інше життя”
12:25	 Х/ф	 “Кохання	 ча-

клунки”
14:35,	15:30,	01:30 “Вещдок”
16:25 “Вещдок. Особый 

случай”
18:00 “Стосується кожного”
20:00,	03:05 Подробиці
21:00	 Х/ф	“007:	Координа-

ти	“Скайфолл”
04:00 “Орел і Решка. Шопінг”
04:45 Телемагазин

1+1

06:10 “Життя відомих людей”
06:30,	07:10,	08:10,	09:10 

Сніданок з 1+1
07:00,	08:00,	09:00,	12:00,	

14:00,	16:45,	19:30 ТСН
09:25,	10:20 “Життя відо-

мих людей 2022”
11:15,	 12:20,	14:15 Твій день
14:45 “Одруження наосліп”
17:10	 Т/с	“Крила	кохання”
20:10 “Проспорт”
20:15 “Чистоnews 2022”
20:20	 Х/ф	“Марсіанин”

23:15	 Х/ф	“Президент	Лін-
кольн:	Мисливець	на	
вампірів”

01:20	 Х/ф	 “Білосніжка.	
Казка	жахів”

03:10	 Т/с	 “Дім	 Бобрин-
ських”

ICTV

04:10,	01:25 Факти
04:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти
09:15,	 19:20 Надзвичайні 

новини
10:10,	 20:05 Дизель-шоу
11:40,	 01:50 Скетч-шоу 

“На трьох” 16+
12:45,	15:45 Факти
13:15,	 16:35	Т/с	“Пес”
17:20,	 23:55	Т/с	“Вижити	за	

будь-яку	ціну-3”
18:45 Факти
22:55	 Т/с	“Вижити	за	будь-

яку	ціну-4”
02:50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06:00,	06:45 “Kids time”
06:05	 М/с	“Том	і	Джеррі”
06:50 “Орел і решка”
08:50 “Ревізори на порозі”
10:50	 Т/с	 “Будиночок	 на	

щастя”
16:00	 Х/ф	“Джуманджі”
18:05	 Х/ф	 “Знайомтесь:	

Дейв”
20:00	 Х/ф	 “Шість	 днів,	 сім	

ночей”
22:00	 Х/ф	 “Ласкаво	 про-

симо	до	раю!”
00:10	 Х/ф	“Дитя	робота”

02:35 Служба розшуку дітей
02:40 “Зона ночі”

СТБ

05:55	 Т/с	“Коли	ми	вдома”
06:50	 Т/с	“Снайперка”
10:45,	11:50,	 14:50,	 18:05	Т/с	

“Сліпа”
11:30,	 14:30,	17:30,	22:00 

Вікна-Новини
20:15,	 22:50	 Т/с	 “Коханих	

не	зрікайтесь”
01:10 “Детектор брехні” 16+

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:45	 Т/с	 “Усі	жінки	-	 від-

ьми”
09:45	 Т/с	“Бібліотекарі”
10:45	 Х/ф	 “Персі	 Джексон	

та	 викрадач	 блиска-
вок”

13:00 4 весілля
14:00,	16:00,	04:00 

Панянка-селянка
15:00,	04:55 Зірки, чут-

ки та галлівуд
17:00,	 03:00 СуперЖінка 2
18:00,	02:00 Богиня шопінгу. 

Батли за патли
19:00 Розсміши коміка
20:00	 Х/ф	 “Ранковий	 під-

йом”
22:00	 Х/ф	“Третій	зайвий”
00:00,	01:00 Країна У
00:30,	01:30 Одного разу 

під Полтавою
05:50 Корисні підказки

УКРАЇНА

06:30,	07:10,	08:15 Ранок 
з Україною

07:00,	08:00,	15:00,	
19:00 Сьогодні

09:00 Зірковий шлях
11:20	 Т/с	“Лікар	щастя”
13:30,	 15:30	Т/с	“Принцеса	з	

Горошино”
18:00	 Т/с	“Водна	поліція”
20:10 “Говорить Україна”
21:00 Свобода слова 

Савіка Шустера
00:00,	02:00	 Т/с	 “У	 полоні	

минулого”
04:20 Гучна справа
05:20 Реальна містика

МЕГА

06:05,	12:35,	05:20 
Містична Україна

06:55 Правила виживання
07:50,	01:35 Речовий доказ
09:00 Вартість життя
10:10 Таємниці світу
11:35,	 20:50 Дика Індія
13:30,	21:50 Астронавти: най-

важча робота у Всесвіті
14:30 Щось пішло не так: 

зворотній відлік 
до катастрофи

15:30 Найекстремальніший
16:30,	23:40 Як влашто-

ваний Всесвіт
17:30 Неймовірні винаходи
18:00 Таємнича світова війна
19:00 Україна вражає
19:55,	 22:40 Шукачі не-

приємностей
00:40 Заборонена історія
02:45 Бандитський Київ
03:30 Пересказана історія
04:30 Судіть самі

К1

06:30 “TOP SHOP”
08:00	 М/с	 “Юху	 та	 його	

друзі”
08:25 “Ух ти show”
09:10 “Орел і Решка. Шопінг”
10:00 “Орел і Решка. 

Незвідана Європа”
11:00 “Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож”

13:00,	20:10 “Орел і Решка. 
Морський сезон”

13:50,	21:10 “Орел і Решка. 
Навколо світу”

14:50	 Х/ф	“В	контакті”
16:50	 Х/ф	 “Черепашки-

ніндзя”
18:35	 Х/ф	 “Черепашки-

ніндзя	2”
00:10	 Х/ф	“Читець”
02:30	 Т/с	Три	сестри
03:25 Нічне життя

К2

07:30 Салат-бар
08:20 Світ їжі. Новорічні 

та Різдвяні страви
09:20,	21:20 Один за 100 годин
10:20 Затишна дача
10:50 Дача бородача
11:20,	 17:10 Правила життя
13:00,	 16:30 Корисні поради
13:20 Ланчбокс
13:30 Гордон Рамзі 

готує вдома
14:30 Моя кухня
15:30 Правила виживання
18:50 Удачний проект
20:30 Шість соток
22:10 Готуємо разом

23:50,	03:40 Зіркові долі
01:40 Формула любові
03:20 Арт-простір
04:10	 М/ф

2+2

06:00 “Джедаі 2019”
06:50	 Х/ф	“Королі	вулиць”
08:55	 Х/ф	“Лицар	дня”
11:05	 Т/с	“Булатов”
13:00 “Загублений світ”
17:55 “Секретні матеріали”
18:15,	 02:40 “Спецкор”
18:50,	03:15 “Джедаі”
19:25	 Х/ф	“Люди	 Ікс:	Пер-

ший	клас”
22:00	 Х/ф	“Логан”
00:45	 Х/ф	“Анон”
03:50 Цілком таємно
04:25 “Відеобімба-2”
05:45 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

05:55	 Х/ф	“Мамай”
07:10,	 09:00,	01:40 

Телемагазин
07:40,	08:50,	09:30 

“Мультфільм”
08:00,	10:40 Моя правда
10:00 “Зіркові долі”
11:30	 Х/ф	 “Чотири	 листи	

фанери”
13:00	 Х/ф	“Проект	А	2”
15:00,	21:00	 Т/с	 “Доктор	

Блейк”
17:20	 Т/с	 “Суто	 англійські	

вбивства”
19:20	 Т/с	“Пуаро”
23:20,	02:10	 Х/ф	 “Чорний	

трикутник”

П'ЯТНИЦЯ,
25 ЛЮТОГО

ІСТОРІЯ МАТЕРІВ, ЯКІ ТАКОЖ ВОЮЮТЬ ЗА ЖИТТЯ 
ТА СВОБОДУ

17 лютого о 20:15 на СТБ – продовження драматичного 
серіалу “Мама”. Стрічка, події якої розгортаються на окупо-
ваному Донбасі, приурочена до Дня пам’яті Героїв Небесної 
Сотні.

