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НА ВІДНОВЛЕННЯ ДОРОГИ БІЛОПІЛЛЯГАДЯЧ ВИДІЛЯТЬ КРЕДИТНІ КОШТИ

Р

а потім і депутата Полтавської обласної ради, неодноразово зверталися небайдужі жителі як Гадяцького району, Полтавської, Сумської областей,
так і виконавчі комітети сільських рад
з проханням посприяти відновленню
автошляху Білопілля-Терни–Липова
Долина-Гадяч, через те, що всіх дуже
непокоїть його аварійний стан.
Тож нині маємо гарну новину!
«Агентство місцевих доріг Полтавської
області» провело тендер на ремонт
дороги місцевого значення Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч. Переможцем обрано ПП «БУДГАРАНТ-7»,

Історія автомобільної дороги
Білопілля-Терни-Липова ДолинаГадяч починається із 2018 року,
коли її закрили у зв’язку із
аварійністю стану дорожнього
покриття. Але все ж щасливий
кінець в цієї історії має бути.
Нині незадовільний стан доріг— одне
із найбільш болючих питань, що дуже
хвилює жителів всього Миргородського
району. Саме на вирішення цієї проблеми депутат Полтавської обласної ради
Олексій Матюшенко витрачає найбіль-

яке планує провести ремонтні роботи
за 147 030 000 грн.
Згідно проєкту рішення «Про здійснення місцевого запозичення у 2021
році» депутатами Полтавської обласної
ради було погоджено залучення кредитних коштів, які отримають від «Укрексімбанку» на 5 років під 13% річних.
Власне на Білопілля–Терни–Липова Долина–Гадяч виділять 90 млн грн. І вже у
2022 році дорогу мають відремонтувати
на ділянці в межах Сумської та Полтавської областей у бік Гадяча. А це відрізок
довжиною 7,5 км!
Марія Томіліна

ше часу та енергії. І тепер є конкретні
результати цієї роботи і приємні новини, якими хочемо поділитися з вами.
Сьогодні на автошляхах Полтавщини
рух автомобільного транспорту, особливо вантажного, дуже інтенсивний. Адже
саме наша область є центральною — знаходиться на перетині найважливіших
транспортних артерій, тому вся важковагова техніка курсує нашими дорогами. Із усіма відповідними наслідками...
Питання болюче для кожного мешканця Гадяччини. Тож до Олексія Матюшенка як до голови Гадяцької РДА,

СВЯТО ВСІХ ПРАЦІВНИКІВ
ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ
Сучасна економіка і
промисловість успішна в тому
числі і завдяки якісній роботі
дорожньо-транспортного
господарства.
Одного разу хтось колись вигадав це
прекрасне диво - колесо. Історики говорять, що це сталось в Месопотамії приблизно 6 тисяч років тому. Трохи згодом
його почали використовувати колісниці, вози, тощо. Про перший автомобіль
в історії згадувалось ще в середині 18го століття. Спочатку автомобіль був
предметом розкоші, далеко не кожен міг
собі придбати, а тим більше обслуговувати таку річ. Згодом почалось масове
виробництво, внаслідок якого в сучасному світі автомобіль є майже в кожній
сім’ї. Розвиток галузі сприяв появі нової професії. Тому професія водія набула масової популярності у світі. Водій
– це не тільки професія, а й покликання, стиль життя. Тільки в тому випадку, якщо лежить до цього душа, людина
може витрачати неймовірну кількість
часу на улюблене заняття. Процес керування авто захоплює людину цілком. Ключі від авто, відкривають не
тільки автомобіль, вони відкривають
увесь світ. Заради цього можна годинами лежати під машиною, налаштовуючи «ластівку». Хтось навіть розмовляє
зі своїм авто, буває навіть ніжніше ніж з
близькими. В своєму роді, це стан душі.
Автомобіль створив навколо себе ці-

лий культ обожнювачів, безліч жартів
та приказок, прикмет та історій. Що в
свою чергу, створило якусь невидиму
мітку, щось на кшталт «Рибак рибака…».
Безкінечно можна спостерігати за тим
як горить вогонь, як тече вода, та як два
водії розмовляють про авто. Любов до
справи, як нам відомо, часто переростає
в неабияку обізнаність, та формує експертів і професіоналів. Звичайне хобі
переростає у справу життя. Люди відкривають СТО, колекціонують рідкісні автомобілі та запчастини, вдихають
життя в старі авто та тюнінгують нові,
купують та перепродають або займаються перевезеннями. Це «теорія сродної праці» Сковороди, якщо ти знайшов справу по душі, то ні дня не будеш
працювати. Тож традиційно побажаємо
кожному професіоналу і любителю авто
«Ні цвяха, ні жезла».
Хочеться нагадати, що автомобіль –
це найнебезпечніший вид транспорту.
Хоча сісти за кермо – велика відповідальність перед пішоходами, пасажирами та іншими водіями, а в першу чергу
перед самим собою.
У День автомобіліста хочемо привітати всіх, хто так чи інакше пов’язав своє
життя з автотранспортом. Бажаємо вам
безпечного пересування, надійної роботи всіх вузлів і агрегатів, а також здоров’я, успіхів у праці та сімейного щастя! Зі святом автомобіліста!
Влад Лидзарь
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ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ
ДО УВАГИ
ШАНОВНІ
ГАЗУ!
Р
СПОЖИВАЧІВ
СПОЖИВАЧІ ВОДИ! ПРИРОДНОГО
Із 26 жовтня 2021 року, за адресою м. Гадяч вул. Гетьманська, 62 Б (будівля редакції тижневика «Базар Медіа
ПРИРОДНЬОГО ГАЗУ жителів
КП «Добробут», Гадяцької міської ради, повідомляє
в Україні»), працює Центр обслуговування споживачів.
сіл: Осняги, Островерхівка, Писарівщина та
ТОВ «Кременчукгаз - Трейдінг» повідомляє,
що має достатній ресурс для забезпечення
населення природним газом.
Вважаємо за доцільне оприлюднити цю інформацію на початку опалювального сезону, з огляду на
побоювання споживачів щодо впливу коливань європейського ринку газу на місцевих постачальників.
Наша компанія впевнено провадить свою діяльність
і забезпечить теплом ваші помешкання в опалювальний період.
Ми хочемо запевнити, що вживаємо всіх можливих
заходів до покращення обслуговування наших клієнтів та маємо наміри зробити наш ресурс максимально доступним для вас. Річний тариф для наших споживачів залишається на рівні – 9,99 грн. \ за м. куб.
Шановні жителі Гадяцької, Великобудищанської,
Краснолуцької, Сергіївської, Петрівсько – Роменської, та Лютенської громад.
Щодо питань пов’язаних із приєднанням до договору постачання з ТОВ «Кременчукгаз - Трейдінг»,
то ви можете максимально просто і швидко подати
такі документи: копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, копія документа, що підтверджує право власності та підписану заяву – приєднання.
Телефон для консультацій: 0504897894.
Адреса: м. Гадяч, вул. Гетьманська 62 б.

Біленченківка про зміну тарифу з постачання холодної води.
Починаючи з 01.11.2021 року згідно рішення Виконавчого комітету Гадяцької міської ради № 530 від
22.10.2021р. на території вище вказаних населених пунктів встановлюються нові тарифи на послугу централізованого водопостачання :
Населення – 16,00 грн./м. куб.
Організації – 16,00 грн./м. куб.
Споживачам без засобу обліку - 56,00 грн./одна особа
На утримання корів (ВРХ) без засобу обліку за голову - 28,00 грн.
Забір води для с/г потреб -50,00 грн./м. куб.
Відтак вартість кубометра води зросла на 4,00 грн.
споживачам із засобами обліку, та на 14,00 грн. без засобу обліку.
З повагою адміністрація КП «Добробут»

ГРОМАДИ МОЖУТЬ
ПОЗБУТИСЯ
БЮДЖЕТІВ РОЗВИТКУ

ПЕРЕМОЖЦІ
БЮДЖЕТУ УЧАСТІ

Кабінет Міністрів України хоче ліквідувати
бюджети розвитку міст й дозволити Мінфіну
та місцевим держадміністраціям права
ініціювати зупинку рішення про місцевий
бюджет – такі зміни, зокрема, Уряд разом із
проектом Держбюджету на 2022 рік (№6000)
подав зміни до Бюджетного кодексу(№ 6062),
– йдеться у повідомлені Полтавського
РВ АМУ.

Цього року на конкурс подали 170 проектів, з яких
до голосування допустили 163. Голосування завершилось 30 вересня. 22 жовтня робоча група визначила проекти-переможці по кожній з категорій: міські,
сільські, селищні.
На конкурс проекти подали 50 громад області, 24
з них стали переможцями. Загальний бюджет конкурсу 6 млн грн.
«Цього року за проекти Бюджету участі проголосували найбільше людей за весь час. Свої голоси віддали 23 тисячі людей. Зокрема, 51 проект подали сільські громади, 49 – селищні та 70 – міські. Найбільше
проектів надіслали: Хорольської (23), Лубенської
(9), Решетилівської (6) та Шишацької (5). Переможців визначено з урахуванням додаткових відсотків до
голосування,» – розповіла начальник відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату обласної ради, секретар робочої
групи Олеся Дроботенко.
Серед переможців є проекти, подані громадами
Гадяччини:
№33 «Сортуй сміття - очищуй довкілля» Петрівсько-Роменська сільрада (сума із обласного бюджету 100 тис. грн.);
№34 «Наші села за чисте майбутнє» Петрівсько-Роменська сільрада (сума із обласного бюджету 100 тис. грн.);
№50 «Крок у чисте майбутнє» Петрівсько-Роменська сільрада (сума із обласного бюджету 100 тис.
грн.);
№11«Літня сцена у Рашівці» Лютенська сільрада
(сума із обласного бюджету 100 тис. грн.);
№6 «Вуличне освітлення у Соснівці» Лютенська
сільрада (сума із обласного бюджету 100 тис. грн.);
№10 «Відновлення літньої сцени у Лютеньці»
Лютенська сільрада (сума із обласного бюджету 100
тис. грн.);
№5 «Парк – зручний і комфортний у Бобрику» Великобудищанська сільрада (сума із обласного бюджету 100 тис. грн.);
№7 «Літня сцена – відкритий культурний простір
у Мартинівці» Великобудищанська сільрада (сума із
обласного бюджету 100 тис. грн.);
№4 «Комфортне дозвілля у Книшівці» Великобудищанська сільрада (сума із обласного бюджету 100
тис. грн.);
№17 «Придбання мототрактора» Краснолуцька
сільрада (сума із обласного бюджету 100 тис. грн.).
Найпопулярніші напрями, за якими подавали проекти, стосуються комунального господарства (37 %),
освіти та культури (26 %), спорту і туризму (19 %).

Зміни до Кодексу опрацьовано аналітичним центром Асоціації міст України. Фахівці проаналізували загрози, які призведуть до скорочення джерел доходів для місцевих громад.
1. Проект закону (№ 6062) передбачає перенесення джерел фінансування доходів бюджету розвитку
в загальний фонд. Таким чином, доходи розвитку будуть спрямовані на поточні витрати: фонд заробітної
плати, утримання тощо, що фактично ліквідує місцеві бюджети розвитку на 2023 рік. Це також несе загрози додаткового навантаження на органи місцевого
самоврядування в частині фінансування делегованих
повноважень зокрема, у сфері освіти, охорони здоров’я та соціального захисту. Саме вилучення поняття «бюджет розвитку» зі статей Бюджетного кодексу
позбавить органи місцевого самоврядування права на
депозитне розміщення в банках.
2. Законопроект дозволяє забирати у місцевих бюджетів невикористані залишки освітньої державної
субвенції (зміни до статті 103-2). Це заборонить місцевій владі використовувати можливість накопичення цих грошей. Крім того – це крок до формування
неефективної мережі закладів освіти та скасування
дієвого фінансового інструменту з оптимізації мережі закладів освіти.
3. Законопроектом пропонується направляти до
держбюджету 70% доходів від викупу комунальної
землі (зміни до Прикінцевих та перехідні положень).
4. Мінфін та місцеві держадміністрації зможуть
ініціювати зупинку рішення про місцевий бюджет
до закінчення судового розгляду справи (зміни до
ст.122). Такі зміни – пряме втручання держави у самостійність місцевого самоврядування (порушення ст.142, 145 Конституції України, ст.4, 61 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.7, 71 БКУ).
5. Законопроект передбачає надати повноваження Кабміну визначати порядок погашення середньострокових позик органами місцевого самоврядування (зміни до п.21 Прикінцевих та перехідні
положень). Заборгованість місцевих бюджетів в обсязі 9 млрд гривень за середньостроковими позиками склалася у 2009–2014 роках і виникла через
неправильне планування державними органами видатків з делегованих повноважень. ОМС були змушені для виправлення прорахунків Мінфіну запозичувати кошти для забезпечення бюджетної сфери
(освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо).
Це призведе до втрати місцевими бюджетами 9 млрд
гривень та погіршення фінансової основи ОМС та
розбалансування місцевих бюджетів.

«БМ»

Полтавське регіональне відділення Асоціації міст України
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Для ефективної роботи та більшої зручності споживачів, Центр об’єднав фахівців ПрАТ «Гадячгаз», ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг», ТОВ «Кременчукгаз постачання» та
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».
Створений Центр для того, щоб максимально якісно і
в найкоротші терміни задовольнити потреби споживачів
природного газу.
Споживачам не потрібно більше йти до ПрАТ «Гадячгаз», а потім до інших підприємств, з’ясовуючи ті чи
інші питання. Тепер усі ці функції виконуються в одному приміщенні.
Центр – це покращення обслуговування споживачів,
налагодження спілкуванням між ними і підприємствами,
щоб люди витрачали менше власного часу і не чекали під
кабінетами.
Перелік послуг, які надає Центр обслуговування
споживачів:
- Облік та розподіл природного газу;
- Звірка показників, перерахунків;
- Приєднання до системи ГРМ;
- Виготовлення та внесення змін до проєктної
документації;
- Припинення та відновлення газопостачання;
- Заміна газових приладів та інших питань з реконструкції систем ГРМ.
Тож, якщо ви потребуєте допомоги стосовно роботи газового обладнання, уточнення показників приладів обліку газу, ви завжди можете звернутися у Центр обслуговування споживачів.
Графік роботи Центру (прийому споживачів):
Понеділок – Четвер з 8.00 до 17.00
П’ятниця – з 8.00 до 16.00
Перерва на обід – з 12.00 до 13.00
Контактні телефони:
Газопостачання – 080 040 39 33;
Технічні питання – 050 304 37 23.
Прес-служба ПрАТ «Гадячгаз»

ПЕНСІОНЕРІВ
СТАЄ МЕНШЕ,
ПЕНСІЯ РОСТЕ.
СТАТИСТИКА
За даними Пенсійного фонду України станом на 1
жовтня 2021 року в Україні налічувалося 10 945 145
пенсіонерів. Це на 22 998 менше, ніж на 1 липня (10
968 143 осіб).
Середній розмір пенсії на 1 жовтня становив 3
915,75 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на
136,97 Гривень або на 3,6% (на 1 липня 2021 року
середній розмір пенсій становив 3 778,78 гривень).
Зазначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунки розміру пенсій з 1 липня 2021 року у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Середній розмір підвищення для 5,42 млн осіб склав 49,35
гривень.

СТИМУЛЮЮТЬ
МОЛОДЬ
ЗАЛИШАТИСЯ
У СЕЛІ
Для цього у Петрівсько-Роменській сільській
раді розробили та прийняли Програму
«Підтримки народжуваності на 2019-2025
роки».
Програма передбачає виплату грошової допомоги
при народженні дитини, яка надається батькам, які
зареєстровані на час подання документів і проживають на території населених пунктів Петрівсько-Роменської ТГ. Виплата грошової допомоги здійснюється в порядку черговості трьома частинами: перший
рік - 1500 грн, другий рік –5000 грн; третій рік - 5000
грн.
ОТГ-Інформ Полтавщина
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
2 немовлят

16 осіб
пішли
з життя

ЗІТКНУВСЯ
ІЗ ДЕРЕВОМ І
ЗГОРІВ ЗАЖИВО
25 жовтня, близько 23:20, у Миргородському районі, на автодорозі «Велика Багачка-Миргород» (неподалік с. Гаркушенці), водій автомобіля «GELLY»,
1993 р.н., під час руху не впорався з керуванням,
з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.
Від удару автомобіль загорівся. Внаслідок ДТП
28-річний водій автомобіля загинув на місці
пригоди.
За вказаним фактом слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення
правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
Миргородський РВП.

У ГУРТОЖИТКУ
ПУЕТУ ЗАГИНУВ
18-РІЧНИЙ СТУДЕНТ
До Полтавського районного управління поліції
ввечері 22-го жовтня надійшло повідомлення від
мешканців гуртожитку, що в одному із приміщень
виявлено тіло хлопця, 2003 року народження, мешканця Кобеляцького району. Під час огляду місця
події та тіла померлого встановлено, що хлопець є
студентом одного із закладів вищої освіти. Зовнішніх слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло
направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті юнака.
За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрив кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального
кодексу України.
На даний час триває досудове розслідування, в
ході якого встановлюються всі обставини події.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції
Полтавщини.
За інформацією видання «Полтавщина», подія
сталася на вул. Коваля, у гуртожитку Полтавського
університету економіки і торгівлі. Хлопця знайшли
мертвим у вбиральні інші студенти.
«БМ»

ЗРІЗАВ ПІДВІСНИЙ
КОМУНІКАЦІЙНИЙ ДРІТ
Повідомлення про крадіжку підвісного кабелю
зв’язку надійшло до чергової частини Миргородського райвідділу поліції від диспетчера Полтавської
філії ПАТ «Укртелеком».
У зверненні йшлося, що невідома особа у селищі Комишня, Миргородського району, із лінії зв’язку викрала близько 100 метрів підвісного комунікаційного дроту.
Поліцейські слідчо-оперативної групи Миргородського райвідділу швидко встановили особу ймовірного правопорушника. Ним виявився 53-річний
житель Комишнянської селищної територіальної
громади. У чоловіка дізнавачі вилучили бухти телефонного дроту без обмотки. Правоохоронцям чоловік пояснив, що викрадені дроти обпалив і приготував для здачі їх на пункт приймання металобрухту.
За фактом крадіжки комунікаційного кабелю відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.
Сума завданих підприємству матеріальних збитків
встановлюється.
За санкцією цієї статті правопорушнику може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Триває
досудове розслідування кримінального проступку.
Відділ комунікації поліції Полтавської області.

3 пари
одружилися

ЗЛОДІЇ ЗА
ГОДИНУ
ОБІКРАЛИ ДВА
МАГАЗИНИ
Уранці, 17 жовтня, до відділення поліції №2 (м.
Лохвиця) Миргородського районного відділу поліції надійшли повідомлення від двох підприємців Заводської територіальної громади про вчинення крадіжок із закладів торгівлі. У повідомленнях йшлося,
що в ніч з 16 на 17 жовтня невідомі особи через вікно проникли до приміщення магазину та місцевого кафе і викрали звідти товар та побутову техніку.
За фактами крадіжок із проникненням у приміщення слідчі, під процесуальним керівництвом
прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених частиною 3 статті 185 Кримінального
кодексу України.
За відкритими кримінальними провадженнями
поліцейські розпочали оперативно-розшукові заходи по виявленню осіб, причетних до злочину. Інформація про підозрілих чоловіків із пакунками, яких
побачили на зупинці громадського транспорту, надійшла до дільничних інспекторів поліції від місцевих жителів. Поліцейські миттєво відреагували на
повідомлення. Під час перевірки речей фігурантів
слідчі виявили викрадене майно. Того ж дня чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального
процесуального кодексу України.
Затриманими виявилися раніше судимі чоловіки
22-х та 20-ти років. Один з фігурантів мешкає у місті
Лубни, інший - житель Донецької області.
Слідчі обом правопорушникам повідомили про
підозру у вчиненні майнових злочинів. А 19 жовтня
суд обрав підозрюваним запобіжний захід - тримання під вартою терміном на 60 діб.
За санкцією статті, яку інкримінують фігурантам,
їм загрожує від трьох до шести років позбавлення
волі.
Триває досудове розслідування.

4 пари
розлучилися

МОТОЦИКЛІСТ
НЕ ВПОРАВСЯ ІЗ
КЕРУВАННЯМ

Близько 13-ї години, 24 жовтня, по вулиці Гетьманській, у Гадячі, водій мотоцикла Yamaha не впорався з керуванням і допустив падіння транспортного засобу.
Мотоцикл зазнав механічних пошкоджень. 16-річний водій Yamaha не постраждав.
Поліцейські склали на водія мотоцикла адміністративний протокол за статтею 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортного засобу).
«БМ»

ЗІШТОВХНУЛИСЯ
ПОЗАШЛЯХОВИК
ТА МІНІВЕН

Відділ комунікації поліції Полтавщини

НАРУГА НАД
МОГИЛАМИ
Поліція Лубенщини підозрює 19-річного місцевого мешканця у нарузі над п’ятьма могилами на території цвинтаря у селі Тарандинці.
Як повідомили у Національній поліції Полтавської області, на початку жовтня до поліції Лубенщини надійшло декілька повідомлень від громадян,
що невідомий украв металеві вироби із місць поховань їх рідних.
Поліцейські Лубенщини встановили особу чоловіка, причетного до злочину. Ним виявився 19-річний місцевий житель. Під час обшуку правоохоронці виявили у нього ряд викрадених металевих речей:
стовпчики огорожі, стіл та підставку для квітів.
Хлопцеві повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 297 (Наруга над могилою, а також незаконному заволодінні предметами, що знаходяться
на могилі, вчинені повторно з корисливих мотивів)
Кримінального кодексу України.
Речові докази направили на експертне
дослідження.
Триває досудове розслідування. У разі доведення
вини судом, молодику загрожує покарання у вигляді
обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі до семи років.
Національна поліція Полтавської області

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Подія сталася 24 жовтня, близько 13:20, у
Гадячі, на перехресті вулиць Тельмана
та Гагаріна.
За попередньою інформацією очевидців, водій позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 150, який виїжджав із другорядної вулиці Гагаріна, не надав перевагу водію автомобіля Renault Kangoo, який їхав
головною вулицею Тельмана. Внаслідок цього автомобілі зіштовхнулися, транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, водії не постраждали.
На місті події водії-учасники скористалися спрощеною системою оформлення автопригоди і за
згодою спільно склали повідомлення про ДТП
- «Європротокол».
«БМ»

РУКА ПОТРАПИЛА
ДО КОРМОРІЗКИ
У селі Весела Долина Глобинської громади, працівники Головного управління ДСНС у Полтавській
області, допомогли хлопцеві, рука якого потрапила
до корморізки.
Як повідомило видання «Кременчуцькі новини»,
інцидент стався під час господарських робіт. 18-річний хлопець, близько 05:30, допомагав матері на
фермі, та через необережність його права рука потрапила до механізму корморізки.
Медики характеризують його стан як тяжкий.
«БМ»
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90-ті повертаються

ПОГРОЗИ, ЗАЛЯКУВАННЯ ТА ШАНТАЖ:
В НАШОМУ РЕГІОНІ ОРУДУЮТЬ ЗЕМЕЛЬНІ БАНДИТИ
З відкриттям ринку землі
криміналітет пішов у наступ і,
використовуючи нові шахрайські
схеми, намагається незаконним
шляхом заволодіти землею
довірливих пайовиків, або
відмити «кримінальні» гроші
на угодах купівлі-продажу.
Й чим далі, тим до ганебніших
методів вони вдаються: погрози,
залякування, шантаж тощо.
До нас звернулась жителька с. Подільки Олена Н., з метою безпеки ми не
будемо називати її прізвища. За її словами, до неї додому завітав молодик, відрекомендував себе підприємцем з Гадяча, який представляє інтереси великих
бізнесменів із вірменської громади Житомирщини і навіть має відношення до
біглого українського олігарха, який зараз під домашнім арештом в Австрії. Він
запропонував купити її пай за ціну, що
майже в три рази вище ринкової, АЛЕ
за умови, що половину вона потім віддасть готівкою назад. Жінку це зацікавило, адже навіть за такої умови, вона
начебто, повинна була отримати більше, ніж пропонував офіційний ринок.
Але, щоб укласти угоду, орендар, який
зараз обробляє її землю і якому належить першочергове право на викуп, мав
надати відмову.
«Ми вже з їхнім нотаріусом взялися
складати документ для офіційної відмо-

ви, щоб звернутися з ним до мого орендаря. Але я вирішила розповісти про
цю пропозицію синові. Він пошукав в
інтернеті, виявилося, що це вже відома шахрайська схема, в результаті якої
вони могли підробити мої документи й
забрати собі мою землю, або, віддавши
їм назад частину грошей, я б стала співучасницею відмивання коштів. Одному богові відомо, яким чином вони їх
отримали, і яку саме схему вони планували провернути зі мною. Коли я відмовилась, мені почали телефонувати з
погрозами, вони кричали на мене та вимагали заплатити 5000 грн за послуги
нотаріуса, який вже начебто склав всі
необхідні документи для продажу», —
розповідає потерпіла.
Як розповіли нам наші джерела в правоохоронних органах цей так званий
«підприємець з Гадяча» раніше судимий
за незаконне заволодіння транспортним
засобом, неодноразово притягувався до
відповідальності за нанесення тілесних
ушкоджень. Був причетний до зникнення безвісті особи.
За словами юристів, дійсно на ринку
почали з’являтися все нові шахрайські
схеми. Дедалі більше їх стало в Сумській та Полтавській областях. Довірливий власник землі може постраждати
кількома способами. Наприклад, шахраї
складуть договір таким чином, що всі
податки з угоди має сплатити покупець,

ЖИТЕЛЯ СЕЛА РУЧКИ
ОГОЛОСИЛИ В РОЗШУК
Гадяцький районний суд, 13 жовтня,
розглянув у відкритому підготовчому
судовому засіданні матеріали кримінального провадження, за обвинуваченням уродженця с. Ручки,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 125
КК України (умисне легке тілесне
ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, карається
штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на
строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами
на строк до одного року, або арештом
на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років).
Встановлено, що ще від 18 січня,
у Гадяцькому районному суді знаходиться кримінальне провадження за
обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення. Воно не-

одноразово призначалось до розгляду у підготовчому судовому засіданні
із належним повідомленням учасників процесу. Однак, у підготовче судове засідання обвинувачений не доставлений. Згідно
наданих до суду
пояснень ВП №1
Миргородського РВП, обвинувачений відсутній за
місцем проживання в с. Ручки. Відповідно, прокурор
в судовому засіданні заявив клопотання про оголошення розшуку
обвинуваченого, який ухиляється від
явки до суду, та зупинення судового
провадження до його розшуку. Суд,
вивчивши матеріали кримінального
провадження, задовольнив клопотання прокурора.

СБУ ОПРИЛЮДНИЛА ДОКАЗИ
ХАБАРНИЦТВА ДЕПУТАТА ТА
ПОСАДОВЦІВ ПОЛТАВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Депутату міської ради та керівнику
начальника Управління з питань містобудування та архітектури повідомили про підозру в одержанні хабаря.
Мова йде про Євгена Диканя та Миколу Шевельова.
Спецслужби повідомили, що у розпорядженні СБУ є аудіо та відеозаписи, що підтверджують корупційну
схему. Зафіксовані зустрічі фігурантів провадження із підприємцем, від
якого вимагали неправомірну виго-

ду. Серед іншого, на записах чути як:
депутат пояснює, що за його вказівки створюються штучні перешкоди для місцевих підприємців; депутат
дає вказівки чиновникам пришвидшити видачу дозвільних документів;
депутат описує механізм, як йому передати хабар; посередниця телефонує
депутатові і повідомляє про отриманий хабар.
СБУ

а людина дізнається про це лише в кінці року від податкової, отримавши рахунок на 40-50 тисяч гривень. Також
можливий сценарій, за яким продавець,
погоджуючись віддати частину грошей
назад, стає співучасниками кримінального злочину з відмивання незаконних
коштів. А може й взагалі не прочитавши договір, підписати документи про
безкоштовну передачу землі у власність
іншої людини.
Колишній голова Держгеокадастру,
експерт із земельних відносин Денис
Башлик розповідає на сайті «Економічна правда» про ще один варіант схеми,
яку полюбляють шахраї: вони запевняють пайовика, що орендар, якщо і купить землю, то нескоро, а вони зможуть
все «провернути» швидко, хоча й сума
на картку прийде дещо менша. Для цього треба поїхати з «покупцем» до нотаріуса, підписати довіреність на продаж,
віддати документи на землю, копії своїх
документів та банківську картку.

У такий спосіб людина одразу отримує свої 900-1000 доларів за гектар готівкою, а шахрай реєструє намір на продаж земельної ділянки (за довіреністю)
за завищеною ціною (для того, аби мінімізувати вірогідність згоди орендаря
на купівлю). Згодом шахраї знаходять
іншого покупця і проводять угоду. Тут
досить поширеними є випадки, коли
неадекватна ціна під час розрахунку
проводиться формально, але не забуваймо, що картка, на яку переводяться
кошти, вже перебуває у шахрая.
«Як підсумок, пайовик лишається з
копійками на руках, орендар обдурений, шахрай заробив. Як би сумно не
було це визнавати, втім, ця схема набуває все більшої популярності», — розповідає Денис Башлик.
Експерти та юристи радять власникам
земельних паїв бути обачними та не довіряти «заїжджим» покупцям. Укладати договір з надійними компаніями або
фермерами, які вже давно працюють на
землі. Також звертати увагу на те, хто є
продавцем земельних ділянок – пайовик чи представник за довіреністю.
Подібні схеми вже розслідуються правоохоронними органами за статтями
відмивання доходів та шахрайство, які
караються позбавленням волі на строк
до шести років з конфіскацією майна. У
рамках збереження таємниці слідства,
деталі поки не розголошуються.

ВИКРАДАЧ МЕТАЛОБРУХТУ
Гадяцький районний суд, 12 жовтня, розглянув у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням особи у вчиненні
кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Суд встановив, що 7 березня 2021
року, у обвинуваченого, виник злочинний умисел на таємне викрадення металобрухту,
а саме двох ліжок та елементів пічного опалення,
які належать іншій особі.
Із вказаною метою, обвинувачений прибув до
чужого господарства
спільно із іншим чоловіком, якому повідомив
про правомірність своїх дій, відносно вказаного майна – обвинувачений стверджував, що отримав дозвіл
на розпорядження майном від законної
власниці. Вільно проникнувши на територію господарства, обвинувачений руками витяг скобу на одвірках вхідних
дверей, яку попередньо витягнув за допомогою металевого прута. Таким чином, відкривши вхідні двері у будинок,
він таємно проник у приміщення будинку. У даному приміщенні, розібрав
одне із металевих ліжок, загальною вагою 58 кг, а його «помічник», за допомогою болгарки, розпиляв на частини.
У подальшому, вказаний металобрухт
вони завантажили до салону авто і відвезли до метало-приймального пункту,
де обвинувачений реалізував його, отримавши грошові кошти, які витратив
на власні потреби.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, реалізуючи при цьому єдиний
злочинний умисел, з метою особистого
збагачення, обвинувачений, вже 9 березня, близько 14 години, знову прибув
цього ж господарства спільно із двома
«друзями». Витягнувши скобу на одвірках вхідних дверей, вони проникли до
будинку.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Продовжуючи реалізацію свого умислу, обвинувачений розібрав інше металеве ліжко, яке за допомогою болгарки
порізали на частини та винесли із будинку та завантажили у авто. Далі обвинувачений витягнув з печі металеві
деталі і також виніс їх до автомобіля.
Даний металобрухт, загальною вагою 70
кг, вони відвезли до метало-приймального пункту, де реалізував його, отримавши грошові кошти, які витратив на
власні потреби.
Таким чином, своїми протиправними
діями відповідно до висновку товарознавчої експертизи обвинувачений завдав потерпілій матеріальних збитків на
суму 771 грн 84 коп.
У ході судового розгляду, обвинувачений визнав вину у вчиненні кримінального правопорушення повністю
та підтвердив обставини його вчинення, пояснивши при цьому, що не оспорює обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлені
органом досудового розслідування, а
тому вважає, що дослідження доказів є
недоцільним.
Проте, потерпіла у судовому засіданні
пояснила, що збитки завдані злочином
їй обвинуваченим відшкодовано, а тому
ніяких претензій до нього вона немає.
Суд визнав винним обвинуваченого у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), поєднаній з проникненням у житло, і кваліфікував його дії за
ч. 3 ст. 185 КК України та призначив покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі. У той же час, на підставі ст. 75 КК України, його звільнили від
відбування призначеного покарання, у
виді позбавлення волі, з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном на 1 (один) рік.
Окрім цього, він зобов’язаний сплатити
на користь держави витрати на залучення експерта у розмірі 653 гривні 45 коп.
Підготувала О.Кириченко, за матеріалами
із Єдиного державного реєстру судових
рішень
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ЦІНИ НА РОЗПОДІЛ ГАЗУ

ЦЕ ВАМ НЕ «НЕСТЕРЕНКОАГРО», ЗЕМЛЯ ДЛЯ ВОЇНІВ АТО
Друге пленарне засідання 15
сесії Гадяцької міської ради
відбулось 21 жовтня. Були
присутні 19 депутатів із 26
обраних. Розглянули 22 питання
порядку денного.
Подробиці – далі.
Про розподіл газу
Сесія розпочалась з питання, яким
стурбований кожен житель Гадяча та
району, а саме підвищення ціни на розподіл газу в 4 рази запропоноване ПрАТ
«Гадячгаз». Для вирішення цього питання міський голова надіслав листи з проханням вплинути на ситуацію до всіх
вище стоячих інстанцій, в тому числі до
Президента України. Текст листа було
зачитано на засіданні. Ціну на розподіл 6.10 грн за 1 куб.м. назвали неприйнятною та недопустимою. Газопостачальників звинуватили в монополізмі і
у бажанні «встромити ніж у спину українському народу».
Внесення змін
до бюджету громади
Перевиконання за 9 місяців склало 107%.
Збільшення доходної частини на 3,882
млн. грн:
Податок на доходи фіз. осіб 2,186 млн.
грн;
Рентна плата за користування лісових
ресурсів 161 тис.грн;
Плата за користування надрами для видобутку газу 752 тис. грн;
Орендна плата за землю для фіз. осіб
48,8 тис грн;
Субвенція з місцевого бюджету на
утримання об’єктів спільного користування 516,9 тис. грн;
Видаткова частина збільшується на
4,133 млн. грн:
Витрати за оплату за енергоносії 2,242
млн. грн;
Витрати на охорону здоров’я 1,045
млн. грн, з них 604 тис. грн на енергоносії в лікарню та ПМСД 441 тис. грн;
На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 100
тис. грн;

По організацій благоустрою 569 тис. грн,
з них Комунсервісу 564 тис. грн на придбання піску, на оплату елекроенергії, придбання косарки, на послуги;
На реконструкцію водопроводу с. Сари
50 тис. грн;
Капітальний ремонт вул. Молодіжна 560
тис. грн;
Експертна грошова оцінка землі 230 тис
грн;
Освіта – 1,854 млн. грн. в тому числі
дитсадки 1,421 млн. грн на енергоносії, по
школам 397 тис. грн. додаткові кошти на
енергоносії;
Позашкільна освіта 600 тис. грн;
Бухгалтерія 28 тис. грн;
Зменшено витрати на оздоровленя дітей
на 57,9 тис. грн;
Зменшено витрати на проведення навчально тренувальних зборів на 62 тис. грн;

Збільшуються витрати на бібліотеки
13,6 тис. грн – оплата тепла;
Зменшено витрати на музичну школу
на 40 тис. грн;
Соціальний захист, збільшено витрати на організацію «Діти інваліди» 58 тис
грн.
Штат та штатний розпис
«Гадяч-агро»
Начальником призначили М. Калембета з посадовим окладом - 16 тисяч
гривень. Другою штатною одиницею затверджено бухгалтера, на 0.25 ставки, з
окладом 1,5 тисячі гривень.
Один депутат проголосував проти, ще
один утримався, їх дії міський голова
прокоментував так: «Це ж Ви голосуєте не за «Нестеренко-агро», ми намагаємось заробити гроші в міський бюджет,

я не розумію чому ви проти».
Земля воїнам АТО.
Виділять чи ні?
Це питання розглядається вже вкотре на засіданнях, але позитивного рішення не отримало і цього разу. Позиція
міського голови залишається незмінною - ділянки, які просять воїни АТО
використовуються і будуть використовуватись для того, щоб поповнювати міський бюджет найближчим часом.
Можливо в майбутньому щось зміниться, але на даний момент вони залишаться в комунальній власності громади.
Міський голова запевнив, що ділянки
дадуть, але конкретних ні дати ні місця не уточнював. Питання залишається відкритим.
Влад Лидзарь

БЮДЖЕТ ПОЛТАВЩИНИ
ПЕРЕВИКОНАЛИ НА
147 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ
Цього року на Полтавщині
отримали додаткові надходження
до обласного бюджету завдяки
податку на доходи фізичних
осіб (20 млн грн), податку
на прибуток (70 млн грн) та
рентної плати за користування
надрами. Про це повідомив
директор Департаменту
фінансів Полтавської
облдержадміністрації Павло
Кропивка 20 жовтня.

Через запровадження карантину 26
млн грн зекономили. За рахунок цього
сформували додатковий ресурс у розмірі 174 млн грн.
Із них - 4 млн грн спрямують Департаменту соціального захисту ПОДА. Кошти використають на:
грошові допомоги і пільги;
оплату комунальних послуг та
енергоносії;
облаштування 8 психоневрологічних будинків інтернатів та обласного
соціального центру «Матері і дитини»

камерами;
встановлення у двох будинках-інтернатах електрогенераторів;
ремонт електромереж Новосанжарського будинку-інтернату.
Департамент охорони здоров’я ПОДА
отримає 88 млн грн. Зокрема придбають
прискорювач для обласного онкологічного диспансеру за 55 млн грн. Послуги
з використання обладнання для жителів
області будуть безкоштовними.
Ще 11 млн грн Департамент витратить на енергоносії, а 4,2 млн грн ви-
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тратять на реконструкцію системи киснепостачання для Полтавської обласної
клінічної лікарні. Також придбають
рентген для інфекційної лікарні.
На розвиток територій Полтавщини у
громадах спрямують 54 млн грн. Павло
Кропивка каже, що гроші витратять на
реалізацію заходів з виконання програми «Громадські бюджети Полтавщини»,
програму захисту прав і свобод громадян. Ще 1,4 млн грн отримає Департамент культури ПОДА.
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ДІТЯМ БЕЗПЕЧНІШЕ, БАТЬКАМ
СПОКІЙНІШЕ: У САДОЧКАХ ХОЧУТЬ
ВСТАНОВИТИ СИСТЕМИ ВІДЕОНАГЛЯДУ
Якщо ваша дитина відвідує
дошкільний заклад – не
виключено, що одного дня вона
може поскаржитися на те, що
зазнає насильства – фізичного
чи психологічного. Захищати
права дитини вам, можливо,
доведеться самотужки: проти
вас можуть об’єднатися не тільки
працівники установи, але і батьки
інших дітей. Прикладів подібних
ситуацій безліч.
Якось трирічна Катруся, прийшовши
в гості до бабусі, почала бити ляльок.
Бабуся запитала у мами дівчинки, про
умови в дитсадку, однак остання була
впевнена, що там все добре і не пов’язувала перепади її настрою чи випадки агресії із дошкільним закладом. Виховательки також наполягали на тому,
що все добре…
Однак, одного разу, на запитання «чи
б’ють її в садку» Катя відповіла: «Мене
не б’ють, а «вдаряють» – по лицю, по
сідницях, дуже боляче»…
Спершу, інші батьки, діти яких відвідують цей же садок, впевнено заперечували подібні випадки та, навіть, намагалися захистити вихователів. Проте,
згодом, поспілкувавшись із дітьми,
батьки дізналися, що знущаються над
багатьма, але дітям просто заборонили
про це розповідати.
Не можна стверджувати, що такі історії стаються у всіх дошкільних закладах.
Проте, судячи із повідомлень у ЗМІ – їх
таки багато. Згадати тільки моторошне відео, зняте рік тому у Великобузівському дитсадку, Шишацької громади
на Полтавщині. На відео видно, як вихователька била і кричала на 3-річного
хлопчика через те, що він повільно одягався. Дитина плакала і була дуже налякана. До речі, свідком цієї ситуації стала завідуюча дитсадка, яка не зробила
жодного зауваження своїй підлеглій за
грубе поводження з дитиною. Відео потайки зняла старша сестра, яка того дня
прийшла забрати брата із закладу.
Відео передали правоохоронцям і за
знущання над дитиною, на виховательку склали протокол за ст. 173-4 Кодексу
України про адміністративне правопорушення (булінг /цькування учасника освітнього процесу). Тобто, тільки
завдяки відеозапису, батьки змогли довести, що із дитини знущаються у дошкільному закладі.
Тому, щоб уникнути подібних жахіть,
українка Аліна Ханумак, 15 вересня, зареєструвала на сайті Президента України петицію про обов’язкове обладнання
всіх закладів дошкільної освіти системами відеоспостереження. І на 19 жовтня вона набрала необхідні для розгляду
25 тис. голосів.
Отже, що просить громадянка: розробити та внести на розгляд Верховної
Ради України законопроект, який зобов’яже заклади дошкільної освіти обладнувати територію системами відеоспостереження. Камери вона пропонує
встановити: у коридорах, їдальнях,
на спортивних та ігрових майданчиках, у навчальних класах та інших приміщеннях загального користування. Не
повинно бути камер у вбиральнях та
роздягальнях.
Що це дасть: завдяки відеоспостереженню батьки та керівництво дошкільного навчального закладу зможуть віддалено спостерігати в режимі реального