Драма “Мама” розповідає історію матерів, які також вою-
ють за життя та свободу. Фронт забирає їх у свої умови страху, 
безвиході та небезпеки. За кожною мамою стоїть дитина. І 
саме цей фактор здатен вивести на діалог тих, кого не змусиш 
просто так говорити...

У серіалі знімалися Олеся Жураківська, Микола Боклан, 
Костянтин Корецький, Наталія Корецька, Тамара Антропо-
ва, Ада Роговцева, Максим Боряк, Олександр Божко, Дар’я 
Матвєєва, Поліна Снісаренко-Кульчицька, Арсен Босенко, 
Олег Волощенко та інші українські актори.

ПРЕМ'ЄРА! ТРИЛЕР “ВІН ТЕБЕ НЕ ВІДПУСТИТЬ”
У четвер, 16 лютого, о 23:45 телеканал “Інтер” покаже 

прем'єру трилера “Він тебе не відпустить”. Головні ролі у філь-
мі виконали оскароносний Кейсі Аффлек, Мішель Монахен 
та Сем Клафлін. Філіп – успішний психіатр, який вдається 
до експериментальних методів лікування. Коли одна з його 
пацієнток вчиняє самогубство, у житті психіатра з'являється 
Джеймс – загадковий брат загиблої. І новий знайомий при-
мудряється одночасно зачарувати і дружину Філіпа, і його 
доньку...

“ГОТУЄМО РАЗОМ. ДОМАШНЯ КУХНЯ”
У суботу, 19 лютого, о 09:00 на телеканалі “Інтер” – новий 

випуск кулінарного проєкту “Готуємо разом. Домашня кухня”. 
У цій програмі шеф-кухар Андрій Дромов запропонує теле-
глядачам приготувати: на сніданок – пиріг-омлет із лаваша 
з шинкою, сиром та помідорами; на обід або вечерю – рагу 
з яловичини із сушеними грибами та зеленими оливками; а 
на десерт – шоколадно-кавовий пудинг із грушею в сиропі та 
фундуком. А ведучий Андрій Доманський поділиться цікавою 
інформацією про погоду та проведе експеримент зі створення 
справжнього торнадо!

У неділю, 20 лютого, о 09:00 на “Інтері” – новий випуск 
проєкту “Готуємо разом”, тема якого – теплі салати. Теплий 
салат – універсальна страва, адже він може замінити як осно-
вну страву, так і закуску або гарнір. У меню цієї програми: 
салат із запечених овочів із бринзою та ароматними травами; 
салат із запеченого буряка з яловичим стейком і маринованою 
червоною цибулею; теплий салат із курячих потрушків із ово-
чами та соєво-імбирним соусом.

НОВИЙ СЕЗОН ПРОЄКТУ “ІНШЕ ЖИТТЯ”
У неділю, 20 лютого, о 10:00 на телеканалі “Інтер” – 

прем'єрні випуски нового сезону тревел-шоу “Інше життя”. 
Відома телеведуча Жанна Бадоєва продовжить знайомити 
українських телеглядачів із життям людей у різних куточках 
світу.
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10 ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
РІВНЕ 1

01:30,	02:40,	04:35,	09:20,	
11:00,	12:20,	16:15,	
00:20 Без цензури

02:15,	06:45,	07:45,	08:45 
Новини Рівного

03:45 Амбасадори
05:40,	12:00,	15:50 

Нацспільноти
06:00,	10:30,	18:00 

Знай більше
07:10 Дитяча телестудія
08:10 Гурманія
08:30,	16:05,	21:45 Без віку
10:00 Здорово жити
13:20,	 22:00 Велика 

Незалежність
14:20,	21:00 Запитай у лікаря
15:10,	 20:00 Україна +
15:20,	 18:30,	20:30,	23:00 

Рівне за тиждень
17:15,	 23:30 Психологія
19:00 Вітаємо Вас

UA РІВНЕ

06:00 Веселі саморобки вип. 2
06:05 М/Ф “Про крішку, 

яка упала з неба”
06:10 М/Ф “Маленький 

великий пес”
06:20 М/Ф “Літачок Ліп”
06:30 М/С “Пригоди Тайо” 1 

сезон 24, 25, 26 серії
07:15,	 08:15,	09:15,	23:00,	

03:45 Новини
07:25 Що? Як? Вип. 7

07:40 Ок, я тобі по-
ясню англійську

07:45 Ок, я тобі по-
ясню вип.5, 11

08:00,	08:25 Ранок на 
Суспільном

08:40 Візуальний код-2 вип.2
09:25 Країна пісень вип. 12
09:50 Літературно-кулінарне 

шоу “Енеїда” 1 
сезон вип.3

10:20 Мистецтво жити вип.11
10:30 Глушина на кор-

доні вип 4
10:45 А хто навчить ба-

бусю? вип.11, 12
11:00 Сковорода. 

Гастробайки вип.10
11:15 Їсторія вип.6
11:25 Невідомі Карпати вип.5
11:45 Народжені рікою вип 7
12:00 Умандрували: за 

Харковом вип. 10
12:25 Вчитель
12:40 Наділені добром
12:55 Д/С “Віднесені 

водою”ЗА
13:20 Д/Ф “Василь Стефаник. 

Новели-листи-сни”
14:20 Д/Ц “Дикий 

світ” 2 серія
14:45 Т/С “Країна див” ЗА
17:00 Гендерні окуляри
17:15 Д/Ф “Між життям 

та смертю” вип.8
17:45 Маршрутом змін
18:10 Курс інфогігієни. “Як 

не стати овочем”
18:30 Адмінмежа. 2014. 

Хроніка спротиву
19:00 Голоси Донбасу вип.10

19:15 Д/С “Сильні” 2 
сезон вип.11

19:30 Правдоборці
19:40 Кримське питання вип.3
21:00 Суспільно-політичне 

ток-шоу “Зворотний 
відлік” (із сурдо-
перекладом)

22:45 Переможці вип.2
23:30 Херсонська бавов-

на або невдалий 
радянський екс-
перимент вип. 1

00:00	 Х/ф	“Лісова	пісня”
01:40 Незвідана Україна 

вип. 4
01:55 Шерифи для но-

вих громад
02:00 Суспільно-політичне 

ток-шоу “Зворотний 
відлік” (із сурдо-
перекладом)

04:10 Правдоборці
04:15 Розсекречена історія
05:15 Лайфхак українською
05:30 Літературно-кулінарне 

шоу “Енеїда” 1 
сезон вип. 8

UA: ПЕРШИЙ

06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05,	04:35 Енеїда
07:00,	08:00,	09:00,	15:00,	

18:00,	21:00,	01:05,	
04:00,	05:35 Новини

07:10	 М/ф
08:05 Земля, набли-

жена до неба
08:25 Відтінки України

09:05 Д/ц “Африка. 
Звір на звіра”

10:00,	01:30 Д/ц “Дикі 
обрії Африки”

10:55	 Т/с	“Хадсон	та	Рекс”
13:30,	03:05 Слоненя і бара-

нець: історія дружби
14:30 #ВУКРАЇНІ
15:10 Країна пісень
16:10 Концерт “Твоя музика. 