ВДАЛІ ПРИКЛАДИ
У Львові функціонують 102 дитячі садочки, і лише у 30 із них залишилися нічні сторожі.
Однак до кінця цього року і їх повинні замінити відеокамерами. Із 2016 року поступово у
закладах освіти почали встановлювати камери відеоспостереження. Почали зі шкіл, бо
траплялися випадки крадіжок, згодом продовжили встановлення камер у садках. Більшість
встановлених камер дають можливість спостерігати за територією і ззовні, і зсередини.
Камери спостереження встановлено за рахунок державного бюджету. Пильнують за
камерами, а при потребі, і переглядають їх записи, керівники закладу освіти.
У 2018, в дитсадках та школах Києва, у рамках проекту «Безпечна столиця», встановили
понад 2 тисячі камер відеоспостереження та більше тисячі відеореєстраторів. Таким чином
влада намагалася забезпечити безпеку в освітніх закладах, після випадку, коли у дитячому
садку була викрадена дитина, і саме завдяки системі відеоспростереження вдалося
протягом одного дня знайти зловмисницю і повернути дитину.
Відтоді, встановлення камер продовжується – наприклад, у дитсадку №222 міста Київ,
функціонує 9 зовнішніх камер і 11 внутрішніх. Вони розміщені повністю по всьому
периметру дошкільного закладу, охоплюють усі майданчики, деякі «дістають» навіть
за територію. Батьки дітей, які відвідують садок, такими нововведеннями не можуть
натішитися - на серці спокійно, бо кожен крок дитини зафільмовується.
До речі, на даний час у дитсадку тестують онлайн-додаток відеоспостереження для
батьків, завдяки якому вони зможуть у будь який час побачити, що робить дитина.
Записи відеоспостереження із садочка надходять до комунального підприємства. Там
оператори обробляють зображення та надсилають його до єдиної бази Нацполіції.
У дитячих садочках Вінниці активно зайнялися встановленням камер відеонагляду у 2019
році. Місцева влада із розумінням ставиться до забезпечення безпеки дітей у садочках є
важливою складовою комплексу заходів формування безпечного міського середовища,
тому на розвиток системи «Безпечне місто» щороку не шкодує бюджетних коштів.
часу за територією навчального закладу.
Своє звернення Аліна Ханумак обґрунтувала тим, що кількість випадків
жорстокого поводження з дітьми у закладах дошкільної освіти як із боку їхніх однолітків, так і з боку вихователів
збільшується щодня. Йдеться, зокрема,
про моральне насильство (ігнорування
дитини, систематичне приниження та
знущання, словесні образи) або фізичне насилля.
«Таке поводження з дитиною завдає
непоправної шкоди її здоров’ю, розвитку, соціалізації, нерідко загрожує життю чи навіть є причиною смерті,» – пояснює Аліна.
Також вона наголошує, що встановити
факт жорсткого поводження з дитиною
майже неможливо, тому винні особи залишаються непокараними та продовжують вчиняти протиправні дії, або ж,
навпаки, осуджують невинних осіб. Відповідно, залишаються безсилими і органи, уповноважені вирішити подібні
проблеми, оскільки відсутні необхідні
докази, або ж просто не вчиняють жодних дій.
Автор петиції впевнена, що після забезпечення закладів дошкільної освіти системами відеоспостереження, відеозаписи можна буде використовувати
як належний та допустимий доказ задля

захисту прав та інтересів дітей, притягнення винних осіб до відповідальності
та попередження таких випадків.
Згідно із Порядком розгляду електронної петиції, адресованої президентові України, її мають розглянути невідкладно, але не пізніше десяти робочих
днів із дня оприлюднення інформації
про початок її розгляду. Поки що, петиція чекає розгляду.
Чи законно це?
Кілька років тому, подібна петиція
вже розглядалась. Проте, тоді, на її підтримку стало набагато менше осіб. Противники камер відеоспостереження наполягали на тому, що зйомка у закладах
дошкільної освіти можлива тільки за
письмової згоди на обробку персональних даних усіх батьків дітей, які є учасниками освітнього процесу та всіх працівників закладу дошкільної освіти.
Мовляв, отримати цю згоду буде надто проблематично, а знімати без неї
– незаконно.
Проте, як виявилось, це не зовсім так.
Відеоспостереження в навчальних закладах законодавчо не урегульоване.
У той же час, у чинному законодавстві
немає прямої заборони на встановлення відеокамер. До того ж, дошкільна
освітня установа є публічним місцем,
і приватне життя тут відходить на задній план, тому згода не повинна ви-

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

магатися ні від батьків, ні від самих
співробітників.
Перед встановленням відеоспостереження обов’язково слід повідомити
всіх зацікавлених осіб, а в приміщеннях із камерами розмістити відповідні
оголошення. Тим самим забезпечується правова чистота такого процесу, як
відеозйомка особи.
Також існують типові рекомендації
для закладів, у яких проводитиметься
відеоспостереження. Зокрема, повинен
бути наказ про організацію відеоспостереження, у якому чітко вказано, наприклад, що приміщення та територія закладу можуть обладнуватись системами
відеоспостереження, а також дата початку роботи системи. Не зайвим також
уточнити, що зібраний матеріал може
бути використаний лише із метою підтримання загальної та особистої безпеки, контролю доступу до приміщень і
території. Також, варто обумовити терміни зберігання інформації.
Від чого захистить камера?
Використання відеоспостереження в дитячих садках України в останні
роки набирає все більшої популярності, оскільки дозволяє батькам віддалено перевіряти ставлення працівників навчальних закладів до своїх дітей.
У той час, як деякі батьки раді, що можуть контролювати дії працівників - деякі не згодні з тим, що за їхніми дітьми
можуть спостерігати ззовні. Деякі дошкільні заклади подолали цю проблему, запровадивши систему, яка дозволяє
батькам отримати доступ до відеопотоку тільки тоді, коли їх дитина перебуває в садочку.
Проте, більшість таки погоджується,
що впровадження відеоспостереження відмінний спосіб запобігти порушенням
порядку і пошкодженню майна, а також
забезпечити додаткові заходи безпеки.
Окрім цього камера захистить від несанкціонованого перебування на території сторонніх, розкрадання особистих
речей, неналежної поведінки працівників та вихованців закладу.
У будь якому випадку, якщо із дитиною у дитячому садку все ж таки трапиться якийсь неприємний інцидент,
довести чи спростувати його батькам
буде однозначно простіше, переглянувши записи камери відеоспостереження. До того ж, відеоматеріали вважатимуться кращими доказами, аніж
покази «свідків», якими, зазвичай є однолітки вашої дитини.
Підготувала Оксана Кириченко
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В Україні, яка перебуває в
стані адаптивного карантину
через поширення коронавірусу,
почалися масові перевірки
дотримання маскового режиму
й накладання штрафів на
порушників. На Полтавщині,
яка знаходиться у жовтій
карантинній зоні, за добу в
середньому працює 38 мобільних
груп.
Ми вирішили розібратись
хто і де перевірятиме COVIDсертифікати, а також пояснити,
які права мають українці.

за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.
Також вам потрібно знати статтю 286
Цивільного кодексу України. Ці статті захищають ваше право на таємницю
про стан здоров’я.
Поліція не уповноважена перевіряти сертифікати про щеплення. В Законі України «Про поліцію» відсутні такі
повноваження. Більш того, поліція не
має права перевіряти їх, бо це перевищення службових повноважень поліцейських і карається відповідно до статті 365 Кримінального Кодексу України.

Де відбуватимуться перевірки?
Національна поліція спільно з Мінцифрою розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських для
швидкої перевірки сертифікатів з «Дії»
або сканувавши паперовий його варіант.
«Перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію громадян з 21
жовтня будуть працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та
профілактики хвороб на місцях, а також
працівники Патрульної поліції України. Перевірку проводитимуть у місцях
великого скупчення людей, де може
бути поширення хвороби – під час перевезень, відвідувань закладів, ринків,
торговельних майданчиків», - сказав
заступник начальника Департаменту
патрульної поліції України.
У паперових свідоцтвах про вакцинацію обов’язково мають бути реквізити інформація про вид щеплення, кількість
доз щеплення, підпис лікаря та печатка
офіційної установи охорони здоров’я.
«Всі дані про вакцинацію громадян
вже є в реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація
буде перевірятися дуже ретельно. Працівники, які перевірятимуть свідоцтва
про вакцинацію, мають пересвідчитися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки», - розповів він.

Якщо для перевірки громадянину
назвуть якісь постанови чи статті
закону?
Якщо представник правоохоронних
органів хоче перевірити ваші щеплення
чи документ, у якому вказано робили ви
їх чи ні – попросіть його назвати статтю
Закону України «Про поліцію», де правоохоронці уповноважені таке робити?
Посилання правоохоронця на постанову Кабміну для вас є безпідставним,
бо вона суперечить Конституції України, а його повноваження прописані не
в постанові Кабміну, а в Законі України
«Про поліцію»

Відповідальність
За виготовлення і збут підробленої
медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання – від
штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років
позбавлення волі. За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання - від штрафу на
суму до 850 гривень до обмеження волі
на строк до 2-х років.
«Люди, які замовляють і купують
підроблені сертифікати про вакцинацію, у випадку виявлення підробки документу та спроби скористатися ним,
будуть притягуватися до відповідальності за порушення карантинних умов.
Це може бути штраф від 17 до 34 тисяч
гривень. У випадку, якщо буде доведено, що особа, хвора на коронавірусну
інфекцію, розповсюдила хворобу, вона
може бути притягнена до кримінальної відповідальності», - додав Олексій
Білошицький.
До речі, медпрацівники, які будуть
вносити неправдиві відомості у бази даних, також ризикують отримати штраф
до 68 тис. грн або до 2 років обмеження
волі та позбавлення права обіймати посаду. А тим, хто підробки виготовлятиме та продаватиме, - штраф до 170 грн
або позбавлення волі до 3 років.

Знайте свої права
Відомий криворізький адвокат Денис
Ковш звернув увагу на те, що Конституція України та Закон України «Про
поліцію» не передбачають такого права
співробітників поліції.
Також він обґрунтував і пояснив, як
повинен вчинити громадянин, якщо поліція вимагає «ковідний» сертифікат?
Найперше ви повинні розуміти самі і
доносити поліції чи іншим особам (роботодавцям, перевізникам і тд.) інформацію про те, що наказ, який випустив
МОЗ чи постанова Кабміну, якщо вони
порушують права і свободи людини, є
злочинними, бо суперечать конституційним правам і свободам людини.
Стаття 8 Конституції: в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу
юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є норма-

ми прямої дії. Звернення до суду для
захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України
гарантується.
Стаття 60. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання
явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
А якщо звернення виглядає
не як перевірка, а як прохання
показати, підтвердити наявність
сертифікату про щеплення?
У такому випадку ви повинні опиратися на статтю 39 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».
Пацієнт має право на таємницю про
стан свого здоров’я, факт звернення за
медичною допомогою, діагноз, а також,
про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
Забороняється вимагати та надавати

Пам’ятайте, що будь-яку інформацію про стан вашого здоров’я поліція
може отримати тільки за ухвалою суду.
У перевіряючого є така ухвала суду?
Навряд!
Адвокат із упевненістю стверджує, що
законослухняні правоохоронці не будуть порушувати Конституцію України,
не будуть перевищувати службові повноваження, навіть щодо громадян, які
не знатимуть цих положень та не відстоюватимуть свої прав, гарантованих
Конституцією України.
Якщо після відмови громадянина
правоохоронці все таки
складають на нього протокол?
Адвокат радить жодні папери не підписувати, а одразу викликати слідчу
оперативну групу (СОГ) і скласти заяву
про злочин: вчинення кримінального
правопорушення за статтею Кримінального кодексу України «Про перевищення владних або службових повноважень
працівником правоохоронного органу»
стаття 365. Ця стаття, до речі, передбачає реальні терміни позбавлення волі.
Висадити невакцинованого
пасажира також не мають права
Стаття 64 Конституції передбачає
можливість введення окремих обмежень прав і свобод громадян, але тільки в умовах військового або надзвичайного стану та із зазначенням термінів
дії. При цьому ні перше, ні друге із моменту початку пандемії не вводилося. В
Україні, поки що до 31 грудня 2021 року,
діє адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації. Тому, висадивши невакцинованого пасажира із транспорту,
поліцейські будуть порушувати Конституцію України, а конкретно - статтю 33, яка гарантує громадянам України свободу переміщення.
Бережіть своє здоров’я та знайте свої
права!
Підготувала Оксана Кириченко
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У ПРАЦІВНИКІВ
ХАРЧОБЛОКІВ
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
ВИЯВИЛИ СТАФІЛОКОК
Регіональні Центри контролю та профілактики
хвороб МОЗ України розпочали раптові перевірки
працівників харчоблоків у закладах освіти на носійство золотистого стафілокока.
За перші 8 днів перевірок (станом на 19 жовтня)
обстежено 9117 осіб, із них: 3951 — у закладах дошкільної освіти, 4610 - у закладах загальної середньої освіти, 44 - у дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку, 436 - в інтернатах, 76 - в інших закладах.
За результатами обстежень 940 осіб мають позитивний результат тесту на носійство стафілококу, серед них: 422 особи - у закладах дошкільної освіти, 455
- у закладах загальної середньої освіти, 3 - у дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку, 55 - в інтернатах, 5 - у харчоблоках інших закладів.
Ще 2283 результати дослідження очікуються.
Що стосується Полтавщини, то на 19 жовтня було
обстежено 376 осіб. За результатами обстежень 50
осіб мають позитивний результат тесту на носійство
стафілококу. Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання. Ще 100 результатів досліджень очікуються.
Раптові перевірки відбулися у 92 закладах.
Перевірки здійснюються на виконання постанови головного державного санітарного лікаря України від 07.10.2021 № 15 «Щодо організації проведення
позачергових обстежень працівників харчоблоків закладів освіти, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, дитячих будинках-інтернатах у зв’язку погіршення епідемічної ситуації».
«МОЗ»

НЕЩЕПЛЕНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
ВІДСТОРОНЯТЬ
ВІД РОБОТИ
Кабінет Міністрів оприлюднив зміни до Постанови, що передбачає відсторонення від роботи представників професій, що передбачають обов’язкову
вакцинацію від COVID-19.
Зокрема, норма набере чинності 8 листопада.
Обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
-центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
-місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
-закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної,
позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
«На час такого відсторонення оплата праці працівників та державних службовців здійснюється з урахуванням згідно з нормами закону. Відсторонення
працівників та державних службовців здійснюється
шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу (державної служби) або підприємства, установи, організації з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються.
Строк відсторонення встановлюється до усунення
причин, що його зумовили», – йдеться у постанові.
Водночас, це не стосується тих працівників, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень проти СOVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти
СOVID-19, виданий закладом охорони здоров’я.
Нагадаємо, у МОЗ планують розширити перелік
професій, які підлягають обов’язковій вакцинації
проти COVID-19. Це працівники:
– підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
– установ і закладів, що надають соціальні послуги,
закладів захисту прав дітей реабілітаційних закладів;
– підприємств, установ та організацій, включених
до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки
держави.
МОЗ

СТАН
ЗАХВОРЮВАНОСТІ
НА ГРИП ТА ГРІ

На підконтрольній території (колишній Гадяцький
район) у період із 16 по 22 жовтня 2021р. на ГРІ захворіло 216 осіб з них дітей 59 (27.3%)
Показник захворюваності - 430.8 на 100 тис. населення в тому числі м. Гадяч – 616.7.
Випадків грипу не зареєстровано.
Щеплення проти грипу не проводились
С. Бабак, в. о. завідувача
Гадяцького ВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»

Яким буде епідсезон 2021–2022 р. прогнозували
експерти Центру громадського здоров’я.
В Україні спостерігається підвищення захворюваності
на віруси респіраторної групи через циркуляцію вірусів
SARS-CoV-2 та інших. Уже за минулий тиждень на ГРВІ
захворіло близько 182 тис. українців. Зростання —
більше, ніж на 50% у порівнянні з попереднім тижнем.
Зокрема на SARS-CoV-2 захворюваність зросла більш
ніж на 60%.
Цьогоріч ВООЗ прогнозує циркуляцію таких вірусів
грипу: вірус, подібний A/Victoria/2570/2019 (H1N1)
pdm09; вірус, подібний A/Cambodia/e0826360/2020
(H3N2); вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B
Victoria); вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/
Yamagata).
Саме ці штами увійшли до складу чотиривалентних
вакцин проти грипу, які будуть використовувати в
цьому епідсезоні.
Також усім нагадують: коронавірусна інфекція, грип та
інші ГРВІ — це вірусні хвороби, а тому не потребують
лікування антибіотиками. Антибіотик не діє на віруси
і призначений для лікування виключно бактеріальних
інфекційних хвороб.
Пацієнти повинні пам’ятати, що рішення щодо
призначення антибіотиків приймається виключно
лікарем на основі комплексної оцінки ризиків
приєднання бактеріальної інфекції. Приймаючи
антибіотики через затяжний кашель або нежить
за рекомендацією сусіда — ви наражаєте себе на
небезпеку розвитку побічних реакцій, у тому числі
алергічних, токсичних і формування антимікробної
резистентності. Лікарі мають призначати антибіотики
виключно за показаннями й доводити до відома
пацієнта правила їх вживання.

КИСНЕЗАЛЕЖНИХ
ПАЦІЄНТІВ ДОЗВОЛИЛИ
ВИПИСУВАТИ З ЛІКАРЕНЬ
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ВІД ЧОГО УКРАЇНЦІ
ПОМИРАЛИ В 2021 РОЦІ
Із січня по серпень в Україні померло 439,4 тис.
людей. Такі дані оприлюднила Державна служба
статистики.
Найчастішою причиною смерті були хвороби системи кровообігу, від яких померли 276 070 людей.
З них:
- ішемічна хвороба серця – 192 343 людини;
- інсульт – 53 470 людей;
- алкогольна кардіоміопатія – 2 229 людей.
Від онкологічних захворювань померла 49 021 людина, від COVID-19 - 34 022 людини.
Від грипу та пневмонії – 10,68 тис.
Хвороби органів травлення стали причинами смерті 16 тис. людей.
Ще 4 214 людини загинули від інфекційних хвороб, зокрема від туберкульозу – 1 905. Від СНІДу померло 1 546 українців.
18 627 громадян загинули через зовнішні причини:
ДТП – 2 200;
утоплення – 1 269:
пожежі – 808;
випадкове отруєння – 1 033;
отруєння алкоголем – 1 181.
Також було зафіксовано 4099 самогубств та 848
умисних вбивств.
На 100 померлих в Україні припадає 41
новонароджений.
«БМ»

НОВИНИ
КАРАНТИНУ
Продовжуємо вас інформувати про ситуацію із
коронавірусом.
Так, на 26 жовтня, у Полтавській області лабораторно підтвердили 889 нових випадкІВ захворювання на коронавірус.
Згідно інформації директора КНП «Гадяцька
МЦЛ» Олександра Шаповала, у стаціонарі інфекційного госпіталю перебуває 47 пацієнтів (вакцинований 1). Із них у 40 хворих підтверджений діагноз
COVID-19, підозрюється інфікування у 7 пацієнтів. Із них чотирьом пацієнтам підтримують дихання апаратами штучної вентиляції легень, 29 - кисневими генераторами, балонним киснем - 7.
Загальна кількість летальних випадків за весь період карантину на території громад Гадяччинни - 88.
Оксана Кириченко

ВАКЦИНУЙТЕСЯ І
БУДЬТЕ ЗАХИЩЕНІ!

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) офіційно
дозволило виписувати з лікарень пацієнтів, які залежать від кисню.
Однак є низка умов – сатурація (частка насиченого
киснем гемоглобіну відносно загального гемоглобіну в крові) у таких людей має бути не нижчою 94, а
сімейний лікар має надати кисневий концентратор.
Для того, щоб отримати кисневий концентратор
додому після виписки, необхідна декларація з сімейним лікарем.
Якщо сатурація у пацієнта, якого виписують, не
нижча 94, лікар зі стаціонару має зв›язатися з сімейним лікарем цього пацієнта і переконатися, що є вільний концентратор.
Після того, як сімейний лікар з пацієнтом підписують окремий договір, він має навчити рідних хворого правильно користуватися кисневим апаратом.
Зазначається, що концентратор можна використовувати доти, доки сатурація хворого не підніметься до 98 і буде триматися на цій позначці добу без
апарата.
Після цього пацієнт має самостійно повернути концентратор у лікарню.

КНП «ГАДЯЦЬКИЙ ЦПМСД» запрошує всіх бажаючих щоденно з 8:00 год. до 17:00 год. на вакцинацію проти COVID-19 в пункти щеплення закладу, які
розташовані в амбулаторіях:
АЗПСМ м. Гадяч №1, м. Гадяч, вул. Лохвицька, 1
(поліклінічне відділення), тел. 095-75-00-051.
АЗПСМ м. Гадяч №2, м. Гадяч, вул. Полтавська, 44
(дитяча поліклініка), тел. 095-75-00-032.
Веприцька АЗПСМ, с. Веприк, вул. Травнева, 15,
тел. 095-27-30-012.
Лютенська АЗПСМ, с. Лютенька, вул. Дружби, 43,
тел. 050-04-23-255.
Петрівсько-Роменська АЗПСМ, с. Петрівка-Роменська, вул. Соборна, 20, тел. 095-27-50-019.
Щеплення ви можете також отримати у найближчому до вас медичному закладі за попереднім погодженням із вашим сімейним лікарем.
Для запису на щеплення маломобільних груп населення звертатись до свого сімейного лікаря.
У наявності вакцини CoronaVac, AstraZeneca,
Phizer.
Вакцинація – це єдиний спосіб, який дасть змогу швидко побороти коронавірус, захистити себе та
свою родину й повернутися до звичного життя. Всі
вакцини безпечні й ефективні. Щеплення – добровільні та безкоштовні.