Михайло Грицкан”
17:45 Концерт Ніна Матвієнко 

та Дмитро Андрієць
18:15 Дайджест “Гримерка 

Євробачення”
18:45 Д/с “Дикі тварини”
19:20	 Т/с	 “Паризькі	 таєм-

ниці”
21:25 Пишемо історію. Чий 

насправді Крим
21:35 Пишемо історію. 

Севастополь - місто 
української слави

22:00 Д/ф “Крим, як це було”
00:15 Д/ц “НЛО: Загублені 

свідчення”
04:25 Невідомі Карпати

ІНТЕР

05:15 “Орел і Решка. 
Дива світу”

07:15	 Х/ф	“Агент	Лев”
09:00 “Готуємо разом. 

Домашня кухня”
10:00 “Корисна програма”
11:05	 Х/ф	“Буркотун”
13:10	 Х/ф	“Весна	на	Заріч-

ній	вулиці”
15:05,	20:30	Т/с	“Пристрасті	

по	Зінаїді”

20:00 Подробиці
22:30 Концерт “Ювілейний 

вечір Стаса Михайлова”
00:35	 Т/с	 “Плата	 за	 поря-

тунок”
04:45	 Х/ф	 “Випадковий	

запис”

1+1

05:10,	07:00,	04:15 “Життя 
відомих людей”

06:05,	20:20 Вечірній квартал
08:00 “Сніданок. Вихідний”
10:00 Світ навиворіт
17:30,	 18:30 “Світ нави-

воріт - 13. Еквадор”
19:30,	03:20 ТСН
20:10 “Проспорт”
20:15 “Чистоnews 2022”
22:15	 Т/с	“Дикі”
23:20 “Світське життя. 2022”
00:30	 Х/ф	“Марсіанин”

ICTV

04:00 Скарб нації
04:15,	02:20 Я зняв!
04:20 Факти
04:45 Скетч-шоу “На 

трьох” 16+
05:45	 Т/с	“Вижити	за	будь-

яку	ціну-2”
07:45	 Т/с	“Вижити	за	будь-

яку	ціну-4”
09:00	 Т/с	 “Дільничний	 з	

ДВРЗ”
12:40,	13:00	 Х/ф	 “Робін	

Гуд”
12:45 Факти
15:40	 Х/ф	“¥ладіатор”

18:45 Факти
19:10	 Т/с	“Пес”
21:35	 Х/ф	“Шалений	Макс:	

Дорога	гніву”
23:50	 Х/ф	 “Богемна	 рап-

содія”

НОВИЙ КАНАЛ

06:00,	01:40 “Вар’яти”
06:10 “Хто проти блондинок?”
08:00,	10:00 “Kids time”
08:05	 Х/ф	“Бетховен	4”
10:05 “Орел і решка. 

Земляни”
11:00 “Орел і решка”
14:05	 Х/ф	 “Джуманджі:	

Поклик	Джунглів”
16:40	 Х/ф	 “Джуманджі:	

Наступний	рівень”
19:00	 Х/ф	 “Доктор	

Стрендж”
21:15	 Х/ф	 “Перший	 мес-

ник”
23:55	 Х/ф	 “Залізне	 небо:	

Нове	пришестя”
02:15 “Зона ночі”

СТБ

05:15,	 10:55	 Т/с	 “Наперекір	
долі”

08:00 Неймовірна прав-
да про зірок

17:00 “Хата на тата”
19:00 “МастерШеф. 

Битва сезонів”
22:40 Звана вечеря

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:45	 М/ф	“Динозавр”
10:20	 М/ф	“Фердинанд”
12:20,	 23:05 Розсміши коміка
14:20,	00:35,	01:35 Одного 

разу під Полтавою
17:20	 Х/ф	“Персі	Джексон:	

Море	чудовиськ”
19:20	 Х/ф	 “Фантастична	

четвірка”
21:20	 Х/ф	 “Фантастична	

четвірка	2:	Вторгнен-
ня	 Срібного	 Серфе-
ра”

00:05,	01:05,	02:05 Країна У
02:35 Панянка-селянка
05:50 Корисні підказки

УКРАЇНА

07:00,	15:00,	19:00 Сьогодні
07:30,	03:50 Реальна містика
07:40,	15:20	Т/с	Три	сестри
16:00,	20:00	Т/с	“Зведена”
21:00 Ігри талантів
23:10 Українська пісня 

року. Концерт
02:00	 Т/с	“Водна	поліція”

МЕГА

06:00 Орел и решка
07:00 Випадковий свідок
09:20 Таємниці світу
10:20 Вартість життя
11:20,	 17:05 Україна вражає
12:20 Таємнича світова війна
14:20 Неймовірний космос

18:00 Довідник ди-
кої природи

19:00 Дика Індія
21:00 Людина: як усе 

починалося
00:40 Апокаліпсис: Сталін
01:40,	05:20 Містична Україна
02:30 Прихована реальність

К1

06:30 “TOP SHOP”
08:00	 М/с	“Кротик	і	Панда”
08:30 “Ух ти show”
09:15 “Орел і Решка. Шопінг”
11:10	 Х/ф	 “Черепашки-

ніндзя”
13:00	 Х/ф	 “Черепашки-

ніндзя	2”
14:35 “Орел і Решка. 

Перезавантаження”
00:00	 Х/ф	“Пережити	ніч”
01:45	 Т/с	Три	сестри
02:40 Нічне життя

К2

07:30 Інстагламур
10:20 Правила життя
12:00 Затишна дача
12:50 Дача бородача
13:50,	 18:50 Удачний проект
15:30 Майстри ремонту
17:10 Один за 100 годин
22:10 Будьте здоровi
23:30 Твій сімейний лікар
23:50 Говоримо про стосунки
00:40 Корисні поради
01:40 Формула любові
03:20 Арт-простір
03:40 Зіркові долі

04:10	 М/ф

2+2

06:00 “Зброя-2”
07:05 “Джедаі 2021”
09:05 “Загублений світ”
12:05	 Х/ф	 “Баал,	 бог	 гро-

зи”
13:55 19 тур ЧУ з футболу 

“Динамо”- “Інгулець”
16:00	 Х/ф	“Ліквідатори”
17:55	 Х/ф	 “Перше	 вбив-

ство”
19:55	 Х/ф	“Двійник”
22:05	 Х/ф	“Брудний	коп”
00:00	 Х/ф	 “Ромео	 +	 Джу-

льєта”
02:15 “Відеобімба-2”
03:45 Цілком таємно
05:45 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

05:45	 Х/ф	 “Проект	 “Аль-
фа”

07:10,	 09:00,	01:40 
Телемагазин

07:40,	08:50,	09:30 
“Мультфільм”