«БМ»

«БМ»
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ДО ЯКОЇ ВАГИ ВИГІДНО
ВІДГОДОВУВАТИ СВИНЕЙ?
Р

Виростити кнура-рекордсмена
десь під 300 кг — мрія будь-якого
фермера чи домогосподаря.
Ось тільки наскільки
економічно виправдане таке
утримання? Спробуємо
сьогодні розібратися разом.

Ідеальна вага і вік забою
На великих свинокомплексах тварин
тримають до 6-8 місяців. На невеликих
фермах готові відгодовувати свиню і до
року. Скоростиглими (ті, хто швидше
за все досягає маси 100 кг) вважаються
пьетрени, дюрок, Гемпшир, червоно-білопояса порода, полтавська м’ясна.
А кого вигідніше відгодовувати: свинок або кнурів? Під час експерименту
Будинок Дюссе в 2018 році технологи
з’ясували, що хрячки мали кращі показники середньодобового приросту, забійної маси. Свинки відставали через кількість поїдання корму в період статевої
охоти, яка наступала в 5 місяців.
· Скоростиглість і величина середньодобового приросту поросят безпосередньо залежить від:
· Генотипу. Найшвидше ростуть спеціалізовані м’ясні породи або товарні
гібриди;
· Статі. Хрячки активніше набирають
вагу, особливо після кастрації;
· Умов утримання. Вплив має навіть рівень вентиляції, підлога, система напування і розміщення годівниць.
Наприклад, утримання на гратчастій
підлозі збільшує на 10% абсолютний
приріст;
· Якості годівлі. Якщо годувати навіть
високоплемінну свинку дешевими зеленими кормами (гарбузом, кабачками,
травою, кукурудзяними стеблами і силосом), то до 6 місяців вона точно не набере 110 кг.
Коли після досягнення 9 місяців маса

тварини протягом 2 тижнів не змінюється, то пора забивати. Тварина досягла своєї біологічної межі і далі може
тільки запливати жиром.
При постановці тварин на відгодівлю
надавайте перевагу скоростиглим спеціалізованим м’ясним генотипам. Вони до
8 місяців інтенсивно нарощують м’язову масу. При відповідному рівні годівлі
повнораціонними комбікормами до 8-9
місяців вони набирають товарний вигляд, досягають забійної кондиції.
Якщо відгодовувати свиню занадто довго, вона припиняє набирати м’язову масу, зате активно нарощує сало.
Така особина буде менш цінною, оскільки м’яса з неї отримаєте не так багато і
воно буде занадто жирним.
Підсумуємо: вирощувати свиней на
забій довше 1 року — не вигідно з економічної точки зору. Після 9 місяців різко виростає конверсія корму (кількість
корму, необхідна для отримання 1 кг
продукції), а приріст маси йде виключно за рахунок сала. Тобто вирощуючи
свиней по 12 і більше місяців, фермер
витрачає набагато більше корму, отримує свинину низької рентабельності.
Виробнику вигідніше годувати за 1 рік
дві свинки до 6 місяців, ніж одну свиню до 12 місяців. Але ця теза актуальна
при повноцінній, збалансованій годівлі. Бо на якісних кормах хороший генотип за 6-7 місяців якраз набирає 110 кг
із забійним виходом від 65%.

Як обрати час для забою
У невеликих фермерських господарствах забій намагаються змістити на
холодну пору року: рання весна, пізня
осінь і зима. Пояснення просте: в холодну пору року навіть без холодильника м’ясо і сало може спокійно почекати
48 годин до реалізації клієнтам або переробки на м’ясні делікатеси.

Також в холоди різко збільшується
споживання корму свинями. Тваринам
необхідно більше енергії, щоб зігріти
себе. І, якщо ви не готові витрачати зайвий комбікорм для дорослої свині, то
постарайтеся забити кнура до морозів.
На руку забою восени і взимку зіграють велика кількість тематичних ярмарків, приготування до Нового року і
Різдвяного столу. А значить м’ясо можна буде швидко продати навіть серед
сусідів і знайомих, не виїжджаючи на
ринок.

Як правильно організувати
завершальний етап
вирощування свиней
На відгодівлю ставлять тварин вагою
від 60 кг у віці 124-170 днів. Сучасна
відгодівля на свинофермі триває 2 місяці. З раціону повністю виключають продукти, які негативно впливають на смакові якості свинини, сала. Наприклад,
знижують до 5% вміст кормів м’ясного
виробництва, сої, кукурудзи, висівок,
вівса, макухи, картоплі, мезги, бурякового жому, барди.
Перший період триває від 4 до 6 тижнів. Основа раціону: суміш зернових
(5,5 кг), 2 кг висівок, 15 кг соковитих
кормів (коренеплоди, гарбуз, кабачки,
буряк). Другий - до місяця. Акцент в годівлі зміщується на збільшення грубих
зернових волокон, клітковини. Адже
чим менше корму надходить в шлунок,
тим швидше запускаються фізіологічні
реакції накопичення підшкірного жиру
і лярду (внутрішньоутробного жиру).
Третій етап фінішу - 3 тижні. Повністю з раціону прибирають корми тваринного походження.
Загальний раціон в процентному співвідношенні виглядає так:
· прості вуглеводи (цукор) і легкозасвоюваний крохмаль - 50-60%;

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

· соковиті корми - перший етап (30%);
другий і третій - 10%;
· сухі суміші - перший етап (15%);
другий (40%); третій (25-30%).
Позитивно впливають на органолептику сала і м’яса гідролізат дріжджів, такий препарат також збільшує середньодобові прирости тварини.
Але найбільш перевірений спосіб - це
введення в раціон спеціалізованого кормового концентрату - AVA ZDOROVA
Фініш 10% - БВМД для свиней 65110 кг. Рецепт добавки повністю задовольняє фізіологічні потреби тварини
в період відгодівлі. Якісний рослинний
протеїн, мінеральні добавки позитивно
впливають на органолептичні показники готового продукту.
Ще один важливий момент: на заключному етапі відгодівлі свині апатичні, втрачають апетит. Натуральні
смакові добавки в складі БМВД коректують цей момент. Адже вся лінійка кормів для свиней від AVA MARKET
має аналогічні смакові і ароматичні добавки (від престарту до фінішу). Тому
тварина не відчуває кормового стресу
при введенні нового продукту в раціон.
Фірмовий склад-магазин
AVA MARKET пропонує широкий
асортимент натуральних
комбікормів, БМВД, преміксів
та ЗЦМ. Гарантована якість
та оптова ціна. Безкоштовна
консультація та доставка.
Графік роботи складу
з 8:00 до 17:00 без вихідних.
Адреса: м. Гадяч,
вулиця Героїв Майдану 32
(ТЦ Орбіта)
Телефон: 067-433-89-87.
Ознайомитись з асортиментом можна
на сайті виробника- avamarket.com.ua
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ЧОМУ 28 ЖОВТНЯ Є ДНЕМ ПАМ’ЯТІ ВСІХ ЛЮДЕЙ,
ЩО ЗАГИНУЛИ В БОРОТЬБІ ЗА ВИЗВОЛЕННЯ
УКРАЇНИ ВІД НАЦИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ?
Після 28 жовтня 1944 року Україна
не стала вільною державою, тож
термін «визволення» є історично
некоректним. Відтак доцільніше
використовувати термін «вигнання
нацистських окупантів із України»
замість сполучення «визволення
України від фашистських
загарбників».
Як зазначив екс-директор Інституту національної пам’яті В. Вятрович: «Термін
«визволення» передбачає волю, свободу, а
у 1944 році Україна не стала вільною. Із вигнанням нацистських окупантів Україна не
отримала волі, а опинилася під іншим пануванням, результатом якого стали масові
репресії та депортації, зокрема сотень тисяч українців, поляків та цілого кримськотатарського народу».
Цьогоріч ми відзначатимемо 77 річницю
цієї події. Це свято встановлено в Україні
згідно з Указом Президента від 20. 10.2009
року «з метою всенародного відзначення
визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу
і жертовності українського народу у Другій
світовій війні».
Коротка хронологія
подій початку війни
15 березня 1939 р. українці Закарпаття
проголосили створення незалежної Карпатської України. Одразу ж було прийнято Конституцію та обрано президента. Ним
став відомий діяч Августин Волошин. Проте політична кон’юнктура в світі склалась
таким чином, що Угорське королівство, з
дозволу свого союзника – Нацистської Німеччини, окупувало ці території в період
13 березня – 7 липня 1939 р. Українці втратили в цих боях від 2,5 до 6 тис. осіб. Після підписання та ратифікації пакту Молотова-Ріббентропа 1 вересня 1939 р. Війська
Вермахту розпочали стратегічну наступальну операція «Вайс» проти Польської республіки. 17 вересня 1939 р. війська Робітничо-селянської Червоної армії почали
бойові дії проти польських частин. 28 вересня Польська республіка перестала існувати як суверенна держава. В лавах Війська
польського загинуло близько 8 тис. українців, більше 16 тис. було поранено, до 20 тис.
взяли в полон радянські війська.
22 червня 1941 року Вермахт починає
реалізовувати стратегічний наступальний
план «Барбаросса» - розпочинається Німецько-радянська війна. Для реалізації цього плану було залучено 5,5 млн. солдатів,
47260 гармат і важких мінометів, близько
4,3 тисяч танків і 4950 літаків. Німецьке
командування планувало захопити українські землі в доволі короткі терміни (від
1-го місяця до 4-х), вийти двома клинами:
до Донбасу та Москви, загнати рештки радянських військ у Сибір та укласти вигідний мир. Проте саме українські землі стали
теренами відчайдушного спротиву ворогу. Остаточно територія України була захоплена лише у липні 1942 р. (замість запланованих кількох місяців Вермахт витратив
більше одного року). Німецькі дивізії втратили вбитими, пораненими та зниклими
безвісти більше 42 % особового складу саме
в боях на території України. Виснажені та
знекровлені німецькі частини зазнали поразки під Москвою у грудні 1941 року. Удар
німецьких армій було перенаправлено на
Сталінград, з майбутнім плануванням захоплення нафтових свердловин Баку. Але цей
план провалився. Саме після битви під Сталінградом було визволено перший український населений пункт: с. Півнівка, (сучасної Луганської області). З цього моменту
починається планомірне вигнання з території України нацистських загарбників.
«Новий порядок»
Згідно плану «Ост» (таємний план уряду
Третього Рейху з проведення освоєння земель Східної Європи і її німецької колонізації після перемоги над СРСР. Не був затверджений остаточно, від 1943 року його
розробку було припинено- О.Б.) захоплена територія України була поділена на оку-

паційні адміністративні одиниці:
-землі Східної Галичини в складі Львівської, Дрогобицької, Станіславської, Тернопільської областей були приєднані до
генерал-губернаторства (яке складалося з
центральних і південних районів Польщі)
під назвою дистрикт «Галичина».
-з більшої частини українських земель
був утворений рейхскомісаріат «Україна»
в складі Рівненської, Волинської, Кам›янець-Подільської. Житомирської областей, північних районів Тернопільської, Вінницької, східних районів Миколаївської,
Київської, Полтавської, Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської та Кримської областей, а також південних територій Білорусії та Росії.
Райони Чернігівщини, Сумщини, Харківщини та Донбасу, як прифронтові, підпорядковувались безпосередньо військовому командуванню.
Чернівецька, Ізмаїльська, Одеська, південні райони Вінницької та західні райони
Миколаївської областей були приєднані до
Румунії під назвою «Трансністрія
На окупованих територіях нацисти та
колаборанти в концтаборах закатували
1,5 млн. військовополонених, Голодом і
насильством гітлерівські кати знищили в
Україні близько 4,5 млн. осіб. «Імперією
смерті» почали називати систему нацистських концтаборів. В Україні зафіксовано
майже 300 місць масових страт населення;
діяло 180 концтаборів смерті, існувало 50
гетто. Окрім того відбувався значний економічний грабунок українських земель. До
прикладу, лише за 1943 р. з України було
вивезено 5 590 тис. тонн пшениці, 1 372
тис. тонн картоплі, 2 120 тис. голів худоби,
148 тис. тонн сушених овочів, 49 тис. тонн
масла, 220 тис. тонн цукру, 4 400 тис. голів
свиней, 406 тис. голів овець. 420 млн. штук
яєць та ін. На примусові роботи до Німеччини було, в переважній більшості - силоміць, відправлено більше 2,4 млн. українців.
Рух опору
Не можна розповідати про дані події не
згадуючи про підпільницький рух проти нацистів та їхніх посібників. На теренах українських земель діяло кілька течій, що в партизанській формі протистояли загарбникам
і, деколи, воювали між собою: радянський
рух Опору (партизани і підпільники) та національно-визвольний рух Опору на чолі з
ОУН, польський рух Опору, який був поширений виключно в Західній Україні і
поряд з боротьбою проти нацизму ставив
завдання приєднати до польської держави
щойно втрачені українські землі після 1939
р. Діяльність учасників руху опору призвела до знищення 500 тис. солдат, 4595 залізничних ешелонів, 607 залізничних мостів,
211 літаків, 915 складів, 1566 танків та бронемашин, 248 вузлів зв’язку, 461 військового підприємства. Таким чином, Україна
була охоплена масовим рухом Опору, але
через глибокі ідеологічні суперечності між
двома його течіями точилася жорстока боротьба. Так, Карпатський рейд партизанського з›єднання С. Ковпака влітку 1943
р. призвів до кривавих боїв між оунівськими і радянськими партизанами. А весною
1944 р. біля Рівного УПА розбила автоколону штабу командуючого 1 Українським
фронтом генерала М. Ватутіна, сам генерал
був тяжко поранений і помер. Польський
рух опору брав участь у збройній боротьбі проти гітлерівців, загонів УПА, української національної самооборони, Червоної
армії. Фактично в Західній Україні поляки і українці стали заручниками нацистського та сталінського режимів, які своїми
провокаційними діями розпалювали етнічну ворожнечу. Так, протягом 1943-1944 рр.
польсько-українське протистояння викликало на Волині неоголошену криваву міжнаціональну війну, в результаті якої з обох
сторін загинуло по 40-50 тис. чоловік, виключно селян. На початку 1944 р., як союзниця СРСР, створюється Армія Людова.
Невдовзі вона об’єднувала 60 тис. вояків,
брала участь разом з Червоною армією у боротьбі проти гітлерівців та УПА.

Криваві сторінки вигнання з України
нацистських загарбників
Після кривавої Сталінградської битви
було покладено початок корінному перелому у ході Німецько-радянської та Другої світової війни. Внаслідок проведення
наступальних операцій до початку березня 1943 р. були звільнені північно-східні
райони Донбасу і Харків (15 лютого 1943
р.). Однак сили ворога знову були недооцінені. Вважалося, що німецькі війська неспроможні до активних дій і скоро мусять
відійти за Дніпро. Німецьке командування
у березні 1943 р. завдало Червоній армії потужного контрудару з району Краснограда,
внаслідок чого вона з великими втратами
змушена була залишити Харків (16 березня 1943 р.) і відійти за Сіверський Донець.
Новий етап визволення України розпочався влітку 1943 р. після поразки німців під
Курськом. Під тиском переважаючих сил
німці змушені були залишити Харків і відступити за Дніпро. Восени 1943 р. почалося форсування Дніпра. 6 листопада був узятий Київ. Звільнення України від німецької
окупації відбувалося за дуже важких умов.
Радянські полководці прагнули подолати
німецьку оборону за будь-яку ціну, кидаючи в лобові атаки на німецькі кулемети та
інші вогневі засоби десятки тисяч солдатів.
Їхнє невміння маневрувати силами призводило до величезної кількості марних втрат.
На найнебезпечніших ділянках фронту масово використовували «чорносвитників»
— поспіхом мобілізованих радянським командуванням (польовими військкоматами) місцевих жителів, яких кидали у бій
непідготовленими, необмундированими, а
часом і неозброєними, що можна розглядати як свідому спробу знищення українського населення.
На початку 1944 р. почалося визволення Правобережної України. У лютому була
проведена Корсунь-Шевченківська операція, де потрапило в оточення значне угруповання вермахту. Однак його більшій частині вдалося вирватись з оточення через
недбалі дії командувачів 1 і 2 Українськими фронтами Ватутіна і Конєва. Радянські
війська у січні-березні 1944 р. оволоділи
Житомиром, Бердичевом, Кіровоградом,
Рівним, Луцьком, Кривим Рогом. Новий
радянський наступ розпочався у березні 1944 р. і тривав до травня. Були звільнені Миколаїв, Одеса, Тернопіль, Кам›янець-Подільський, Кримський півострів.
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Під час проведення Львівсько-Сандомирської операції 27 липня 1944 р. був звільнений Львів, а пізніше Станіслав (Івано
- Франківськ). Східно-Карпатська операція у жовтні 1944 р. завершила визволення
України вигнанням німецьких та угорських
військ із Закарпаття. 28 жовтня 1944 року
радянські війська лише розпочали бої за
місто Чоп. Боротьба на цій ділянці розтягнулася аж до 25—26 листопада — саме тоді
нацистські окупанти були вигнані з України остаточно. У вигнанні окупантів брала участь уся Україна: регулярні радянські
війська та червоні партизани (разом понад
3 млн солдатів-українців), національне підпілля на чолі з УПА та українські бійці на
усіх інших фронтах світу, що наближали
спільну перемогу над Гітлером.
Внесок та втрати
українців в горнилі війни
За роки війни на теренах України загинули 5-7 млн. цивільних, 4 млн. військових.
По відношенню до загальних втрат СРСР
це становить 40-44%. З врахуванням вторинних демографічних втрат (померлі від
хвороб і голоду, депортовані, емігранти,
втрати у природному прирості населення),
то втрати складуть приблизно 14,5 млн чоловік. Окрім цього було також зруйновано
майже 700 міст (40% усіх міст РС) і 28000
сіл. У війні загинув кожен п’ятий українець. Серед військовослужбовців призову на літо 1941 року уціліли тільки 3% з
загальної кількості. Спалено 319 000 господарств, на Лівобережній Україні був зруйнований кожен четвертий будинок, виведено з ладу 5600 мостів, зруйновано 33 000
шкіл, технікумів, 18 000 медичних установ.
Власне, окрім цього, 2,5 млн. українців було
нагороджено орденами та медалями, з них
2070 українців отримали нагороду Героя
Радянського союзу, 32 – двічі Герої Радянського союзу.
Тому 28 жовтня в першу чергу варто помолитись за тих, хто віддав своє життя в цій
кривавій м’ясорубці, хто став на захист Вітчизни. Ми зобов’язані віддати шану воїнам
червоної армії, партизанам, воїнам УПА,
підпільникам, працівникам тилу, кожному,
хто доклав зусиль для боротьби з ворогом.
Ми маємо пам’ятаємо усіх героїв, чия боротьба, самовіддана праця і героїзм сприяли звільненню України від нацистів.
Слава Україні!
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ТБ ПРОГРАМА
6.00 Гiмн України.
6.05 Геолокацiя: Волинь.
6.30 М/ф «Парасолька на
модному курортi».
6.40 М/ф «Як Петрик П`яточкiн слоникiв рахував».
6.50 М/ф «Як козаки кулiш
варили».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.05,
2.20,5.25 Новини.
7.05 Земля, наближена до
неба.
7.20 Край пригод.
8.05 Т/с «Череп i костi».
(16+).
9.05 Погода.
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття».
(12+).
11.35,18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,1.40 Прозоро: про
актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10,0.30,5.50 Спорт.
15.20 Концерт. Пiснi про
кохання.
16.30 Д/с «Дикi тварини».
Найнебезпечнiшi.
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Дикий свiт».
Чаплi та герої.
19.35 Д/с «Дикий свiт».
Нестримна вода.
19.55 Д/с «Дикий свiт».
Окефеноке.
20.20 Д/с «Дикий свiт». На
межi виживання.
21.35 Спорт (оригiнал).
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.40 Т/с «Бальтазар».
(18+).
2.45 Я вдома.
3.20 Х/ф «Богдан-Зиновiй
Хмельницький».
6.30,7.10,8.10,9.10 Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30 «ТСН».
9.25,10.20,4.35,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй

день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
,21.50,22.55,23.55 Т/с
«Свати».
23.45 «ТСН: 10 вражаючих
подiй дня».
0.05 Трилер «Детоксикацiя».
2.00 «Танцi з зiрками».
5.10,4.30 М/ф.
5.15,22.05 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10 «Ранок з Iнтером».
9.20 Ранок з Iнтером.
.05,18.00,19.00,3.40
«Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Ягуар». (16+).
14.30 Х/ф «Момо».
16.05 «Чекай на мене.
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика
справа».
23.50 Т/с «Хороша дружина». (16+).
1.30 Т/с «Побачити
океан». (12+).
2.25 Т/с «Банкiри».
3.10 «Подробицi» - «Час».
5.05 «Телемагазин».
6.00,7.00,8.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,
,0.00,1.00,3.00,4.00 Час
новин.
6.10,8.20,0.30 Д/с «Секретно: Друга свiтова
вiйна».
7.10,8.10,21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,11.10,16.10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна».
9.00 Пiдсумки тижня з А.
Мiрошниченко.
10.10,17.10,1.10,5.00
Д/с «Секретнi нацистськi
бази».
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понеділок, 1 листопада
13.15,18.10,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
20.20,2.00 «5 копiйок».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiдсумки
дня.
23.10 Д/с «Вирiшальнi
битви Другої свiтової
вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
4.45 Скарб нацiї.
4.55 Еврика!
5.00 Служба розшуку
дiтей.
5.05 Громадянська оборона.
6.00 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
10.50,13.15 Х/ф
«Мерлiн».
12.45,15.45 Факти. День.
15.10,16.15 Т/с «Розтин
покаже 2». (16+).
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
20.20,1.55 Прихована
небезпека.
21.30 Т/с «Пес 6». (16+).
22.50 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Швидше кулi».
(18+).
2.50 Я зняв!
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
6.00 Т/с «Комiсар Рекс».
8.00,11.50 МастерШеф.
Професiонали. (12+).
1.30,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
12.05,14.50 Т/с «Слiпа».
(12+).
15.40,18.05 Т/с «Слiд».
(16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с
«Крiпосна. Жадана любов».
23.05 Т/с «Невiрна». (12+).
1.10 Т/с «Провiдниця».
(12+).
5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джеррi».

7.15 Орел i решка.
9.25 Т/с «Надприродне».
(16+).
12.00 Х/ф «Дитя робота».
(12+).
14.15 Х/ф «Ворог держави». (16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Пекельна кухня.
21.00 Х/ф «Водний свiт».
23.50 Х/ф «Тi, що вижили».
(16+).
1.35 Вар`яти. (12+).
2.30 Служба розшуку
дiтей.
2.35 Зона ночi.
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Я везу тобi красу.
11.30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3». (12+).
14.30,15.30,17.00 Т/с
«Топтун». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мiсце пiд
сонцем». (12+).
23.10,2.00 Т/с «Два
життя». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.40 Гучна справа.
3.35 Реальна мiстика.
7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,16
.00,17.00,18.00 «Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 «Новини
країни» з К. Ашiон та П.
Рольником.
11.10,12.10 «Новини
країни» з М. Клюк та О.
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з
М. Шамановим та М.
Стецюк.
14.15 «Великий день» з А.
Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О.
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М.

Леончук та В. Волошиним.
18.15 «Ехо України» з М.
Ганапольським.
19.45 «Десять днiв Незалежностi України».
20.00 «Про полiтику» з С.
Орловською та А. Мухарським.
22.00 «Спецтема» з Т.
Березовцем.
23.00 «Перша передача» з
О. Федченко.
5.00 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить...», 1 с.
(16+).
6.50 Х/ф «Проект «А» 2».
(Гонконг - США). (16+).
9.00 Х/ф «Отель Мумбаи:
Противостояние». (США
- Австралия). (18+).
11.25 Х/ф «Пенелопа».
(Великобритания - США).
(12+).
13.25 Х/ф «Жандарм и
инопланетяне». (Франция).
15.10 Х/ф «Она». (США).
17.55 Х/ф «Бегущая по
волнам». (12+).
20.20 Х/ф «Предчувствие». (США). (18+).
22.20 Х/ф «Жандарм женится». (Франция Италия). (16+).
0.05 Х/ф «Частное пионерское». (12+).
2.15 Х/ф «Меченосец».
(16+).
6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 Х/ф «Пастка для привида».
10.40 «Орел i решка.
Шопiнг».
11.35 «Орел i решка. Перезавантаження».
13.30,21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс,
90210».
18.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
20.00 «Мам, я роблю
бiзнес!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».

(16+).
1.25 Т/с «Три сестри».
3.15 «Нiчне життя».
6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ
100.
8.20 Знаменитостi.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
13.00,0.40,3.40 Кориснi
поради.
13.20 Сам собi кухар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила виживання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
17.20 Затишна дача.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
4.55 «Top Shop».
5.30 «Таємницi свiту».
6.40 Х/ф «Сержант мiлiцiї».
10.50,13.00,19.30 Т/с
«CSI: Маямi». (16+).
12.30,16.30,19.00,3.10
«Свiдок».
14.45 Х/ф «Братство по
кровi». (16+).
17.00,3.40 «Випадковий
свiдок».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00 Т/с «Той, що читає
думки». (16+).
0.50 Х/ф «Афера пiд прикриттям». (16+).
4.00 «Речовий доказ».
4.25 «Правда життя. Професiйнi байки».
5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
10.00,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.35,3.55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести.
Местное время.

13.55,2.10 Т/с «Тайны
следствия».
15.50,1.55 Новости культуры.
16.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Медиум».
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
1.00 Вести - Санкт-Петербург.
1.15 «Билет в Большой».
6.30 Страх у твоєму домi.
7.30 Бандитська Одеса.
10.00,1.45 Речовий
доказ.
11.10 Дикi Фiлiппiни Найджела Марвiна.
12.05 Скарб.ua.
13.05 Божевiльний свiт.
14.05 Природа сьогодення.
15.05 Повiтрянi воїни.
16.05,21.50 Як влаштований Всесвiт.
17.05,4.35 Сiяя: з нами у
дику природу.
17.55,0.45 Секретнi територiї.
18.55 Мiсця сили.
19.50 Найєкстремальнiший.
20.50 Герої будiвельного
майданчика.
22.45 Орел i решка.
23.45 Апокалiпсис: Сталiн.
2.45 Стежина вiйни.
3.45 Чорногорiя. Битва за
православ`я.
5.35 Мiстична Україна.
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Бiлоснiжка».
10.40 Х/ф «Форсаж 4».
(16+).
12.40,18.00 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня
шопiнгу. Батли за патли.
15.00,5.00 Зiрки, чутки та
Галлiвуд.
16.00,3.00 Панянка-селянка.
19.00,20.00,21.00,22.30
Одного разу пiд Полтавою.
19.30,22.00 Сiмейка У.
20.30 Танька i Володька.
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23.00 Одного разу в
Одесi.
23.30,1.00 Країна У 2.2.
0.00 Т/с «Євродиректор».
2.15 Країна У 2.1.
5.50 Кориснi пiдказки.
7.15 Х/ф «Другие». (США
- Испания - Франция Италия). (16+).
8.55 Х/ф «Пятый элемент».
(Франция - США). (16+).
11.00 Х/ф «Пробуждение».
(США). (6+).
12.55 Х/ф «Сумерки».
14.55 Х/ф «Близкие контакты третьей степени».
17.10 Х/ф «Мумия: Гробница императора драконов». (США - Китай - Германия). (16+).
18.55 Х/ф «Вне правил».
(США). (18+).
21.00 Х/ф «Посейдон».
(США). (12+).
22.35 Х/ф «Последний
самурай». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Останься».
(США). (16+).
2.40 Х/ф «Любовь и
другие лекарства». (США).
4.30 Х/ф «Белфегор - призрак Лувра». (Франция).
6.00 Т/с «Вiдплата». (16+).
10.05 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
11.05 Х/ф «Фантастична
четвiрка». (16+).
13.05 Х/ф «Фантастична
четвiрка 2». (16+).
14.55,16.55 «Загублений
свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.30 «Спорт Тайм».
19.35 «Грошi».
20.35 Т/с «Янголи». (16+).
22.10,0.25 Т/с «CSI: Мiсце
злочину». (16+).
0.00 «Дубинiзми».
2.15 «Вiдеобiмба 2».
4.30 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.

вівторок, 2 листопада
6.00 Гiмн України.
6.05 Геолокацiя: Волинь.
6.30 М/ф «Чому зникла
шапка-невидимка».
6.40 М/ф «Черевички».
6.50 М/ф «Як козаки сiль
купували».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.35
,2.10,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05 Погода.
7.10 Земля, наближена до
неба.
7.40 Край пригод.
8.10 12 мiфiв про Донбас.
8.15 Т/с «Череп i костi».
(16+).
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття».
(12+).
11.35,18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,1.25 Прозоро: про
актуальне.
14.00 Країна пiсень.
,0.10,2.45,5.45 Спорт.
15.20 Концерт. Хорея
Козацька.
16.30 Д/с «Дикi тварини».
Найпривабливiшi.
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Дикий свiт».
Окефеноке.
19.35 Д/с «Дикий свiт». На
межi виживання.
19.55 Д/с «Дикий свiт».
Iдеальний улов.
20.20 Д/с «Дикий свiт».
Сапело.
22.00 Полюси.
23.00 Бiгус Iнфо.
0.25 Т/с «Бальтазар».
(18+).
3.00 Я вдома.
3.30 Х/ф «Лiсова пiсня».

6.30,7.10,8.10,9.10 Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.00
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя
вiдомих людей».

11.15,12.20,14.15 «Твiй
день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
,21.50,22.55,23.55 Т/с
«Свати».
23.45 «ТСН: 10 вражаючих
подiй дня».
0.05 Бойовик «Рiзники».
2.30 Х/ф «Стiкмен».

5.35,22.05 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна
програма».
12.25 Х/ф «Iдеальний
голос». (16+).
14.40,15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий
випадок».
18.00,19.00,3.40 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика
справа».
23.50 Т/с «Хороша дружина». (16+).
1.30 Т/с «Побачити
океан». (12+).
2.20 Т/с «Банкiри».
3.10 «Подробицi» - «Час».
4.25 М/ф.
5.00 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,
1.00,3.00,4.00,5.00 Час
новин.
6.10,8.20,0.30 Д/с «Секретно: Друга свiтова
вiйна».
7.10,8.10,21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,11.10,16.10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна».
9.00,22.00 Час новин.
Пiдсумки дня.

10.10,17.10,1.10,5.10
Д/с «Секретнi нацистськi
бази».
13.10,18.10,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
20.20,2.00 «Дiйовi особи».
21.40 Час-Time.
23.00 Д/с «Фатальний
пострiл».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

3.50 Скарб нацiї.
4.05 Еврика!
4.20 Факти.
4.40,20.20,1.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
10.20,13.15 Х/ф «Єлена
Троянська».
12.45,15.45 Факти. День.
14.35,16.15 Т/с «Пес».
(16+).
17.45,22.50 Т/с «Юрчишини 2». (16+).
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с «Пес 6». (16+).
23.50 Х/ф «Рембо 4».
(16+).
2.30 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
6.05 Т/с «Комiсар Рекс».
8.00,11.50 МастерШеф.
Професiонали. (12+).
,14.30,17.30,22.00 Вiкна-Новини.
12.05,14.50 Т/с «Слiпа».
(12+).
15.40,18.05 Т/с «Слiд».
(16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с
«Крiпосна. Жадана любов».
23.05 Т/с «Невiрна». (12+).
1.10 Т/с «Провiдниця».
(12+).

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джеррi».

7.15 Орел i решка.
9.20 Т/с «Надприродне».
(16+).
12.55 Любов на виживання. (16+).
14.55 Х/ф «Учень чародiя».
17.05 Хто зверху? (12+).
19.00 Екси. (16+).
20.55 Х/ф «Хронiки Рiддiка». (16+).
23.05 Х/ф «Судний день».
(16+).
1.30 Вар`яти. (12+).
2.40 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною.
,15.00,19.00,23.00 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Я везу тобi красу.
11.30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3». (12+).
14.30,15.30,17.00 Т/с
«Топтун». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мiсце пiд
сонцем». (12+).
23.10,2.00 Т/с «Два
життя». (12+).
1.30 Телемагазин.
3.00 Гучна справа.
3.55 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,
,17.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 «Новини
країни» з К. Ашiон та П.
Рольником.
11.10,12.10 «Новини
країни» з М. Клюк та О.
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з
М. Шамановим та М.
Стецюк.
14.15 «Великий день» з А.
Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О.
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М.
Леончук та В. Волошиним.

18.15 «Ехо України» з М.
Ганапольським.
20.00 «Двобiй» з С. Орловською.
21.00 «Нейтральна територiя» з В. Калнишем та О.
Курбановою.
23.00 «Вiйна за незалежнiсть».

5.00 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить...», 2 с.
(16+).
6.50 Х/ф «Частное пионерское». (12+).
9.00 Х/ф «Бегущая по
волнам». (12+).
11.25 Х/ф «Предчувствие». (США). (18+).
13.25 Х/ф «Жандарм женится». (Франция Италия). (16+).
15.10 Х/ф «Меченосец».
(16+).
17.55 Х/ф «Капернаум».
(США - Франция - Великобритания). (18+).
20.20 Х/ф «Ветреная
река». (Великобритания
- Канада - США). (18+).
22.20 Х/ф «Заза». (18+).
0.05 Х/ф «Частное пионерское 2. Ура, каникулы!»
(12+).
2.15 Х/ф «Собор Парижской Богоматери».
(Франция - Италия). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 Т/с «Дикий янгол».
9.50 «Мам, я роблю
бiзнес!»
10.40 «Орел i решка. Шаленi вихiднi».
11.35,18.00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож».
13.30,21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс,
90210».
20.00 «Орел i решка. Рай
та пекло».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».

(16+).
1.40 «Орел i решка.
Шопiнг».
2.40 Т/с «Три сестри».
3.30 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ
100.
8.20 Знаменитостi.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
13.00,0.40,3.40 Кориснi
поради.
13.20 Сам собi кухар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила виживання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
17.20 Затишна дача.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.55 «Top Shop».
6.20 «Свiдок. Агенти».
7.50,17.00,3.05 «Випадковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.35
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Нiчний патруль».
10.55,13.00,19.30 Т/с
«CSI: Маямi». (16+).
14.45,23.00 Т/с «Той, що
читає думки». (16+).
18.20 «Будьте здоровi».
0.55 «Легенди бандитського Києва».
1.55 «Правда життя».
3.35 «Речовий доказ».
4.25 «Правда життя. Професiйнi байки».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.35,4.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

13.30,20.05 Вести.
Местное время.
13.55,2.25 Т/с «Тайны
следствия».
15.50,2.05 Новости культуры.
16.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Медиум».
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
1.00 Вести - Санкт-Петербург.
1.15 «Линия жизни». А.
Бурковский.

6.30 Страх у твоєму домi.
7.30 Бандитський Київ.
9.55,1.45 Речовий доказ.
11.05 Дикi Фiлiппiни Найджела Марвiна.
12.00 Скарб.ua.
13.00 Божевiльний свiт.
14.00 Природа сьогодення.
15.00 Повiтрянi воїни.
16.00,21.50 Як влаштований Всесвiт.
16.55,4.35 Сiяя: з нами у
дику природу.
17.55,0.45 Секретнi територiї.
18.55 Мiсця сили.
19.50 Найєкстремальнiший.
20.50 Герої будiвельного
майданчика.
22.45 Орел i решка.
23.45 Апокалiпсис: Сталiн.
2.45 Стежина вiйни.
3.45 Небо. Лiтак. Мрiя.
5.35 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Кiт у чоботях».
10.40 Х/ф «Форсаж 5».
(16+).
13.00,18.00 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня
шопiнгу. Батли за патли.
15.00,5.00 Зiрки, чутки та
Галлiвуд.
16.00,3.00 Панянка-селянка.
19.00,20.00,21.00,22.30
Одного разу пiд Полтавою.

19.30,22.00 Сiмейка У.
20.30 Танька i Володька.
23.00,2.15 Одного разу в
Одесi.
23.30,1.00 Країна У 2.2.
0.00 Т/с «Євродиректор».
5.50 Кориснi пiдказки.

6.05 Х/ф «Пробуждение».
(США). (6+).
8.05 Х/ф «Голодные игры».
(США). (16+).
10.20 Х/ф «Вне правил».
(США). (18+).
12.25 Х/ф «Семь жизней».
(США). (16+).
14.25 Х/ф «Дневники
няни». (США). (16+).
16.05 Х/ф «Клятва». (США
- Канада). (12+).
17.50 Х/ф «Матильда».
(США). (6+).
19.25 Х/ф «Принцесса-невеста». (США). (6+).
21.00 Х/ф «С любовью,
Рози». (Великобритания Германия). (16+).
22.40 Х/ф «Любовь и
другие лекарства». (США).
(16+).
0.30 Х/ф «Три метра над
уровнем неба». (Испания).
2.30 Х/ф «Последний
самурай». (США). (16+).
5.00 Х/ф «Помпеи». (США
- Канада - Германия).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,18.50,19.30
«ДжеДАI».
7.55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
9.50 Х/ф «Скелелаз».
12.00 Т/с «Булатов». (16+).
15.55,16.55 «Загублений
свiт».
17.55,1.55 «Секретнi
матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25 Т/с «Янголи». (16+).
22.15,0.05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину». (16+).
2.10 «Вiдеобiмба 2».
4.30 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.
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6.00 Гiмн України.
6.05 Антропологiя.
6.30 М/ф «Чудасiя».
6.40 М/ф «Хлопчик з
вуздечкою».
6.50 М/ф «Тредичiно».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05,9.05 Погода.
8.10 12 мiфiв про
Донбас.
8.15 Т/с «Череп i костi».
(16+).
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття».
(12+).
11.35,18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,1.25 Прозоро: про
актуальне.
14.00 Країна пiсень.
,21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт.
16.30 Д/с «Дикi тварини».
Найрозумнiшi.
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Дикий свiт».
Iдеальний улов.
19.35 Д/с «Дикий свiт».
Сапело.
19.55 Д/с «Дикий свiт».
Розкопуючи минуле.
20.20 Д/с «Дикий свiт».
Кажани.
22.00 Полюси.
23.00 Перша шпальта.
0.25 Т/с «Бальтазар».
(18+).
3.00 Я вдома.
3.30 Д/ф «Северин Наливайко. Остання битва!»
(12+).
6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30 «ТСН».
9.25,10.20,4.20,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй
день».
14.45 «Одруження наослiп».

17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
,21.50,22.55,23.55 Т/с
«Свати».
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
0.05 Бойовик «Становлення легенди».
2.45 Х/ф «Вуаль».
5.30,22.05 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна
програма».
12.25 Х/ф «Iдеальний
голос 2». (16+).
14.40,15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00,19.00,3.35 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика
справа».
23.50 Т/с «Хороша дружина». (16+).
1.30 Т/с «Побачити
океан». (12+).
2.20 Т/с «Банкiри».
3.05 «Подробицi» - «Час».
4.25 М/ф.
5.00 «Телемагазин».
6.00,7.00,8.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,
.00,4.00,5.00 Час новин.
6.10 «Секретно: Друга
свiтова вiйна».
7.10,8.10,21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,11.10,16.10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна».
8.20,0.10 Д/с «Секретно:
Друга свiтова вiйна».
9.00,22.00 Час новин.
Пiдсумки дня.
10.10,17.10,1.10,5.10
Д/с «Секретнi нацистськi
бази».
13.15,18.10,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
20.20,2.00 «Велика полi-

середа, 3 листопада
тика».
21.40 Час-Time.
23.00 Д/с «Фатальний
пострiл».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
3.50 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку
дiтей.
4.20 Факти.
4.40 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
10.20,13.15 Х/ф «Ясон
та аргонавти».
12.45,15.45 Факти.
День.
14.40,16.15 Т/с «Пес».
(16+).
17.35,22.50 Т/с «Юрчишини 2». (16+).
18.45,21.10 Факти.
Вечiр.
20.20,1.50 Секретний
фронт.
21.30 Т/с «Пес 6». (16+).
23.45 Х/ф «Патруль
часу». (16+).
2.45 Я зняв!
5.15 Т/с «Коли ми
вдома».
5.35 Т/с «Комiсар Рекс».
8.35,11.50 МастерШеф.
Професiонали. (12+).
,14.30,17.30,22.00 Вiкна-Новини.
12.00,14.50 Т/с «Слiпа».
(12+).
15.35,18.05 Т/с «Слiд».
(16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с
«Крiпосна. Жадана
любов».
23.05 Т/с «Невiрна».
(12+).
1.10 Т/с «Провiдниця».
(12+).
5.55,7.15 Kids` Time.

6.00 М/ф.
6.10 М/с «Том i Джеррi».
7.20 Орел i решка.
9.20 Т/с «Надприродне».
(16+).
12.55 Любов на виживання. (16+).
14.50 Х/ф «Принц Персiї:
Пiски часу». (16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф «Рiддiк». (16+).
23.00 Х/ф «Творець».
(12+).
1.30 Х/ф «Морган». (16+).
2.55 Служба розшуку
дiтей.
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Я везу тобi красу.
11.30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3». (12+).
14.30,15.30,17.00 Т/с
«Топтун». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мiсце пiд
сонцем». (12+).
23.10,2.00 Т/с «Два
життя». (12+).
1.30 Телемагазин.
3.00 Гучна справа.
3.30 Реальна мiстика.
7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,
,17.00,18.00,18.50 «Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 «Новини
країни» з К. Ашiон та П.
Рольником.
11.10,12.10 «Новини
країни» з М. Клюк та О.
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з
М. Шамановим та М.
Стецюк.
14.15 «Великий день» з
А. Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О.
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М.
Леончук та В. Воло-

шиним.
18.10 «Ексклюзив» с В.
Калнишем.
19.00 «Велика середа» з
М. Ганапольським.
22.00 «Спецтема» з Т.
Березовцем.
23.00 «Новини вiд
Христини» з Х. Чернегою.
5.00 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить...», 3 с.
(16+).
6.50 Х/ф «Частное пионерское 2. Ура, каникулы!» (12+).
9.00 Х/ф «Капернаум».
(США - Франция - Великобритания). (18+).
11.25 Х/ф «Ветреная
река». (Великобритания
- Канада - США). (18+).
13.25 Х/ф «Заза». (18+).
15.10 Х/ф «Собор Парижской Богоматери».
(Франция - Италия).
(16+).
17.55 Х/ф «Родина».
(18+).
20.20 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». (США).
(16+).
22.20 Х/ф «Короткий
фильм о любви».
(Польша). (16+).
0.05 Х/ф «Частное пионерское 3. Привет,
взрослая жизнь!» (16+).
2.15 Х/ф «Война». (18+).
6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 Т/с «Дикий янгол».
9.40 «Орел i решка. Шаленi вихiднi».
10.35,20.00 «Орел i
решка. Рай та пекло».
11.35,18.00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож».
13.30,21.00 «Iнше
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс,
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
(16+).
1.25 «Орел i решка.