08:00,	02:10 “Зіркові долі”
09:50 “Невідома версія”
10:40	 Х/ф	“Небезгрішний”
12:00	 Х/ф	“Поводир”
14:20	 Х/ф	“Люди	в	океані”
15:45	 Х/ф	 “Командир	

щасливої	“Щуки”
17:30	 Х/ф	“Адаптація”
19:40	 Т/с	“Доктор	Блейк”
22:00	 Т/с	Персона

СУБОТА,
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РІВНЕ 1

01:30,	02:45,	04:35,	12:00,	
15:55,	22:20,	00:20 
Без цензури

02:15,	07:40,	08:40,	13:30,	
15:20,	18:20,	20:30,	
23:00 Рівне за тиждень

03:45 Амбасадори
05:40,	15:00 Нацспільноти
06:00 Дитяча телестудія
06:45,	11:10,	20:00 

Здорово жити
08:15 Гурманія
08:30,	22:00 Україна +
09:20 Богослужіння в Свято-

Покровському соборі
12:35,	 23:30 Психологія
14:10,	 21:00 Велика 

Незалежність
16:50 Запитай у лікаря
17:45 Знай більше
19:00 Вітаємо Вас

UA РІВНЕ

06:00 Веселі само-
робки вип.37

06:05 М/Ф 
“Найсправжнісінька 
пригода”

06:10 М/Ф “День, коли 
щастить”

06:20 М/Ф “Лисичка 
з качалкою”

06:30 М/С “Пригоди Тайо” 1 
сезон 27, 28, 29 серії

07:15,	 08:15,	09:15 Новини
07:25 Що? Як? Вип. 9
07:40 Ок, я тобі поясню 

англійську вип
07:45 Ок, я тобі поясню 

вип. 9, 10, 12
08:00,	08:25 Ранок на 

Суспільном
08:40 Відтінки України 

1 сезон вип.1
09:25 Візуальний код 

2 сезон вип. 1
09:50 Літературно-кулінарне 

шоу “Енеїда” 1 
сезон вип. 5

10:20 Історії (не)забутих сіл 
Тернопільщини вип.23

10:30 Люди Є! 2 сезон
10:45 Край пригод вип.4
11:00 Роздивись вип. 2
11:15 Невідомі Карпати 

вип. 6, 7
11:45 Глушина на кор-

доні вип.6
12:00 Баба Єлька. Експедиція 

на піч вип. 6
12:25 Мамо, йду в ак-

тори вип. 2
12:55 Д/С “Віднесені 

водою” вип. 3, 4
13:20 Свої: українці 

в Молдові
14:20 Д/Ц “Дикий 

світ” 5 серія
14:45 Т/С “Країна див”
17:00 Гендерні окуляри

17:15 Д/Ф “Між життям 
та смертю” вип. 2

17:45 Маршрутом змін
18:10 Курс інфогігієни. “Як 

не стати овочем”
18:30 ВУКРАЇНІ 8 сезон
19:00 Правдоборці
19:15 Переможці вип. 5
19:40 Кримське питання вип.2
21:00 За покликом 

серця вип.11
21:15 Діагноз: вільні
21:30 Обличчя вип.9
22:05 Адмінмежа. 2014. 

Хроніка спротиву
22:30 Д/Ф “Між життям 

та смертю”
23:00 Тиждень на 

Суспільному
23:50 Курс інфогігієни. “Як 

не стати овочем”
00:00	 Х/ф	“Вавілон	ХХ”
01:40 Древо вип. 15
02:00 Кримське пи-

тання вип. 1
03:10 Д/П “Ковбасна 

революція”
04:10 Артефакти. Спіймай 

легенду!
04:40 Обличчя вип.9
05:15 Лайфхак українською
05:30 Вчитель
05:40 Тиждень на 

Суспільному

UA: ПЕРШИЙ

06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05,	04:10 Енеїда

07:00,	08:00,	08:55,	15:00,	
18:00 Новини

07:10	 М/ф
08:05 Д/с “Особливий за-

гін. Супер - чуття”
09:00 Божественна 

Літургія ПЦУ
11:00 Недільна Літургія УГКЦ
12:30 Недільна Свята 

Меса РКЦУ
13:30 Поки Бог не бачить
14:30 Д/с “Світ дикої 

природи”
15:10 Країна пісень
16:10 Концерт “Твоя музика. 

Андрій Заліско”
17:25 Концерт. Наталія 

Валевська
18:15 Д/с “Дикі тварини”
18:35	 Х/ф	 “Самотність	 у	

мережі”
21:00,	00:20,	05:05 Тиждень 

на Суспільному
22:00	 Х/ф	“Гавр”
23:45 Розважальна програма 

з Майклом Щуром 16+
01:15	 Х/ф	 “Легенда	 про	

княгиню	Ольгу”
03:25 Д/ф “Кіноперформанс. 

Народний Малахій!”

ІНТЕР

06:15	 Х/ф	“007:	Координа-
ти	“Скайфолл”

09:00 “Готуємо разом”
10:00,	11:00,	12:00 

“Інше життя”

13:05 “Вещдок. Особый 
случай. Шрамы войны”

17:55	 Х/ф	“Фантомас”
20:00 Подробиці тижня
22:00	 Х/ф	“Весна	на	Заріч-

ній	вулиці”
00:00	 Х/ф	 “Кар’єра	 Діми	

Горіна”

1+1

08:00 “Сніданок. Вихідний”
10:00,	03:40 Світ навиворіт
18:30 “Світське життя. 2022”
19:30,	04:50 ТСН-тиждень
21:00 “Голос країни 12”
23:40	 Х/ф	“Президент	Лін-

кольн:	Мисливець	на	
вампірів”

01:50	 Х/ф	 “Білосніжка.	
Казка	жахів”

ICTV

05:00 Скарб нації
05:10,	05:10 Я зняв!
05:20 Факти
05:55,	09:40 Громадянська 

оборона
06:55 Секретний фронт
07:50 Анти-зомбі
08:50 Прихована небезпека
10:40,	13:00	 Т/с	 “Морська	

поліція.	 Чорно-
морськ”

12:45 Факти
16:30	 Т/с	“Пес”
18:45 Факти

20:55	 Х/ф	 “Місія	 нездій-
сненна-6”

23:45	 Х/ф	“Наркокур’єр”
01:55	 Х/ф	 “Мерзенна	 ві-

сімка”

НОВИЙ КАНАЛ

06:00,	07:40 “Kids time”
06:05	 М/ф	“Суперсімейка”
07:45 “Пара на мільйон”
10:00	 Х/ф	 “Завжди	 кажи	

“Так”
12:05	 Х/ф	 “Сусіди	 на	

стрьомі”
14:05	 Х/ф	“Доктор	Стрендж”
16:40	 Х/ф	 “Перший	 мес-

ник”
19:00	 Х/ф	 “Перший	 мес-

ник:	Друга	війна”
21:50	 Х/ф	 “Перший	 мес-

ник:	Протистояння”
00:55 “Improv Live Show”
02:45 “Зона ночі”

СТБ

04:45	 Т/с	“Тільки	скажи”
08:45,	18:40 “Щасливі 

за сім днів”
11:00 “МастерШеф. 

Битва сезонів”
14:45 “Хата на тата”
21:00 “Один за всіх” 16+
22:10 “Таємниці ДНК” 16+

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
10:15	 М/ф	“Замбезія”

11:45 Розсміши коміка
13:45,	01:20 Одного разу 

під Полтавою
17:15	 Х/ф	“Автомонстри”
19:15	 Х/ф	 “З	 Парижа	 з	

любов’ю”
21:00	 Х/ф	“Хітмен:	Агент	47”
22:50	 Х/ф	“Третій	зайвий”
00:50,	01:50,	02:20 Країна У
02:50 Панянка-селянка
05:50 Корисні підказки

УКРАЇНА

05:50 Сьогодні
06:50,	04:40 Реальна містика
08:45	 Т/с	 “Ти	 мене	 ніколи	

не	забудеш”
17:00,	 21:00	 Т/с	 “Вісімнад-

цятирічний	олігарх”
19:00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютой
23:00,	02:00	 Т/с	 “Серце	

слідчого”
03:45 Гучна справа

МЕГА

06:00 Орел и решка
07:00 Випадковий свідок
09:15 Таємниці світу
10:15 Вартість життя
11:15,	 16:55 Україна вражає
12:15 Таємнича світова війна
13:15 Людина: як усе 

починалося
17:50 Довідник ди-

кої природи
19:00 Дика Індія

20:00 Дика Індонезія
21:00 Неймовірний космос
23:45 Апокаліпсис: Сталін
01:45 Містична Україна
02:35 Наші

К1

06:30 “TOP SHOP”
08:00	 М/с	“Кротик	і	Панда”
08:40 “Орел і Решка. Шопінг”
09:40	 М/ф	 “Вартові	 джун-

глів”
11:25	 М/ф	“Втеча	з	плане-

ти	Земля”
13:10 “Орел і Решка. 

Перезавантаження”
00:10	 Х/ф	“Читець”
02:25	 Т/с	Три	сестри
03:20 Нічне життя

К2

07:30 Інстагламур
09:30 Ідеї ремонту
10:20 Один за 100 годин
12:00 Правила життя
13:40 Правила виживання
14:40 Шість соток
18:00 Удачний проект
20:30 Дача бородача
22:10 Будьте здоровi
23:30 Твій сімейний лікар
23:50 Говоримо про стосунки
00:40 Корисні поради
01:40 Формула любові
03:20 Арт-простір
03:40 Зіркові долі
04:10	 М/ф

2+2

06:00 “Зброя-2”
07:05 “Джедаі 2021”
08:50,	01:00 “Загублений світ”
13:45	 Х/ф	“Люди	 Ікс:	Пер-

ший	клас”
16:10	 Х/ф	“Логан”
19:00	 Х/ф	“Нові	мутанти”
20:50	 Х/ф	“Команда	А”
23:05	 Х/ф	“Ліквідатори”
03:00 “Відеобімба-2”
05:40 “Найкраще”
05:45 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

05:50	 Х/ф	 “Чотири	 листи	
фанери”

07:10,	 09:00,	02:00 
Телемагазин

07:40,	08:50,	09:30 
“Мультфільм”

08:00,	02:30 “Зіркові долі”
09:40 Зіркове життя
10:30 “Невідома версія”
11:20	 Х/ф	 “Перевертень	 в	

погонах”
12:50	 Х/ф	 “Тривожна	 від-

пустка	 адвоката	 Ла-
риної”

14:30	 Х/ф	“В	останню	чергу”
16:05	 Х/ф	 “Повернення	

“Святого	Луки”
17:40	 Х/ф	“Арлетт”
19:40	 Т/с	“Доктор	Блейк”
22:00	 Т/с	Персона

НЕДІЛЯ,
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“ОРЕЛ&РЕШКА. ЗЕМЛЯНИ” У ПЕРУ ТА АРГЕНТИНІ
Досвідчені мандрівники Мішель Андраде і Кирило Ма-

кашов знову вирушають назустріч пригодам та знайомствам 
з людьми зі всіх куточків планети у другому сезоні "Землян".  
Вони їздять у гості до дивних народів, спілкуються з місцеви-
ми жителями, дізнаються цікаві подробиці про протилежну 
стать і розвінчують популярні стереотипи. У суботу, 19 лютого, 
об 11:00 Новий канал покаже одразу два випуски – з Перу та 
Аргентини. 

ПРЕМ’ЄРА! РЕВІЗОРИ НА ПОРОЗІ
Щопонеділка о 20:00 на Новому каналі – прем’єра реаліті 

“Ревізори на порозі”. У кожній програмі три пари готельєрів 
гостюватимуть у трьох різних готелях. Вони оцінюватимуть 
сервіс та гостинність один одного. В кінці кожного випуску 
учасники обиратимуть заклад, у якому їм було найкомфорт-
ніше. І, що важливо, голосуватимуть вони власними грошима! 
Самостійно вирішуючи, на скільки “тягне” сервіс, гостин-
ність та, звісно, номери готелю. Також “Ревізори на порозі” 
покажуть подорожі Україною під іншим кутом. І розкажуть 
про мальовничі куточки в кожному регіоні нашої країни. 

ПРЕМ’ЄРА! “БУДИНОЧОК НА ЩАСТЯ – 3” 
Ситком “Будиночок на щастя” з успіхом повернувся в 

ефір Нового каналу. У третьому сезоні улюблені герої Любаня 
(Віталіна Біблів), Вася (Назар Задніпровський), Макс (Костя 

Войтенко), Маша (Галина Безрук) приголомшили глядачів 
переїздом до Києва. І змусили неабияк понервувати через 
появу в Маші нового коханого, а в Макса – вітчима-одно-
літка. А Вася вже встиг потрапити в халепу, як то кажуть, на 
свою голову. Словом, закрутилося життя четвірки у столиці 
по-новому. Слідкуйте  за пригодами та непередбачуваними 
ситуаціями улюблених акторів. Вмикайте ситком “Будиночок 
на щастя” з понеділка по четвер з 18:00 на Новому каналі. 

НА СТБ – НОВА ТАНЦЮВАЛЬНА ІСТОРІЯ
Вже 26 березня о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться гран-

діозна прем'єра Танці. World of Dance! Ви побачите найкращий 
сучасний танцювальний проєкт, який існує на світовому те-
лебаченні. На цю сцену прагнуть вийти топові танцівники та 
танцівниці, а місце за столом журі гідні зайняти лише найіме-
нитіші хореографи та постановники. Цієї весни в ефірі СТБ 
розпочнеться нова танцювальна історія: всі найважливіші 
моменти нашого життя – любов, пристрасть, стосунки батьків 
та дітей і навіть соціальні теми – ми розповімо мовою танцю. 
Це буде не лише красиво та видовищно, але ще сучасно та 
технологічно. Та найголовніше – з теплом і позитивними 
емоціями, які нам усім так необхідні сьогодні! 

ICTV ЗНІМАЄ ТРЕТІЙ СЕЗОН СЕРІАЛУ “КОП З 
МИНУЛОГО “

Телеканал ICTV розпочав зйомки третього сезону іроніч-
ного детективу Коп з минулого з Дмитром Суржиковим у 

головній ролі. Серіал про поліцейського з 90-х за підсумка-
ми телепереглядів увійшов до 5 найкращих україномовних 
праймових серіалів 2020 року. У нових серіях поліцейський 
Олег Долін уже сповна адаптується до життя у сучасному світі. 
Якщо раніше поліцейський, що прокинувся після 25-річної 
коми, був прибульцем у наш час, то тепер життя у світі смарт-
фонів та електромобілів уже не так дивуватиме його. Долін і 
далі шукатиме злочинців за своїми перевірними методами з 
90-х, проте не нехтуватиме новітніми, більш прогресивними 
способами. 