Шопiнг».
2.15 Т/с «Три сестри».
3.15 «Нiчне життя».
6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ
100.
8.20 Знаменитостi.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
13.00,0.40,3.40 Кориснi
поради.
13.20 Сам собi кухар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила виживання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
17.20 Затишна дача.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
4.55 «Top Shop».
6.20 «Будьте здоровi».
7.50,17.00,3.05 «Випадковий свiдок».
,16.30,19.00,2.35
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Довга, довга
справа...»
10.50,13.00,19.30 Т/с
«CSI: Маямi». (16+).
14.45,23.00 Т/с «Той, що
читає думки». (16+).
18.20 «Вартiсть життя».
0.55 «Легенди бандитського Києва».
1.55 «Правда життя».
3.30 «Речовий доказ».
4.25 «Правда життя. Професiйнi байки».
5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.35,3.25 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,19.45 Вести.
Местное время.
13.55,1.45 Т/с «Тайны

ТБ ПРОГРАМА
следствия».
15.50 Новости культуры.
16.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».
20.00 «Юморина-2021».
21.45 «Веселья час».
23.10 «2 Верник 2». И.
Чурикова.
0.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
6.30 Страх у твоєму домi.
7.30 Бандитська Одеса.
10.00,1.45 Речовий
доказ.
11.10 Пересказана
iсторiя.
12.10,5.35 Мiстична
Україна.
13.05 Божевiльний свiт.
14.05 Природа сьогодення.
15.05,2.45 Стежина
вiйни.
16.05,21.50 Як влаштований Всесвiт.
17.00,4.35 Сiяя: з нами у
дику природу.
18.00,0.45 Секретнi
територiї.
19.00 Мiсця сили.
19.50 Найєкстремальнiший.
20.50 Герої будiвельного
майданчика.
22.45 Орел i решка.
23.45 Апокалiпсис:
Сталiн.
3.45 Судiть самi.
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Спляча красуня».
10.40 Х/ф «Форсаж 6».
(16+).
13.00,18.00 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня
шопiнгу. Батли за патли.
15.00,5.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд.
16.00,3.00 Панянка-селянка.
,20.00,21.00,22.30 Одного разу пiд Полтавою.
19.30,22.00 Сiмейка У.
20.30 Танька i Володька.
23.00 Одного разу в
Одесi.
23.30,1.00 Країна У 2.2.

0.00 Т/с «Євродиректор».
2.15 Країна У 2.1.
5.50 Кориснi пiдказки.
6.55 Х/ф «Люди в черном
2». (США). (12+).
8.20 Х/ф «Библиотекарь:
В поисках Копья Судьбы».
(США - Германия). (16+).
9.50 Х/ф «Чего хотят
женщины». (США). (16+).
11.55 Х/ф «Боги Египта».
(США). (16+).
14.00 Х/ф «Посейдон».
(США). (12+).
15.35 Х/ф «Тепло наших
тел». (США - Канада).
(12+).
17.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга». (США).
(12+).
18.50 Х/ф «История рыцаря». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена». (США).
(16+).
22.55 Х/ф «Лекарство от
здоровья». (США - Германия). (18+).
1.15 Х/ф «Власть страха».
(США). (16+).
3.10 Х/ф «Такси».
(Франция). (16+).
4.35 Х/ф «Без тормозов».
(Франция). (16+).
6.00 «Шаленi перегони».
7.00,18.50 «ДжеДАI».
8.05 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
10.00 Х/ф «Особливо
небезпечний». (16+).
12.05 Т/с «Булатов».
(16+).
15.55,16.55,19.30 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25 Т/с «Янголи».
(16+).
22.15,0.05 Т/с «CSI:
Мiсце злочину». (16+).
1.55 «Вiдеобiмба 2».
4.30 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.

четвер, 4 листопада
6.00 Гiмн України.
6.05 Антропологiя.
6.30 М/ф «Що на що
схоже».
6.40 М/ф «Тяв та Гав».
6.50 М/ф «Справжнiй
ведмедик».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.35
,2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05,9.05 Погода.
8.10 12 мiфiв про
Донбас.
8.15 Т/с «Череп i костi».
(16+).
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття».
(12+).
11.35,18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,1.25 Прозоро:
про актуальне.
14.00 UA:Фольк.
,21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Дмитро
та Назарiй Яремчуки.
16.30 Д/с «Дикi тварини». Тварини Австралiї.
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Дикий свiт».
Розкопуючи минуле.
19.35 Д/с «Дикий свiт».
Кажани.
19.55 Д/с «Дикий свiт».
На рiчцi Алтамаха.
20.20 Д/с «Дикий свiт».
Спадок землi.
22.00 Полюси.
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях.
0.25 Т/с «Бальтазар».
(18+).
3.00 Я вдома.
3.30 Х/ф «Вавилон ХХ».
6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30
«ТСН».
9.25,10.20,4.35,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй
день».
14.45 «Одруження наослiп».

17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.36 «ПроCпорт».
20.38 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
0.45 «ТСН: 10 вражаючих
подiй дня».
0.55 Х/ф «Зелена кiмната».
2.50 Драма «Тривалiсть
життя».
5.30,22.05 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна
програма».
12.25 Х/ф «Iдеальний
голос 3». (12+).
14.25,15.25 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00,19.00,3.55 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика
справа».
23.50 Т/с «Хороша дружина». (16+).
1.30 Т/с «Побачити
океан». (12+).
2.25 Т/с «Банкiри».
3.25 «Подробицi» «Час».
4.50 «Телемагазин».
6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00,19.00,0.
00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10,0.10 Д/с «Секретно: Друга свiтова
вiйна».
7.10,8.10,21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,11.10 Д/с «Таємнича свiтова вiйна».
8.20 Машина часу.
9.00,22.00 Час новин.
Пiдсумки дня.
10.10,17.10,1.10,5.10
Д/с «Секретнi нацистськi
бази».

13.15,18.00,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
20.20,2.00 «Прямим
текстом з Юрiєм Луценком».
21.40 Час-Time.
23.00 Д/с «Фатальний
пострiл».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
3.50 Скарб нацiї.
4.00 Еврика!
4.05 Факти.
4.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
10.15,13.15 Х/ф
«Одисей». (16+).
12.45,15.45 Факти.
День.
14.35,16.15 Т/с «Пес».
(16+).
17.35,22.50 Т/с «Юрчишини 2». (16+).
18.45,21.10 Факти.
Вечiр.
20.20,2.05 Анти-зомбi.
21.30 Т/с «Пес 6». (16+).
23.50 Х/ф «Горець».
(16+).
3.00 Я зняв!
5.15 Т/с «Коли ми
вдома».
6.05 Т/с «Комiсар Рекс».
8.00,11.50 МастерШеф.
Професiонали. (12+).
,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
12.00,14.50 Т/с «Слiпа».
(12+).
15.35,18.05 Т/с «Слiд».
(16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с
«Крiпосна. Жадана
любов».
23.05 Т/с «Невiрна».
(12+).
1.10 Т/с «Провiдниця».
(12+).

5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джеррi».
7.20 Орел i решка.
9.20 Т/с «Надприродне».
(16+).
12.00 Любов на виживання. (16+).
14.00 Х/ф «Водний свiт».
17.00,19.00 Хто зверху?
(12+).
21.00 Х/ф «Солдат».
(16+).
23.00 Х/ф «Дитя робота». (12+).
1.30 Вар`яти. (12+).
2.35 Служба розшуку
дiтей.
2.40 Зона ночi.
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Я везу тобi красу.
11.30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3». (12+).
14.30,15.30,17.00 Т/с
«Топтун». (12+).
20.10 «Говорить
Україна».
21.00 Т/с «Мiсце пiд
сонцем». (12+).
23.10 Слiдами українського металобрухту, ч.
2.
23.50,2.00 Т/с «Два
життя». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.30 Реальна мiстика.
7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
0,16.00,17.00,18.00
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день»
з Л. Вакулюк та С.
Вардою.
9.10,10.10 «Новини
країни» з К. Ашiон та П.
Рольником.
11.10,12.10 «Новини
країни» з М. Клюк та О.
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва»
з М. Шамановим та М.
Стецюк.
14.15 «Великий день» з
А. Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.

16.10 «Година пiк» з О.
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М.
Леончук та В. Волошиним.
18.15 «Ехо України» з М.
Ганапольським.
19.45 «П`ята колонка» з
Х. Чернегою.
20.15 «Про полiтику» з
С. Орловською та А. Мухарським.
22.00 «Спецтема» з Т.
Березовцем.
5.00 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить...», 4 с.
(16+).
6.50 Х/ф «Частное пионерское 3. Привет,
взрослая жизнь!» (16+).
9.00 Х/ф «Родина».
(18+).
11.25 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». (США).
(16+).
13.25 Х/ф «Короткий
фильм о любви».
(Польша). (16+).
15.10 Х/ф «Война».
(18+).
17.55 Х/ф «Харви Милк».
(США). (18+).
20.20 Х/ф «Все ради
нее». (Франция Испания). (18+).
22.20 Х/ф «Короткий
фильм об убийстве».
(Польша). (18+).
0.05 Х/ф «Жандарм из
Сен-Тропе». (Франция
- Италия). (16+).
2.15 Х/ф «Кожа, в которой я живу». (Испания
- США). (16+).
6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 Т/с «Дикий янгол».
9.35 «Орел i решка. Шаленi вихiднi».
10.35,20.00 «Орел i
решка. Рай та пекло».
11.35,18.00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож».
13.30,21.00 «Iнше
життя».

14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс,
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
1.25 «Орел i решка.
Шопiнг».
2.15 «Орел i решка.
Навколо свiту».
3.10 «Нiчне життя».
6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки.
Топ 100.
8.20 Знаменитостi.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
13.00,0.40,3.40 Кориснi
поради.
13.20 Сам собi кухар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила виживання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
17.20 Затишна дача.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
4.55 «Top Shop».
6.20 «Вартiсть життя».
7.50,17.00,3.05 «Випадковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.35
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Розiрване
коло».
10.45,13.00,19.30 Т/с
«CSI: Маямi». (16+).
14.45,23.00 Т/с «Той,
що читає думки». (16+).
18.20,2.00 «Правда
життя».
0.55 «Легенди бандитського Києва».
3.35 «Речовий доказ».
4.25 «Правда життя.
Професiйнi байки».
5.00 Комедия «Крепкий
брак».
6.45 Х/ф «Дневник свекрови».
10.00 Вести. День народного единства.
10.45 «Сто к одному».
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11.30 «Моя любовь Россия!»
12.00 Х/ф «Штамп в
паспорте».
16.10 «Аншлаг и Компания».
19.00 Вести.
19.45 Вести. Местное
время.
20.00 Х/ф «Пальма».
22.05 Х/ф «Земля
Эльзы».
23.45 «Россия. Нам 30
лет!»
0.35 Х/ф «Я все преодолею».
3.40 Х/ф «Прощание
славянки».
6.30 Страх у твоєму
домi.
7.30 Бандитський Київ.
9.45,1.45 Речовий
доказ.
10.55 Пересказана
iсторiя.
11.55,5.35 Мiстична
Україна.
12.55 Божевiльний свiт.
13.55 Природа сьогодення.
14.55,2.45 Стежина
вiйни.
15.55,21.50 Як влаштований Всесвiт.
16.55,4.35 Сiяя: з нами
у дику природу.
17.55,0.45 Секретнi
територiї.
18.55 Мiсця сили.
19.50 Таємницi людського мозку.
20.50 Герої будiвельного
майданчика.
22.45 Орел i решка.
23.45 Коза ностра.
3.45 Судiть самi.
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.20 Х/ф «Панi Метелиця».
10.30 Х/ф «Форсаж 7».
(16+).
13.00,18.00 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня
шопiнгу. Батли за патли.
15.00,5.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд.
16.00,3.00 Панянка-селянка.

.00,20.00,21.00,22.30
Одного разу пiд Полтавою.
19.30,22.00 Сiмейка У.
20.30 Танька i Володька.
23.00,2.15 Одного разу
в Одесi.
23.30,1.00 Країна У 2.2.
0.00 Т/с «Євродиректор».
5.50 Кориснi пiдказки.
6.20,15.20 Х/ф
«История рыцаря».
(США). (12+).
8.30 Х/ф «Посейдон».
(США). (12+).
10.05 Х/ф «Сумерки».
(США). (16+).
12.00 Х/ф «Клятва».
(США - Канада). (12+).
13.45 Х/ф «Принцесса-невеста». (США). (6+).
17.30 Х/ф «Грязные
танцы». (США). (12+).
19.05 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена». (США).
21.00 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена». (США).
23.00 Х/ф «Власть
страха». (США). (16+).
0.55 Х/ф «Обитель проклятых». (США). (16+).
2.45 Х/ф «Лекарство от
здоровья». (США - Германия). (18+).
5.30 Х/ф «Голодные
игры: И вспыхнет пламя».
(США). (16+).
6.00 «Шаленi перегони».
7.00,18.50 «ДжеДАI».
8.15 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
10.10 Х/ф «Найкращi
серед найкращих». (16+).
12.10 Т/с «Булатов».
15.55,16.55 «Загублений свiт».
17.55,19.30,1.50 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.20 Т/с «Янголи».
22.10,0.00 Т/с «CSI:
Мiсце злочину». (16+).
2.05 «Вiдеобiмба 2».
4.30 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА
6.00 Гiмн України.
6.05 Антропологiя.
6.30 М/ф «Як їжачок
шубку мiняв».
6.40 М/ф «Цап та
баран».
6.50 М/ф «Як метелик
вивчав життя».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.45
,2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05,9.05 Погода.
8.10 12 мiфiв про
Донбас.
8.15 Т/с «Череп i костi».
(16+).
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття».
(12+).
11.35,18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,0.35 Прозоро:
про актуальне.
14.00 UA:Фольк.
,21.45,0.20,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. ВIА
«Кобза».
16.25 Буковинськi загадки.
16.30 Д/с «Дикi тварини». Володарi неба.
17.00,1.20 Прозоро:
про головне.
19.10 Д/с «Дикий свiт».
На рiчцi Алтамаха.
19.35 Д/с «Дикий свiт».
Спадок землi.
19.55 Д/с «Дикий свiт».
Боротьба за жаб.
20.20 Д/с «Дикий свiт».
Довгоголовi морськi
черепахи.
22.00 Х/ф «Обличчя
кохання». (12+).
3.00 «Зворотнiй вiдлiк».
4.40 Невiдомi Карпати.
6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30
«ТСН».
9.25,10.20,4.40,6.00
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй
день».

14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Лiга смiху».
22.40 «Маскарад».
0.25 Комедiя «Дiвчина
без комплексiв».
2.55 Комедiя «Ейс Вентура: розшук домашнiх
тварин».
5.20,23.00 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
,9.00,12.00,17.40 Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна
програма».
12.25 Х/ф «Сiм`я
Бiлизна». (12+).
14.35,15.30,0.50
«Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Квант
милосердя». (16+).
3.25 «Вiйна усерединi
нас».
4.20 «Орел i решка. Перезавантаження».
6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00,18.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10,0.20 Д/с «Секретно: Друга свiтова
вiйна».
7.10,8.10,21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,11.10,16.10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна».
8.15 Форшмак.
8.40 Натхнення.
8.50 М/ф.
9.00,22.00 Час новин.
Пiдсумки дня.
10.10,17.10,1.10,5.10
Д/с «Секретнi нацистськi
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п'ятниця, 5 листопада
бази».
13.15,18.10,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
20.20,2.00 «Час за Гринвiчем».
21.40 Час-Time.
23.00 Д/с «Фатальний
пострiл».
0.10 Iсторiя для дорослих.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
3.45 Скарб нацiї.
3.55 Еврика!
4.00 Служба розшуку
дiтей.
4.20,1.20 Факти.
4.40 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.10 Дизель-шоу. (12+).
,13.30,23.00,1.45 «На
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти.
День.
13.50 Т/с «Розтин покаже 2». (16+).
14.50,16.15 Т/с «Пес».
(16+).
15.40 Т/с «Юрчишини
2». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
3.40 Я зняв!
5.15 Т/с «Коли ми
вдома».
6.10,19.00,22.50 Холостячка Злата Огнєвiч.
10.35,23.50 Як вийти
замiж. (16+).
,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
11.50,14.50,18.05 Т/с
«Слiпа». (12+).
0.45 Битва екстрасенсiв.
5.55,7.40 Kids` Time.
6.00 М/ф.
6.25 М/с «Том i Джеррi».
7.45 Орел i решка.
9.55 Пекельна кухня.
12.00 Екси. (16+).

13.50 Дiти проти зiрок.
15.20 Х/ф «Блейд 2».
(16+).
17.50 Х/ф «Блейд:
Трiйця». (16+).
20.00 Х/ф «Земля пiсля
нашої ери». (16+).
22.00 Х/ф «Гра Ендера».
(16+).
0.10 Х/ф «Окупацiя».
(16+).
2.35 Служба розшуку
дiтей.
2.40 Зона ночi.
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Моя мила
найда». (12+).
14.35,15.30 Т/с «Мить,
вкрадена у щастя». (12+).
20.10 «Говорить
Україна».
21.00 Свобода слова
Савiка Шустера.
0.00,2.00 Т/с «Топтун».
(12+).
1.30 Телемагазин.
2.30 Т/с «Вище тiльки
любов». (12+).
6.40 Реальна мiстика.
7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
0,16.00,17.00 «Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день»
з Л. Вакулюк та С.
Вардою.
9.10,10.10 «Новини
країни» з К. Ашiон та П.
Рольником.
11.10,12.10 «Новини
країни» з М. Клюк та О.
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва»
з М. Шамановим та М.
Стецюк.
14.15 «Великий день» з
А. Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О.
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М.
Леончук та В. Волошиним.

18.00 «Моя країна» з М.
Ганапольським та Ю.
Литвиненко.
21.00 «Влада хохотала»
з Ю. Петрушевським.
21.30 «Мiнiстерство
правди».
22.00 «Запорєбрик
News» з О. Курбановою.
22.15 «Українськi вiстi».
22.30 «Watchdogs».
5.00 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить...», 5 с.
(16+).
6.50 Х/ф «Жандарм из
Сен-Тропе». (Франция
- Италия). (16+).
9.00 Х/ф «Харви Милк».
(США). (18+).
11.25 Х/ф «Все ради
нее». (Франция Испания). (18+).
13.25 Х/ф «Короткий
фильм об убийстве».
(Польша). (18+).
15.10 Х/ф «Кожа, в которой я живу». (Испания
- США). (16+).
17.55 Х/ф «Край». (16+).
20.20 Х/ф «Изящная
эпоха». (Испания Франция). (16+).
22.20 Х/ф «Погоня».
(США). (16+).
0.05 Х/ф «Жандарм на
прогулке». (Франция
- Италия). (16+).
2.15 Х/ф «Тихая гавань».
(США). (16+).
6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його
друзi».
8.40 «Ух ти show».
9.00 Т/с «Дикий янгол».
9.45 «Орел i решка. Шаленi вихiднi».
10.40,20.00 «Орел i
решка. Рай та пекло».
11.35 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
13.30,21.00 «Iнше
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс,
90210».
18.10 Х/ф «Велике
весiлля». (16+).
22.00 Т/с «Доктор Хаус».

(16+).
1.25 Т/с «Три сестри».
3.15 «Нiчне життя».
6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки.
Топ 100.
8.20 Знаменитостi.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
13.00,0.40,3.40 Кориснi
поради.
13.20 Сам собi кухар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила виживання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
17.20 Затишна дача.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
4.55 «Top Shop».
6.20,2.00 «Правда
життя».
7.55,17.00,3.05 «Випадковий свiдок».
,16.30,19.00,2.35
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Сицилiйський
захист».
10.45,13.00,19.30 Т/с
«CSI: Маямi». (16+).
14.45,23.00 Т/с «Той,
що читає думки». (16+).
18.20 «Таємницi свiту».
0.55 «Легенди бандитського Києва».
3.20 «Речовий доказ».
4.15 «Правда життя.
Професiйнi байки».
5.10,2.00 Комедия
«Хочу замуж».
6.45 Х/ф «Дневник свекрови».
10.00,19.00 Вести.
10.30 «Сто к одному».
11.15 «Моя любовь Россия!»
11.50,3.35 Х/ф «Отцы и
деды».
13.15 Х/ф «Пальма».