Нагадаємо, перший сезон серіалу вийшов в ефір у жовтні 
2020 року. Тоді роль напарника головного героя виконував 
Артур Логай. У другому сезоні разом з Дмитром Суржиковим 
головну роль грав Павло Текучев. 25-річний актор зніметься 
в серіях і третього сезону. Також ролі виконуватимуть Дарія 
Трегубова, Сергій Дерев’янко, Ольга Гришина, Тетяна Злова, 
Олександра Епштейн, Михайло Кришталь.

Як і для перших сезонів серіалу, фільмуванням серіалу для 
телеканалу ICTV займається продакшн-студія PRO-TV, відома 
створенням серіалу “Пес”, пише life.fakty.com.ua.
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Продаж
Продам 1-кімн. квартиру, середній по-
верх. Тел. (098)909-13-26.

Продам 1-кімн., квартиру, середній по-
верх. Тел. (098)260-55-19.

Продам 1-кімн., середній поверх, без 
комісії для покупця. Тел. (098)595-45-00.

Продам 2-кімн. квартиру, середній 
поверх. Без комісії для покупця. Тел. 
(098)909-13-26.

Продам 2-кімн., квартиру, середній 
поверх, без комісії для покупця. Тел. 
(098)595-45-00.

Продам 3-кімн. квартиру, р-н «Північ-
ний». В гарному стані, після ремонту. 
Ціна договірна. Тел. (096)563-97-50.

Продаж
Продам будинок у м. Рівне. Тел. 
(098)297-57-87.

Продам земельні ділянки, Городище, 
Бармаки, Городок, Житин, без комісії для 
покупця. Тел. (098)595-45-00.

Продаж
Продам комерційне приміщення, 60 
кв.м. Тел. (098)595-45-00.

Здам
ВАО здає в оренду приміщення: вироб-
ничі(7-200 кв.м), підвальні (15-50 кв.м), 
офісні(30-50 кв.м), гаражні(16-20 кв.м), 
складські(100-150 кв.м), за адресою: 
вул. Млинівська, 25. Аукціон щовівторка. 
Тел. 64-05-49.

Продам

Прес-підбирачі, комбайни 
зернозбиральні, бурякозби-
ральні, картоплезбиральні та 
ін., можлива доставка, част-
кове кредитування. www. tatt. 
com. ua, tatt. volyn@gmail. 
com. Тел. (050)924-26-13, 
( 0 5 0 ) 5 1 5 - 8 5 - 8 5 ,  
(067)904-00-66.

Продаж

Дошки, балки, крокви, рейки 
усіх розмірів, сухі та свіжос-
пилені. Дошка для підлоги 
шпунтована, вагонка. До-
ставка. Тел. (096)242-26-61, 
(068)016-60-98.

Арматурні, бетонні роботи, 
мурування, шпаклювання, 
утеплення будинків. Ціна до-
говірна. Тел. 068-788-5358.

Продаж
Продам раковину-умивальник, са-
латова, б/в. Тел. (066)811-36-59, 
(063)852-93-58.

Продаж
Продам інвалідний візок. Ціна 2000 грн. 
Тел. (098)555-35-25.

Продаж
Продам плиту 2-х камфорну, б/в в гар-
ному стані. Тел. (067)925-69-44.

Всі види внутрішніх та 
зовнішніх робіт, виконує 
будівельна бригада. Тел. 
(096)031-62-62.

Замовляйте роботу + ма-

теріали зі знижкою 30%. Ре-

монти будинків, квартир під 

ключ. Будівництво - будинки 

прибудови, павіліони, гара-

жі, навіси, альтанки. Бані, 

паркани. Покрівельні роботи 

під ключ. Мансардні дахи. 

Утеплення, облицювання бу-

динків. Тел. (068)145-58-66, 

(066)721-56-31.

Пропоную
Потрібні на роботу двірники, 

ТОВ УК «Житло Сервіс Рівне». Тел. 

(067)421-46-98.

Пропоную роботу кухарю зі стажем. 

Тел. (067)762-15-59, (067)362-01-67.

Шукаю

Шукаю роботу продавця промтоварів, 

пакувальниці, реєстратора або будь-яку. 

Тел. (096)963-49-29.

Втрачене посвідчення дитини бага-

тодітної сім’ї, видане Спілкою сім’ї та 

молоді, на ім’я Савчук Матвій Петрович, 

вважати недійсним.

Втрачений атестат про базову середню 

освіту РВ №40244232, виданий у 2011 

р., Зорянським НВК «Школа-гімназія» на 

ім’я Глущенко Анатолій Олександрович, 

вважати недійсний.

Втрачений Заповіт на житло за адресою: 

м. Рівне, вул. Соборна, 15, кв. 29, від За-

водян Лілії Сергіївни, від 15.09.2011 р., 

зареєстрований за №5-390, нотаріусом 

Сергатюк О. В., Першої Рівненської ДНК, 

вважати недійсним.

Втрачено свідоцтво про право власності 

на житло, за адресою м. Рівне, вул. Дар-

віна, 1, кв. 24, видане на ім’я Дацюк Во-

лодимир Петрович, вважати недійсним.

РАДА УХВАЛИЛА ЗАКОН ПРО ЗАРАХУВАННЯ АКЦИЗУ  
З ПРОДАЖУ ТЮТЮНУ ДО БЮДЖЕТІВ ГРОМАД

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт 
№5719 про внесення змін до Бюджетного кодексу, який перед-
бачає зарахування до місцевих бюджетів акцизу з роздрібного 
продажу тютюну. Як передає Укрінформ, відповідний документ 
підтримали 278 народних депутатів.

Документ передбачає зміну механізму справляння 5-від-
соткового акцизного податку з роздрібного продажу тютю-
нових виробів та рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах.

Йдеться про перенесення обов’язку сплати акцизу на 
виробників та імпортерів, тоді як на сьогодні його сплачують 
суб’єкти роздрібної торгівлі.

Також документ зобов’язав Держказначейство зарахувати 
акцизний податок з роздрібного продажу тютюну до бюджетів 
місцевого самоврядування.

При цьому частка акцизу, яку отримають місцеві бюджети, 
має розраховуватися як співвідношення загальної вартості 
операцій з роздрібної торгівлі тютюновими виробами на 
відповідній території за останній звітний місяць до загальної 
вартості таких операцій загалом в Україні за цей же період.

ЗАПУСТИЛИ НОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВОДІЯ
В Україні 11 лютого запрацював новий модернізований Електро-

нний кабінет водія. Тепер він доступний і на мобільних пристроях.
Як зазначають у головному сервісному центрі Міністерства 

внутрішніх справ, українським водіям довелося побути без 
Електронного кабінету водія лише кілька днів і вже згодом їм 
презентували новий – модернізований.

“Попередній онлайн-сервіс був створений чотири роки 
тому аби надавати громадянам однаково зручний доступ до 
найбільш популярних послуг сервісних центрів МВС. За цей 
період ми отримали унікальний досвід, сотні ваших відгуків, 
пройшли шлях від втілення простих послуг до переведення 
найзатребуваніших в електронний формат”, – йдеться у 
повідомленні.