15.15 «Измайловский
парк».
17.05,19.30 Х/ф
«Бывшие».
20.55 «Шоу Большой
Страны».
22.55 Х/ф «Неваляшка».
6.30 Страх у твоєму
домi.
7.30 Бандитська Одеса.
9.45,1.45 Речовий
доказ.
10.55 Пересказана
iсторiя.
11.55,5.35 Мiстична
Україна.
12.55 Божевiльний свiт.
13.55 Природа сьогодення.
14.55,2.45 Стежина
вiйни.
15.55,21.50 Як влаштований Всесвiт.
16.55,20.50 Герої
будiвельного майданчика.
17.55,0.45 Секретнi
територiї.
18.55 Мiсця сили.
19.50 Таємницi людського мозку.
22.45 Орел i решка.
23.45 Коза ностра.
3.45 Судiть самi.
4.35 Сiяя: з нами у дику
природу.
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.20 Х/ф «Король Дроздобород».
10.30 Х/ф «Форсаж 8».
(16+).
13.00,18.00 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня
шопiнгу. Батли за патли.
15.00,5.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд.
16.00,3.00 Панянка-селянка.
00,20.00,21.00,22.30
Одного разу пiд Полтавою.
19.30,22.00 Сiмейка У.
20.30 Танька i Володька.
23.00 Одного разу в
Одесi.
23.30,1.00 Країна У 2.2.
0.00 Т/с «Євроди-
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ректор».
2.15 Країна У 2.1.
5.50 Кориснi пiдказки.
7.50 Х/ф «Посейдон».
(США). (12+).
9.25 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена». (США).
11.20 Х/ф «Близкие
контакты третьей степени». (США). (6+).
13.35 Х/ф «Вне правил».
(США). (18+).
15.35 Х/ф «Дом у
озера». (США - Австралия). (12+).
17.10 Х/ф «Дневники
няни». (США). (16+).
18.55 Х/ф «Иллюзия
обмана 2». (США - Китай
- Великобритания - Канада). (12+).
21.00 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена». (США).
23.00 Х/ф «Останься».
(США). (16+).
0.35 Х/ф «Любовь и
другие лекарства».
(США). (16+).
2.25 Х/ф «Поезд на
Юму». (США). (16+).
4.25 Х/ф «История рыцаря». (США). (12+).
6.00 «Шаленi перегони».
7.00,18.50,3.30
«ДжеДАI».
9.15 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
10.15 Х/ф «Найкращi
серед найкращих 2».
(16+).
12.15 Т/с «Булатов».
(16+).
15.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15,2.55 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Перевiзник».
21.15 Х/ф «Перевiзник
2».
23.00 Х/ф «Посилка».
0.55 Х/ф «Блекджек».
4.05 «Цiлком таємно-2017».
4.35 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.

субота, 6 листопада
6.00 Гiмн України.
6.05,4.30 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,2
3.40,2.00,3.35,5.35
Новини.
7.10 М/ф «Як козаки
наречених виручали».
7.30 М/ф «Як козаки на
весiллi гуляли».
7.50 М/ф «Як козак
щастя шукав».
8.05 Д/с «Дикi Дива».
8.25,4.05 #ВУкраїнi.
9.10 Телепродаж.
9.40 Вiдтiнки України.
10.10 Х/ф «Поруч з
Iсусом: Марiя Магдалина».
11.50 Х/ф «Поруч з
Iсусом: Хома».
13.40,0.05 Х/ф «Обличчя кохання». (12+).
15.30 Концерт. ВIА
«Кобза».
16.30 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмельницький».
18.50 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi». Смерть лорда
Еджвера.
21.25 Д/с «Особливий
загiн. Суперчуття».
22.25 Д/с «Дикий свiт».
Боротьба за жаб.
23.00 Д/с «Дикий свiт».
Довгоголовi морськi
черепахи.
1.45,3.20 Земля, наближена до неба.
1.55,4.00,5.30 Погода.
2.25 Бiгус Iнфо.
2.50 Перша шпальта.
7.00,6.00 «Життя
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок.
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiт навиворiт 13.
Еквадор».
19.30 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Маскарад».
21.55 «Жiночий
квартал».
23.30 «Свiтське життя».
0.30 Драма «Персональний покупець».

2.35 Комедiя «Ейс Вентура: коли природа
кличе».
4.15 Комедiя «Ейс Вентура: розшук домашнiх
тварин».
5.20 «Телемагазин».
5.50 «Орел i решка. Перезавантаження».
6.50,6.10 М/ф.
7.15 Х/ф «Жандарм
одружується».
9.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня».
10.00 «Все для тебе».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Йшов четвертий рiк вiйни...»
13.40 Т/с «Нi кроку
назад 2. На лiнiї фронту».
(12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 Т/с «Платня за
порятунок», 1-4 с. (12+).
2.35 «Подробицi» «Час».
3.05 Х/ф «Мiцний
горiшок».
4.40 Х/ф «Дачна подорож сержанта Цибулi».
6.00,7.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,15.00,
,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10,19.00 Д/с «Секретно: Друга свiтова
вiйна».
7.10,11.10 Д/с «Таємнича свiтова вiйна».
7.50,8.50,21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
8.00 Гра долi.
8.30 Форшмак.
8.40 Натхнення.
10.10 Навчайся з нами.
10.20 Майстри ремонту.
12.15,22.00 Концерт.
15.15 Х/ф.
17.35,19.30 Невигаданi
iсторiї.
18.00 «Час за Гринвiчем».
20.10,2.10 Рандеву.

21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35 Вiкно до Америки.
0.10 Гончаренко рулить.
0.40 Є сенс.
1.10,5.10 Д/с «Секретнi
нацистськi бази».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
4.50 Скарб нацiї.
5.00 Еврика!
5.05 Факти.
5.40 Анти-зомбi.
6.35 Громадянська оборона.
7.30 Прихована небезпека.
8.35 Т/с «Юрчишини 2».
(16+).
12.35,13.00 Х/ф «Подорож до центру Землi».
12.45 Факти. День.
14.40 Х/ф «Подорож 2:
Таємничий острiв». (12+).
16.25 Х/ф «Рятувальники Малiбу». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Мiсiя неможлива 4: Протокол
Фантом». (16+).
21.50 Х/ф «Мiсiя неможлива 5: Нацiя вигнанцiв».
(16+).
0.30 Х/ф «Рембо 4».
(16+).
2.05 Я зняв!
5.15 Х/ф «Мiсiс Даутфайр».
7.50 Неймовiрна правда
про зiрок.
10.55 Т/с «Крiпосна.
Жадана любов».
19.00 Україна має талант.
22.00 МастерШеф.
(12+).
6.00 Вар`яти. (12+).
6.05 Хто проти блондинок? (12+).
8.00,9.55 Kids` Time.
8.05 Х/ф «Пiвнiчний

полюс: Вiдкрито на
Рiздво».
10.00 Орел i решка.
Земляни.
11.00 Орел i решка.
Чудеса свiту.
12.00 Орел i решка.
13.00 Хто зверху? (12+).
15.05 М/ф «Iлля Муромець i Соловей Розбiйник». (16+).
16.45 М/ф «Три богатирi
i Шамаханська цариця».
(16+).
18.15 Х/ф «Месники».
(16+).
21.00 Х/ф «Месники:
Ера Альтрона». (16+).
0.05 Х/ф «Творець».
(12+).
2.20 Зона ночi.
7.00,15.00,19.00 Сьогоднi.
7.30,3.40 Реальна мiстика.
10.40 Т/с «Сурогатна
мати». (12+).
14.40 Т/с «Жити з
надiєю», 1 с. (12+).
15.20 Т/с «Жити з
надiєю». (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Маска 2.
23.30 Що? Де? Коли?
1.00,2.15 Т/с «Топтун».
(12+).
1.45 Телемагазин.
8.45 «Щасливий снiданок».
9.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,17.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний
статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша передача»
з О. Федченко.
11.15,12.15 «Акценти» з
Н. Фiцич.
13.15,21.30 «Влада
хохотала».
13.45 «Новини вiд
Христини» з Х. Чернегою.
14.15,15.30 Концерт.

17.15 «Не наша Russia» з
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня»
з В. Калнишем.
20.00 «Культурна полiтика» з Ю. Литвиненко.
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А.
Полтавою.
5.00 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить...», 6 с.
(16+).
6.50 Х/ф «Жандарм на
прогулке». (Франция
- Италия). (16+).
9.00 Х/ф «Край». (16+).
11.25 Х/ф «Изящная
эпоха». (Испания Франция). (16+).
13.25 Х/ф «Погоня».
(США). (16+).
15.10 Х/ф «Тихая гавань». (США). (16+).
17.55 Х/ф «Летняя
сказка». (Франция).
(16+).
20.20 Х/ф «Можно
только представить».
(США). (16+).
22.20 Х/ф «Если только».
(США - Великобритания). (16+).
0.05 Х/ф «Жандарм в
Нью-Йорке». (Франция
- Италия). (16+).
2.15 Х/ф «Агитбригада
«Бей врага!» (16+).
6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i
Панда».
8.40 «Орел i решка.
Шопiнг».
9.50 Х/ф «Зломники сердець». (16+).
11.50 Х/ф «Велике
весiлля». (16+).
13.30 «Орел i решка.
Дива свiту».
0.00 Т/с «Ганнiбал».
(18+).

3.15 «Нiчне життя».
6.30 Телемагазин.
7.30 Зiрковi неймовiрнi
долi.
9.30 Iдеї ремонту.
10.20 Правила життя.
12.00 Затишна дача.
12.50 Дача бородача.
13.50 Майстри ремонту.
14.20 Королева декору.
17.10 Один за 100
годин.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Удачний проект.
23.50 Реальний секс.
0.40,3.40 Кориснi поради.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
4.45 «Top Shop».
5.50 Х/ф «Нiагара».
7.35 Х/ф «Вiчний поклик».
14.25 «Випадковий
свiдок. Навколо свiту».
15.40 Т/с «Коломбо».
(16+).
19.00,2.30 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Обережно,
бабусю!»
21.15 Х/ф «Невловимi
месники».
22.50 Х/ф «Зворотний
бiк мiста». (16+).
0.40 «Хвороби-вбивцi».
3.00 «Випадковий
свiдок».
3.05 «Речовий доказ».
3.50 «Правда життя.
Професiйнi байки».

5.00 Х/ф «Лекарство для
бабушки».
8.00 Вести. Местное
время.
8.15 Местное время.
Суббота.
8.30 «По секрету всему
свету».
8.50 «Формула еды».
9.15 «Пятеро на одного».
10.00 Вести.
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10.30 «Сто к одному».
11.15,3.40 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!»
12.20 «Доктор Мясников».
13.15 Т/с «Город невест».
17.05 «Привет, Андрей!»
19.00 Вести в субботу.
20.00 Х/ф «Дура».
23.25 «Романтика романса».
0.20 Х/ф «Любовь с
испытательным сроком».
6.30 Випадковий свiдок.
8.50 Речовий доказ.
10.00 Правда життя.
11.00,18.00 У пошуках
iстини.
12.00,0.00 Секретнi
територiї.
13.00 Крила вiйни.
14.00,21.00 Стрiльцi:
легенди Дикого Заходу.
17.00 Природа сьогодення.
19.00 Герої будiвельного
майданчика.
1.00 Левиний рик.
1.55,5.40 Мiстична
Україна.
2.55 Прихована реальнiсть.
6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.15 М/ф «Упс! Пригода триває».
12.00,13.30,15.00,
,23.00,0.00,1.00,2.45
Одного разу пiд Полтавою.
13.00,16.00,23.30,1.45
Сiмейка У.
14.30,17.30,0.30 Одного разу в Одесi.
18.00 Х/ф «Сутiнки».
(16+).
20.30 Х/ф «Сутiнки.
Сага. Молодий мiсяць».
(16+).
2.15 Танька i Володька.
3.15 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.
6.55 Х/ф «Близкие кон-

такты третьей степени».
(США). (6+).
9.10 Х/ф «Тепло наших
тел». (США - Канада).
(12+).
10.45 Х/ф «Джек - покоритель великанов».
(США). (12+).
12.35 Х/ф «Принцесса-невеста». (США). (6+).
14.10 Х/ф «Дневники
няни». (США). (16+).
15.55 Х/ф «Матильда».
(США). (6+).
17.30 Х/ф «Облачно,
возможны осадки: месть
ГМО». (США). (6+).
19.00 Х/ф «Инструкции
не прилагаются». (Мексика). (12+).
21.00 Х/ф «Испанский-английский». (США).
(12+).
23.05 Х/ф «Однажды в
Мексике». (США). (16+).
0.45 Х/ф «С любовью,
Рози». (Великобритания
- Германия). (16+).
2.25 Х/ф «Любовь и
другие лекарства».
(США). (16+).
4.15 Х/ф «Век Адалин».
(США - Канада). (16+).
6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
9.10 «Вiпи i топи».
11.05,0.50 «Загублений
свiт».
13.05 Х/ф «Вiддача».
(16+).
15.00 Х/ф «Лiквiдатори».
(16+).
16.55 14 тур ЧУ з футболу. «Динамо» - «Ворскла».
19.00 Х/ф «Розправа».
(16+).
20.55 Х/ф «16 кварталiв». (16+).
22.55 Х/ф «Акт помсти».
(16+).
2.50 «Вiдеобiмба 2».
3.30 «Цiлком таємно-2017».
5.30 Телемагазини.
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6.00 Гiмн України.
6.05,2.25 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,2
3.55,2.00,3.35,5.35
Новини.
7.10 М/ф «Як козаки у
хокей грали».
7.30 М/ф «Як козаки
олiмпiйцями стали».
7.50 М/ф «Як козаки
кулiш варили».
8.10,2.20 Погода.
8.15 Д/с «Дикi тварини».
Володарi неба.
9.00 Божественна
Лiтургiя Православної
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята
Меса Римсько-Католицької Церкви в Українi.
13.30 Зупини мене,
якщо зможеш.
14.35 Телепродаж.
15.10 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Концерт. Пiснi про
кохання.
17.30 Мiста та мiстечка.
Чорткiв.
17.40 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi». Смерть лорда
Еджвера.
19.55 Д/с «Дикий свiт».
Великi каньйони.
20.20 Д/с «Дикий свiт».
Такi звабливi краби.
21.25,4.00 Т/с «Таємний
агент». (12+).
23.15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
0.20 Х/ф «Тiнi забутих
предкiв».
3.20 Земля, наближена
до неба.
7.00 «Життя вiдомих
людей».
8.00 «Снiданок.
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 13.
Еквадор».
11.00 «Свiт навиворiт».

17.30 «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим».
18.30 «Свiтське життя».
19.30,4.50 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
0.00 «Лiга смiху».
2.15 Х/ф «Сирена».
6.55 Х/ф «007: Квант
милосердя». (16+).
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00
«Iнше життя».
12.45 «Речдок. Велика
справа».
17.15 Х/ф «007: Координати «Скайфолл». (16+).
20.00 «Подробицi
тижня».
22.00 Т/с «Нi кроку
назад 2. На лiнiї фронту».
(12+).
4.10 «Речдок».
6.00 Вiкно до Америки.
6.10,0.15 Д/с «Секретно: Друга свiтова
вiйна».
7.00,8.00,8.50,12.00,1
5.00,16.00,17.00,
1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
7.10 Д/с «Таємнича
свiтова вiйна».
7.50,21.25 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум.
8.05 Невигаданi iсторiї.
8.25 Vоїн - це я!
8.35 Натхнення.
9.00 Божественна
лiтургiя ПЦУ.
11.00,12.05 Божественна лiтургiя УГКЦ.
12.50,15.15 Х/ф.
16.10,17.10,22.00 Концерт.
18.00,2.00 Пiдсумки
тижня з А. Мiрошниченко.
19.00 «Прямим текстом
з Юрiєм Луценком».
20.10 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiд-
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неділя, 7 листопада
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною
Соколовою.
1.10,5.15 Д/с «Секретнi
нацистськi бази».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
5.15 Скарб нацiї.
5.25 Еврика!
5.30 Факти.
6.00 Не дай себе ошукати.
7.00 Анти-зомбi.
7.55 Секретний фронт.
8.55 Громадянська оборона.
9.55 Х/ф «Водiй для
копа». (16+).
11.45,13.00 Х/ф
«Розлом Сан-Андреас».
(16+).
12.45 Факти. День.
14.20 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Падiння янгола». (16+).
23.45 Х/ф «Падiння
Олiмпу». (16+).
2.00 Х/ф «Мерлiн».
5.15 Т/с «Коли ми
вдома».
5.55 Т/с «Список бажань». (16+).
10.00 МастерШеф.
(12+).
13.45 СуперМама. (12+).
18.40 Битва екстрасенсiв. (16+).
21.00 Один за всiх.
(16+).
22.10 Таємницi ДНК.
(16+).
23.20 Україна має талант.
6.00,0.45 Вар`яти.
(12+).
6.55,8.55 Kids` Time.
7.00 Х/ф «Хербi: Божевiльнi перегони».
9.00 М/ф «Iлля Муро-

мець i Соловей Розбiйник». (16+).
10.45 М/ф «Три богатирi
i Шамаханська цариця».
(16+).
12.05 Х/ф «Месники».
(16+).
15.05 Х/ф «Месники:
Ера Альтрона». (16+).
18.00 Х/ф «Месники:
Вiйна нескiнченностi».
(12+).
21.00 Х/ф «Месники:
Фiнал». (12+).
2.40 Зона ночi.
5.50 Сьогоднi.
6.50,4.30 Реальна мiстика.
9.15 Т/с «Мiсце пiд
сонцем». (12+).
17.00 Т/с «Чесна гра», 1 i
2 с. (16+).
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Чесна гра».
(16+).
23.00,2.00 Т/с «Сурогатна мати». (12+).
1.30 Телемагазин.
3.30 Гучна справа.
5.30 Т/с «Топтун». (12+).
9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,17.00 «Репортер». Новини.
9.15 «Медексперт» з К.
Трушик.
10.10 «Про особисте» з
Н. Фiцич.
11.15,12.15 «Акценти» з
Н. Фiцич.
13.10 «П`ята колонка» з
Х. Чернегою.
13.40 «Запорєбрик
News» з О. Курбановою.
14.00,15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня»
з В. Калнишем.
20.00 «Прямий доказ».
20.20 «Watchdogs».
20.45 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з

Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохотала»
з Ю. Петрушевським.
22.30 «Щасливий день з
полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А.
Полтавою.
5.00 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить...», 7 с.
(16+).
6.50 Х/ф «Жандарм в
Нью-Йорке». (Франция
- Италия). (16+).
9.00 Х/ф «Летняя
сказка». (Франция).
(16+).
11.25 Х/ф «Можно
только представить».
(США). (16+).
13.25 Х/ф «Если только».
(США - Великобритания). (16+).
15.10 Х/ф «Агитбригада
«Бей врага!» (16+).
17.55 Х/ф «Любовь».
(Франция - Австрия Германия). (16+).
20.20 Х/ф «Фальшивомонетчики». (Австрия
- Германия). (16+).
22.20 Х/ф «Красавчик
Джонни». (США). (18+).
0.05 Х/ф «Жандарм и
жандарметки».
(Франция). (16+).
2.15 Х/ф «Дура». (16+).
6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i
Панда».
8.40 «Орел i решка.
Шопiнг».
9.35 Х/ф «Любiть
Куперiв». (16+).
11.35 Х/ф «Зломники
сердець». (16+).
13.30 «Орел i решка.
Дива свiту».
0.00 Т/с «Ганнiбал».
(18+).
3.15 «Нiчне життя».
6.30 Телемагазин.
7.30 Iнстагламур.

9.30 Iдеї ремонту.
10.20 Один за 100
годин.
12.00 Правила життя.
13.40 Правила виживання.
14.40 Шiсть соток.
18.00,22.10 Удачний
проект.
20.30 Дача бородача.
23.50 Реальний секс.
0.40,3.40 Кориснi поради.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

Николаем Басковым».
10.00 Вести.
10.30 «Сто к одному».
11.15 «Парад юмора».
12.55 Т/с «Город невест».
17.15 Х/ф «Олюшка».
19.00 Вести недели.
21.00 Москва. Кремль.
Путин.
21.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьевым».
0.25 Х/ф «Пара гнедых».