Зараз Електронний кабінет водія став адаптованим для мо-
більних пристроїв, максимально захищений і стійкий до зовніш-
ніх кіберзагроз. Дизайн відповідає візуальному стилю сервісних 
центрів МВС – мінімалізм, а структура інтуїтивно зрозуміла.

Новий функціонал. Наразі Електронний кабінет водія 
містить сервіси:

“Картка водія” відображає національне та міжнародне 
посвідчення водія;

“Автопарк” відображає відомості про зареєстровані за фі-
зичними особами транспортні засоби, відмітки про страховий 
поліс та належного користувача, історію реєстрацій авто;

“Штрафи” відображає інформацію про штрафи за по-
рушення ПДР, де користувачі будуть мати можливість їх 
оплачувати;

“Електронна черга” – тут можна здійснити запис до елек-
тронної черги найбільш зручного для вас територіального 
сервісного центру МВС.

Також у МВС попередили, що протягом декількох тижнів 
е-кабінет водія буде наповнюватися сервісами. І вже у ІІ 
кварталі 2022 року його роботу буде відновлено у повному 
обсязі, а громадяни знову зможуть користуватися зручними 
електронними послугами без обмежень.

11Подати оголошення: 066 265 62 35
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“Боялася жити без маски”: історія хворої на коронавірус

 Жінка досі лікується після жахливого зґвалтуванння

"Це дуже страшно, я багато смертей 
бачила в реанімації лікарні, де пролежала 
45 днів", – буковинка Алла Дутчак згадує, 
як хворіла на Covid, і досі хвилюється. 
Саме через свої хвилювання жінка 
майже три з половиною місяці жила 
з кисневим концентратором. І хоча 
фізіологічно через певний період не 
потребувала кисню, але психологічно 
боялася залишитися без кисневої маски. 
Про це йдеться у публікації "Молодого 
буковинця".

Пані Алла працює завідувачкою Білян-
ського дошкільного навчального закладу. 
Вона захворіла на коронавірус у березні 
минулого року. Спочатку ПЛР-тест не по-
казав Covid, але згодом жінка потрапила до 
реанімації.

"Я захворіла 19 березня. Тиждень лікува-
лася вдома під наглядом сімейної лікарки. 
ПЛР-тест не показав коронавірусу, але було 
запалення легень. Поступово мій стан почав 
погіршуватися. Одного дня сатурація раптово 
впала до 85 – і я потрапила до Кіцманської 
лікарні, бо живу в селі Біла. Спочатку лежала 
в кардіологічному відділенні. Коли ще раз 
зробили ПЛР-тест, то підтвердили вже Covid", 
– згадує Алла Іванівна.

Жінку забрали до реанімації, де вона лі-
кувалася 45 днів, а загалом була у лікарні два 
місяці.

"Я не могла нормально дихати, тож дали 
кисневу маску. З нею увесь цей час в реані-
мації і жила. Я дуже емоційно все сприймаю 
і під час хвороби дуже запанікувала. До того 
ж у мене на очах помирали люди. Ввечері 
людина була жива, а вранці її запаковують у 
чорний пакет. Я дуже боялася. Киснева маска 
була важка, тож я її притримувала рукою, 
бо боялася, що вона сповзе, і тоді не зможу 

дихати. Цей страх так мене здолав, що я прак-
тично два тижні не їла і не спала. Навіть уночі 
тримала маску в руках", – каже Алла Дутчак.

"Я так важко хворіла, що лікарі не давали 
гарантії, що я виживу. Частину ліків давали, а 
частину доводилося докуповувати рідним – 
синам та невісткам. Витратила на це чимало 
грошей. Мої маленькі онуки малювали мені 
малюнки, щоби хоч якось мене втішити", – 
розповідає жінка.

Лише через три тижні лікування в реа-
німації в Алли Іванівни поступово почав 
з’являтися апетит. Але попереду було ще 
тривале відновлення.

"Спочатку їсти давали через трубочку. 
Я була така ослаблена, що навіть сидіти не 
могла. Коли вже перевели в терапевтичне 
відділення, мене піднімали, щоби я постояла. 
І весь час я була з кисневою маскою. Мені ре-
комендували її знімати, але я просто боялася 
це зробити. Один день я була без кисню, а 
потім запанікувала, мені здалося, що важко 
дихати – і знову попросила маску", – згадує 
Алла Іванівна.

З лікарні Аллу Іванівну виписали 19 
травня. Син купив їй додому кисневий кон-
центратор, і ще півтора місяця вона жила з 
кисневою маскою.

"Лікарі казали не хвилюватися, заспокої-
тися, і тоді ситуація покращиться, але страх 
залишався. Навіть коли йшла кудись із дому, 
брала із собою кисневу подушку. Дуже пере-
живала, що мені не вистачить повітря. Сімей-
на лікарка Тетяна Миколаївна радила мені 
чотири рази на день на пів години знімати 
маску. Я так і робила, за кілька тижнів поли-
шила кисневий концентратор", – каже жінка.

"Я дуже дякую лікарям Кіцманської лікар-
ні, які мене лікували. У них дуже важка праця, 
особливо зараз. Дякую батькам вихованців 
нашого дитсадка, колегам і односельцям, 

які мене і підтримували", – продовжує Алла 
Іванівна.

Тиждень тому Алла Дутчак вакцинувалася 
і вважає, що так повинні зробити усі, бо хво-
роба дуже підступна.

"Кажуть, що коронавірус дуже токсич-
ний і вражає у тому числі нервову систему. 
Можливо, і на мене хвороба таким чином 
вплинула. Лікарі попередили, що відновлення 
після коронавірусу триватиме до року. Зараз 
у мене дихання і сатурація нормальні, але й 
досі страшно бути довго самій на вулиці, бо 
хвилююся, що стане погано, – розповідає 
Алла Іванівна. – Минулого тижня нарешті 

вакцинувалася першою дозою Coronovak. 
Усім раджу вакцинуватися і захиститися від 
коронавірусу. Не всі вірять у цю хворобу, але 
насправді це страхіття. Той, хто важко пере-
хворів, знає ціну ковтка свіжого повітря".

ВАРТО ЗНАТИ
Коронавірус може не лише нашкодити 

фізичному здоров’ю людини, але й впливати 
на психічне самопочуття. Учені дослідили, що 
розлади настрою, тривожність, психоз після 
перенесеного Covid-19 розвиваються частіше, 
ніж у тих, хто перехворів на інші респіраторні 
захворювання та грип.

Поблизу одного з сіл Локачинського району Волинської 
області чоловік зґвалтував 19-річну жінку, якій того дня 
зробили гінекологічну операцію. Але сидіти в тюрмі 
кривдник аж ніяк не хоче, тому присуджені йому судом 
3,8 року тюрми оскаржуватиме в апеляції. Його ж 
жертва перебуває у важкому психологічному стані та 
буквально живе на антидепресантах і транквілізаторах, 
– пише “Вісник Луцьк”.

Моторошна історія трапилася у квітні минулого року. Того 
дня 19-річна Вікторія Франчук – молода мама, якраз повер-
нулася з лікарні після гінекологічної операції (ерозія шийки 
матки, – прим.). На той час її первістку було усього 4 місяці. 
За ним допомагала доглядати бабуся чоловіка, з якою молода 
сім’я і проживає. Батьки жінки живуть на Любомльщині. 
Чоловік Вікторії – 23-річний Назар, тоді був на заробітках за 
кордоном. Молода жінка вирішила провідати іншу бабусю, 
яка жила у сусідньому селі. Але тоді вона і уявити не могла, 
що на неї чекає.

Аби скоротити дорогу, Вікторія пішла короткою стежкою 
понад озером. Там і зустріла свого кривдника. Молода жінка 
його знала – це був далекий родич її чоловіка, який проживав 
у сусідньому селі. Знав її і він. Коли у подружжя народився 
син, то особисто вітав чоловіка Вікторії з цією радісною по-
дією…

Чолов’яга був добряче підігрітий оковитою. Запитав Ві-
кторію, де її чоловік. Не підозрюючи нічого лихого, відповіла, 
що він за кордоном. Але кривдник несподівано напав на неї, 
почав наносити удари. Аж ніяк не очікуючи такого повороту, 
бідолашна почала благати його відпустити, плакала, пояс-
нювала, що їй зробили операцію, що у неї є чоловік, дитина. 
Але ґвалтівник міцно затиснув їй рота, погрожував. Тендітна 
дівчина не змогла протистояти озвірілій істоті – задумане він 
таки довів до кінця. А Вікторія пообіцяла нелюду, що нікому 
про це не розповість – аби лиш відпустив її.

– Я тоді була після гінекологічної операції. Лікар мені 
сказав, що взагалі не можна більше від місяця мати інтимні 
стосунки з чоловіком. А тут того самого дня мене зґвалтували, 
– каже молода жінка.

ҐВАЛТІВНИК НАДСИЛАВ 
ПОВІДОМЛЕННЯ З ПОГРОЗАМИ

Згадуючи ці події, Вікторія і досі не може оговтатися. 
Інколи здається, що це просто якийсь страшний сон, вона 
прокинеться – і все мине. Її голос тремтить, очі вмить на-
повнюються сльозами. Слухаючи її, думаю, дякувати Богу, 
підігрітий оковитою ґвалтівник хоч залишив її живу. Адже, як 
нерідко трапляється, після наруги нелюди просто позбувають-
ся своєї жертви. Аби та нікому не розповіла, що з нею сталося.

– Після того, як це трапилося, я пішла в першу хату в селі. 
Все там розказала. Вже звідти викликали поліцію і “швидку”. 
І саме ці люди виступали головними свідками на суді, – про-
довжує Вікторія.

Ґвалтівник після скоєного втік додому, і саме там того ж 
вечора його пов’язала поліція. Дізнавшись, що сталося із 
дружиною, Назар залишив роботу в іншій країні і вже на-

ступного дня приїхав додому. Як не дивно, але перший час 
ґвалтівника відпустили під домашній арешт. Тоді, за словами 
Вікторії, він вільно ходив селом, пиячив. Та всім розповідав, 
що не винен, мовляв, Вікторія добровільно погодилася на 
статевий акт з ним. Обзивав її останніми словами. Відчувши 
безкарність, кривдник почав надсилати чоловіку своєї жертви 
повідомлення з погрозами. Подружжя викликало поліцію і на-
писало на нього чергову заяву. І лише тоді ґвалтівнику змінили 
запобіжний захід і посадили у СІЗО.

ВІД СТРЕСУ ЗНИКЛО ГРУДНЕ 
МОЛОКО

А далі – виснажливі розгляди справи у суді. На кожен з них 
Вікторія приїжджала, хоча для неї це було страшним випробу-
ванням. Через стрес у неї навіть зникло грудне молоко. Їй не-
сила було вкотре бачити свого кривдника. В пам’яті постійно 
малювалася та жахлива сцена. Було боляче і нестерпно, важко 
морально. Спочатку молода жінка по допомогу до адвоката 
не зверталася, бо прокурор запевнив її, що в цій справі і так 
все ясно – нападник понесе заслужене покарання. 27 верес-
ня ґвалтівнику присудили 3,8 року тюрми. Приголомшливе 
поблажливе покарання за скалічене життя, але навіть з ним 
злочинець погоджуватися не збирався. Подав на апеляцію, 
аби отримати умовне за свій злочин.

– Тоді я вирішила звернутися за допомогою до адвоката у 
безоплатну правову допомогу. Я поїхала в Луцьк на прийом. 
Жінка-адвокат ознайомилася зі справою і шокувала мене, 
мовляв, у мене мало шансів, йому дадуть умовне – і на тому 
все. Бо він раніше не судимий. То що, якщо не судимий, то 
йому можна робити все, що завгодно? А коли я запитала її, чи 
варто надавати цій ситуації розголосу, вона на мене накри-
чала, а чоловік її вирвав трубку й обізвав мене. Звісно, я від 
такого “захисту” відмовилася. Правду кажучи, це остаточно 
мене зламало – і я зневірилася у людях, – продовжує розпо-
відь Вікторія.

Та додає: коштів на платних адвокатів не має. Та й не розу-
міє, як можна платити за те, аби довести очевидне – її зґвалту-

вали, розтоптали її гідність, забрали її здоров’я – в тому числі і 
психологічне, зруйнували життя і похитнули її сімейне щастя!

Через небажання жити щодня приймає антидепресанти і 
транквілізатори

І якщо попервах Вікторії було важко фізично, то потім 
пішло загострення психологічно. У неї почалися нервові 
зриви, істерики, вона не хотіла жити. Довелося звертатися за 
допомогою до психіатра. Його висновок – у молодої жінки 
хронічна депресія, фобія.

– Я досі щодня п’ю антидепресанти і транквілізатори. 
Різні думки лізли в голову – просто не хотілося жити. Ми з 
чоловіком прожили разом 4 роки, все в нас до цього моменту 
було добре. Я неймовірно кохаю його, а він мене. Але дійшло 
до того, що наша сім’я була на межі розлучення. Бо чоловік 
до мене говорить нормально, а я починала кричати на нього. 
Я не хотіла його бачити. Були істерики. Навіть мій синочок 
мене не радував! – каже молода жінка.

Нині дитині подружжя – рік та місяць. Вікторія ж фактич-
но живе на таблетках, які уже згадувались – заспокійливі і 
транквілізатори. Чоловік і бабуся постійно біля неї – бояться 
залишати одну. Ясно одне – травма, яку отримала молода 
жінка, залишиться на все життя. Але найстрашніше, що ґвал-
тівник може уникнути покарання і відбутися умовним. Лише 
на останньому судовому засіданні кривдник визнав свою вину. 
Але лише частково. У вироку йдеться, що він частково визнав 
свою вину, мотивуючи, що на момент вчинення злочину був 
нетверезий, а статевий акт відбувся нібито зі згоди потерпілої, 
бо, цитую, “вона його боялась”. Зараз же чоловік подав на 
апеляцію, бо сидіти в СІЗО не хоче.

– Я не одна, в мене є сім’я, родичі, друзі. А він (ґвалтівник, 
– прим.) один. Так, він зараз за гроші купив собі захист, але 
гроші закінчуються. Для мене це випробування, яке я пови-
нна пройти. Вірю, що Бог мене одну не залишить, – завершує 
Вікторія.

Ірина БУРА, “Вісник Луцьк”.

Сім’я Франчуків