4.50 «Top Shop».
5.25 Х/ф «Градус чорного мiсяця».
7.05 Х/ф «Все перемагає
любов».
8.35 «Слово Предстоятеля».
8.40 «Випадковий
свiдок. Навколо свiту».
11.10 Т/с «Коломбо».
(16+).
14.35 Х/ф «Обережно,
бабусю!»
16.15 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина».
17.45 Х/ф «Невловимi
месники».
19.20 Х/ф «Знову невловимi».
22.00 Х/ф «Багрянi рiки
2». (18+).
23.55 Х/ф «Зворотний
бiк мiста». (16+).
1.40 «Речовий доказ».
4.35,2.00 Х/ф «Поздние
свидания».
6.15 «Диалоги о животных. Новосибирский
зоопарк».
6.55 «Устами младенца».
7.40 Местное время.
Воскресенье.
8.15 «Пешком. Другое
дело». В. Гиляровский.
8.40,3.40 «Когда все
дома с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с
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6.30 Випадковий свiдок.
8.50 Речовий доказ.
10.00,3.00 Правда
життя.
11.00,18.00 У пошуках
iстини.
12.00,0.00 Секретнi
територiї.
13.00 Крила вiйни.
14.00,21.00 Стрiльцi:
легенди Дикого Заходу.
17.00 Природа сьогодення.
19.00 Герої будiвельного
майданчика.
1.00 Сiяя: з нами у дику
природу.
2.00 Мiстична Україна.
6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.20 Х/ф «Снiгова королева».
12.00,13.30,15.00,16.
30,0.00,1.00,2.15 Одного разу пiд Полтавою.
13.00,16.00,0.30,2.45
Сiмейка У.
14.30 Одного разу в
Одесi.
17.00 Х/ф «Сутiнки.
Сага. Затемнення».
(16+).
19.20 Х/ф «Сутiнки.
Сага. Свiтанок: частина
1». (16+).
21.40 Х/ф «Сутiнки.
Сага. Свiтанок: частина
2». (16+).
1.45 Танька i Володька.
3.15 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

По горизонталi:
1. Невiльник. 4. Вулкан на Фiлiппiнах. 7. Зв`язок грибникiв. 9. Карликовий бик. 10. Курська магнiтна
аномалiя. 11. Телефонна станцiя.
13. Вiдомий рос. поет. 15. Зброя
Амура. 16. Едгар ... 18. Муз. нота.
19. Здатнiсть людини говорити. 20.
Нелiтаючий безкрилий птах. 21.
Притока Гаронни. 23. Шлюпка. 26.
Верхнiй кiнець щогли. 29. «... Гра»
(гурт). 31. 1+2=. 32. Син Ноя. 34.
Африканська чорна магiя. 36. Кiлограм води. 38. Мiсто в Грузiї. 39.
Косметика для нiгтiв

6.10 Х/ф «Матильда».
(США). (6+).
7.45 Х/ф «Свадьба лучшего друга». (США).
(12+).
9.25 Х/ф «Дом у озера».
(США - Австралия).
(12+).
11.05 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена». (США).
(16+).
12.55 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена». (США).
(16+).
15.00 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена». (США).
(16+).
16.55 Х/ф «Парк Юрского периода». (США).
(16+).
19.00 Х/ф «Человек-паук». (США). (12+).
20.55 Х/ф «Человек-паук
2». (США). (12+).
23.00 Х/ф «Человек-паук
3». (США). (12+).
1.15 Х/ф «Останься».
(США). (16+).
2.55 Х/ф «Что скрывает
ложь». (США). (16+).
4.20 Х/ф «Голодные
игры». (США). (16+).
6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
8.20,23.50 «Загублений
свiт».
11.20 Т/с «Перевiзник
2». (16+).
15.25 Х/ф «Перевiзник».
(16+).
17.15 Х/ф «Перевiзник
2».
19.00 Х/ф «Мисливцi за
скарбами». (16+).
21.15 Х/ф «Миротворець». (16+).
1.50 Т/с «Карпатський
рейнджер». (16+).
2.45 «Вiдеобiмба 2».
4.35 «Найкраще».
4.40 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.

По вертикалi:
1. Острiв бiля Великобританiї. 2.
Згущувач мармеладу. 3. Японська
холодна зброя. 4. Антонов. 5.
Предмет меблiв. 6. Об`єднанi Арабськi Емiрати. 8. Довгий насип. 9.
Сумчастi гриби. 10. Полiцейський
США. 12. Муз. привiтання. 14.
Хвойне дерево. 17. Рiчка в Африцi.
18. ... Ахеджакова. 21. Цар звiрiв.
22. Спiвочий колектив. 24. Матрос
Врунгеля. 25. Розумова вiдсталiсть. 26. Трамв.-трол. управлiння. 27. Бруд на дорогах. 28.
Невелике судно. 30. ... Бобул
(спiвак). 33. Схiдна цитадель. 35.
Ледi ... 37. Марка лiтака

Відповіді на кросворд з №41
По горизонталi:
1. Вакса. 6. Акант. 10. Пекло. 14. Карл.
15. Олег. 16. Коноплi. 18. Джакузi. 22.
Авiа. 24. Iкар. 26. Гайка. 28. Краса.
29. Грант

По вертикалi:
2. Аут. 3. Суп. 4. Пакт. 5. Йога. 7. Ка. 8.
Аркадiй. 9. Нло. 11. Еол. 12. Клiнiка. 13.
Ле. 17. Гага. 19. Жак. 20. Зiр. 21. Драп.
23. Ва. 25. Ас. 27. Акр. 28. Кен

Відповіді на сканворд №41

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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0999597822
0679830196

0663451052
0506644240
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44

КУПЛЮ

Дорого купуємо
свиней, свиноматок.
ЦІЛОДОБОВО

магазину. Ціна при зверненні, торг
при огляді. Тел. 0953173193.
 2-КІМН. кв., 50,5 м.кв., 5/5
поверх, вул. Гетьманська, 49. Ціна
договірна. Тел. 0994573042.
 1-КІМН. кв., с. Петрівка-Роменська, з/п 30,1 м.кв., 2/4 поверх. Тел.
0509947428
 1-КІМН. кв., з/п 22,9 м.кв., р-н
Сарський, 1-й поверх, централізоване опалення. Ремонт, все
нове. Ціна 8000 у.о. Без торгу. Тел.
0997595894, 0981155134
 2-КІМН. кв., р-н старі Черемушки,
2/3 поверх, не кутова, без ремонту,
з/п 45,5 м.кв., лічильники, сарай,
підвал, з/д. Тел. 0996657244
 3-КІМН. кв., «болгарський»
будинок, 5/5 поверх, індивідуальні
лічильники, без ремонту, з/п 90,6
м.кв. Тел. 0996657244
 3-КІМН. кв., 49,6 м. кв., у
1-поверховому будинку, р-н М.
Круг. Всі комунальні зручності,
індивідуальне опалення. Гараж,
сарай, погріб. Ціна договірна. Тел.
0953172628.
 1-КІМН. кв., з меблями,
2-й поверх, центр міста. Тел.
0951850057.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ
 З/Д 10 соток, р-н автостанції, приватизована. Комунікації
поруч. Пров. Шкільний, 11А. Тел.
0667535655. (14)
 З/Д 9 соток, із старим
будинком. М. Гадяч, вул. Першотравнева, 111. Є світло, вода підведена. Молодий сад. Ціна договірна, при огляді. Тел. 0956843543

БІЗНЕС магазин
павільйон
Продаж
 ЧАСТИНА БАЗИ , р-н залізничного вокзалу. Або здам в оренду. Тел.
0662297556
 МАГАЗИН-СКЛАД («стекляшка»),
200 м.кв., с. Великі Будища,
Гадяцький р-н. Тел. 0971181847
 МАЙСТЕРНЯ ПО РЕМОНТУ
АВТО: гараж, фарбувальна камера,
котельня, котельня, з/д 8 соток, навіс
поряд з гаражем. Усі комунікації. Р-н
пожежної частини. Тел. 0660973404

0952516709,
0673571017

44

Тел.

066 1808984
068 4839984

СВИНЕЙ

Тел.

47

Тел. 0990128098 (Олег)

44

ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ
СВИНЕЙ
0502541132
0501458166

0950086550

ОВЕЦЬ – 30 грн./кг
живої ваги.

51

43

 3-КІМН. кв., вул. Полтавська, 136,
з/п 43,7 м.кв. Кімнати роздільні, 1/2,
підвал, без ремонту, індивідуальне
опалення, економний котел, сантехніка та опалення замінені на пластик.
М/п вікна, утеплена. Ціна договірна.
Тел. 0990654687
 1-КІМН. кв., центр міста. Терміново. Ціна договірна. Тел.
0661731169
 2-КІМН. кв., 30 м.кв., 1-поверховий будинок, р-н В. Круга. Газ,
вода, лічильники. Без зручностей.
Сарай, погріб. Недорого. Торг при
огляді. Тел. 0669129442.
 2-КІМН. кв., 3/5 поверх, індивідуальне опалення, р-н Сарський. Тел.
0957757237.
 3-КІМН. кв., 1/5 поверх, р-н Сарський, 68,7 м.кв., автономне опалення. Дві лоджії. Ціна при огляді.
Тел. 0953115816.
 1-КІМН. кв., в центрі міста, по
вул. Шевченка. Тел. 0992896488.
 2-КІМН. кв., 1/2 поверх, центр
міста з гаражем та погребом, сарай.
Ціна договірна. Торг при огляді. Тел.
0994875190.
 3-КІМН.кв., 62,3 м. кв., м/п вікна,
лічильники, опалення централізоване, не кутова, Полтавська, 100.
Тел. 0667121463.
 3-КІМН.кв., 1/5 поверх, р-н Сарський, індивідуальне опалення, з/п
59 м.кв., хороший стан, є балкон і
лоджія. Зручне місце для офісу чи

Тел.

КІЗ -12 грн./кг.
КУПЛЮ ЦАПІВ
– 15 грн./кг.

коней,
биків,
корів,
свиней

КВАРТИРИ
Продаж

КУПЛЮ
СВИНЕЙ

ДОРОГО

КУПЛЮ

 БУДИНОК, с. Красна Лука, 66,7
м.кв. Газ, вода, господарські споруди, з/д, річка поряд. Ціна договірна. Можлива розстрочка. Розгляну
всі варіанти. Тел. 0957757334.

51

51

Тел. : 0980449320 ,0501403606
Тройно Серій Сергійович м. Харків

Тел.: 0982662042 ,0991737570

Тел. 0991650345,
0973316591 (Тимур)

КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ,
КОНЕЙ

живою вагою. Терміновий виклик!

Куплю свиней
живою вагою

Тел.

 БУДИНОК, по вул. С. Козаченка,
з/п 60,4 м.кв., 4 кімнати, гараж,
сарай вхідний погріб, газ, вода, всі
зручності. Тел. 0994911774.
 БУДИНОК, з/п 64 м. кв., всі зручності, з/д 12 соток. Можливий обмін
на 1-, 2-кімн. кв. Тел. 0668791450.
 БУДИНОК, 1995 р.в., вул. О.
Пчілки, 10х11м., гараж, сарай, л/
кухня, з/д 6 соток. Ціна 35 тис. у.о.
Тел. 0992026522.
 БУДИНОК, с. Розбишівка, газ,
господарські споруди, гараж, колодязь, сад. Поряд луг, річка. Тел.
0506858793
 БУДИНОК, житловий, с. Погарщина, 1971 р.з. З/п 74 м.кв., елекрота газифікований, вода поряд, л/к, 2
гаражі, господарські споруди. З/д 25
+ 80 соток. Або обміняю на пай. Тел.
0994417501
 БУДИНОК, центр м. Гадяч, 101
м.кв., 4 кімнати, комбіноване опалення, господарські будівлі та споруди. Частковий ремонт. Тел.
0990388525.
 1/2 БУДИНКУ, центр, всі зручності. Гараж, погріб, сарай. Після
19,00 не телефонувати. Тел.
0978238683.
 БУДИНОК, р-н Підварок, 65
м.кв., газ, вода, з/д 15 соток. Тел.
0996159645.
 БУДИНОК, недорого, р-н дитбудинку. Газ, вода, 63 м.кв., з/д 7 соток.
Можливий обмін на 1-, 2-кімн. квартиру. Тел. 0500848815.
 БУДИНОК, с. Сари. Газифікований. Тел. 0660583938, 0990388628.
 БУДИНОК, с. Вельбівка. Або
обміняю на будинок чи квартиру
у м. Гадяч у будь-якому стані. Тел.
0502382613.
 БУДИНОК, с. Книшівка, 54,4 м.кв,
газ, колодязь, господарські споруди,
+ пічне опалення. З/д приватизована.
Сінокіс. Ціна договірна. Можливі всі
варіанти. Тел. 0957757334

Тел.

45

КУПЛЮ
ДОРОГО

51

0662183433,
0671111363

живою вагою

Фермерське господарство закуповує
БИЧКІВ, ТЕЛИЦЬ ВІД 150 500 КГ.
ТЕЛИЦЬ ПАРУВАЛЬНОГО ВІКУ ТА
КОРІВ ДІЙНИХ
У БУДЬ ЯКІЙ КІЛЬКОСТІ

віком від 3-4 місяці чеської породи
«Домінант» (в п’яти кольорах: червоні,
серебристі, зозулясті, чорні, попелястоголубі). Несеться по 1-2 яйця кожного
дня, за що її і прозвали «курочка –
стахановка». Яйце крупне, жовтокоричневого відтінку.
Тел. 097-694-27-31 (Наташа)
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Тел.: 0669676637

Тел. (066) 820-60-07, (097) 843-28-38,
(095) 443-28-14 Роман

Приймаємо заявки на
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ

 БУДИНОК, с. Мартинівка (Могилатів). Терміново. Недорого. З/д 0,5
га., господарські споруди, газ, пічне,
сад. Ставок поряд. Тел. 0506549576
 САДИБА с. Красна лука, 72 м.кв.,
4 кімнати, газ, вода, л/кухня, гараж,
господарські споруди, погріб, сад,
29 соток орної землі. Зручне місце,
асфальтний під’їзд. Поряд ліс, річка.
Ціна договірна. Тел. 0997625275
 БУДИНОК, 10х6м., 1978 р., вул.
Білохи, 165. Без газу і води, потребує
капремонту. Господарські споруди з/п 41,9 м.кв., погріб, город 6,5 соток.
Поряд луки, річка. Гарне, мальовниче місце. Ціна 5 тис. у.о. Тел.
0509804216
 БУДИНОК, м. Гадяч, пров. Гайдара, 8. Ціна договірна. Тел.
0662764872
 БУДИНОК, 86 м. кв., пров. Сумський, 54. Поруч центр. Газ, вода,
господарські споруди. Ціна договірна. Тел. 0951350748
 БУДИНОК, р-н М. Круга, 90 м. кв.,
газ, вода, котел на дровах, 7 соток,
всі зручності, господарські споруди.
Все приватизоване. Тел. 0992858310.
 ДАЧА, кооп «Нафтовик». Будинок,
огород, сад, полив. Тел. 0957403491.
 БУДИНОК, 90 м. кв., газифікований, зі зручностями. Гараж, підвал,
господарські споруди. З/д 10 соток.
Р-н Підварок. Тел. 0662820905.
 БУДИНОК, вул. Кондратенка,
113. Газ, вода, з/д 6 соток. Недорого. Тел. 0505976790. (20)
 БУДИНОК, вул. Н. Грунь, 80 м.кв.
Всі зручності, л/кухня, гараж, вхідний
погріб, з/д 10 соток. По бажанню –
меблі. Ціна розумна, договірна. Тел.
0953995098.
 БУДИНОК, зі зручностями, р-н
Заяр. Тел. 0666319343

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КІЗ, БАРАНІВ.
Вимушений доріз
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ЦІЛОДОБОВО,
ВИМУШЕНИЙ ЗАБІЙ

БУДИНКИ
Продаж

КУПЛЮ СВИНЕЙ,
СВИНОМАТОК

51

51

ДОРОГО

Закуповуємо
телят від
молочного до
200 кг.
Ціна договірна.
Тел.:
0665677984
0688167184

КУПЛЮ
СВИНЕЙ
Цілодобово

Вимушений забій

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ

Тел. 0669669486, 0672996055

0991320345

Доріз
Тел. 0669445682
м. Харків

Тел.

КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ

ДОРОГО!

Тел.:

КУПЛЮ КОРІВ,
БИКІВ, КОНЕЙ,
КІЗ, БАРАНІВ

Новожанівський м'ясокомбінат
закуповує від населення

Тел. : 066 41 80 929
068 108 40 70

0991777789
0661211858
0997226777
0995333403
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ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою
Тел. 0663411681, 0969329526

ДОРОГО

КУПЛЮ
СВИНЕЙ
БИКІВ

КУПЛЮ КОРІВ,
БИКІВ, КОНЕЙ,
СВИНЕЙ

Куплю биків,
корів, телиць

Куплю
корів (30-33 грн/кг)
биків (40-43 грн/кг)
Цілодобово. Дорого

Саша

0502715944
0984356165

Тел.
47

Тел.

м. Гадяч, вул.
Енгельса, 26

42

макулатуру,
поліетилен,
пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

0666042031
0500182699
0679699120

КУПЛЮ
биків – 45–48 грн/кг
корів – 35–37 грн/кг
телят 35 45 грн/кг,
коней, свиней, кнурів
Дорого. Доріз. Цілодобово
Тел. 0990302837, 0962684531

Куплю корів,
биків, телиць,
свиней,
баранів, кіз

45

КУПЛЮ

17

ОБМІН
 БУДИНОК ТА АВТОМОБІЛЬ
Renault Kangoo на 1-кімн. квартиру
у м. Гадяч. Будинок з усіма зручностями, 7 км. від м. Гадяч. Газ, вода,
молодий сад, з/д 25 соток. Розгляну
всі пропозиції. Тел. 0958060331

ЗДАМ
 ЖИТЛО, подобово, на тривалий термін
або бригаді у відрядженні, Інтернет, кондиціонер. Можливість надання відповідних
документів. Тел. 0508783429. (15)
 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 0505976790
 КОМФОРТАБЕЛЬНА КВАРТИРА.
Подобово та на тривалий термін. Тел.
0956751072
 МАГАЗИН с. Гречанівка. Тел.
0502147687
 ГАРАЖ, 33 м.кв., з погребом. Р-н Сарського перехрестя. Або продам. Тел.
0660194566

 ЧИСТИМО ТА
ПОГЛИБЛЮЄМО
КОЛОДЯЗІ. Встановлюємо
бетонні кільця. Копаємо
каналізації. Тел.
0507345680. (50)
 ВІЗЬМУ БЕЗКОШТОВНО НА
КВАРТИРУ у село з усіма зручностями дівчину, жінку, яка навчить
користуватись Інтернетом та усіма
додатками. Тел. 0994811302
 2-КІМН. кв., р-н Черемушки, на
тривалий термін. Тел. 0955353412
 ГАРАЖ, центр міста. Тел.
0995586145

ЗНІМУ
 ГАРАЖ на тривалий термін.
Вчасну оплату гарантую. Тел.
0962784085

ГАРАЖІ
Продаж
 ДВА ГАРАЖІ, один недобудований, центр, з\д приватизована.
Тел. 0951175990.
 ГАРАЖ з/п 62 м. кв., вхідний
погріб, вул. Драгоманова (р-н гуртожитку училища культури). Земля
та будівля приватизовані. Ціна договірна. Тел. 0661868392.
 ГАРАЖ, р-н школи №4, з
погребом та оглядовою ямою. Тел.
0660973433.

АВТО
Продаж
 ГАЗ-31 («Волга»), 1992 р.в.,
чорний колір, газ/бензин. Хороший
робочий стан. Ціна 25 тис. грн.. Терміново. Тел. 0953255822
 ВАЗ-21013, 1986 р.в., в
доброму робочому стані. ГБО. Тел.
0667241818
 ВАЗ-2107, 1987 р.в., гарний
стан. Терміново. Тел. 0509193068,
0959379325.
 LANOS, гарний стан, «поляк»,
центральний замок, замок КПП,
гума нова, зимова, літня. Тонована,
двигун 1,5, салон чистий, косметика гарна, масло не бере, газ вписаний, я власник. Все працює. Тел.
0664323554.

СГ. ТЕХНІКА
Продаж
 МІНІ-ТРАКТОРИ ТА С/Г ТЕХНІКА
із Польщі: обприскувачі, дискові
борони АГ, культиватори, розкидачі
міндобрив, плуги та інше. Доставка.
Тел. 0938156531, 0972790378. (50)

ЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ
 Б/В ГУМА ТА ДИСКИ з Європи.
Великий вибір на будь-який
бюджет. Під замовлення і в наявності. Тел. 0668088886 (Сергій)
 ГУМА з дисками Hankook
i*Pike, 215/60 R16. Разболтовка
дисків 5-114-3. Гума б/в, у гарному
стані, диски - у задовільному . Ціна 4
тис. грн. за все. Тел. 0953255822
 ДИСКИ З ГУМОЮ (Peugeot
Partner, Citroen Berlingo), Matador,
195/65 R15, літо, 30% зносу. Тел.
0507756543
 МТЗ: розподільний Р-80, насоси
НШ, тяги рульові, втулки цапфи
тощо. Тел. 0992625576.
 АМОРТИЗАТОРИ «КУВ» (Японія)
№341282, нові, задні та пильники до
них. Ціна 3300 грн. Тел. 0992625576.
 БАГАЖНИК до ВАЗ. Тел.
0999662279.

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж
 ДОШКА, брус, штахет, шалівка.
Дрова: сосна, береза. Доставка. Тел.
0509080626
 ПІСОК, цемент, з/б кільця
колодязьні, кришки (виробництво,
продаж, монтаж). Газоблок.
Щебінь різних фракцій, щебінь
для ландшафтного дизайну,
гранвідсів, камінь бутовий.
Керамзіт. Доставка. Тел.
0953514363
 ЩЕБІНЬ, пісок, глина, чорнозем,
плити ПКЖ (6,0 х 1,5 м., 6,0 х 3,0 м.),
марш, гранвідсів та інше. Доставка.
Тел. 0501881470
 ПИЛОМАТЕРІАЛИ: брус, дошка,
шалівка, штахет. Доставка. Тел.
0970787764, 0999331261
 ВАГОНКА, арматура 8мм., труба
20, 25мм., вікно фронтонне, короб
дверний (дубовий). Бочка 200л. Тел.
0995372117.

 УТЕПЛЕННЯ СТІН,
горищ, підлоги за допомогою видувного обладнання. Утеплювачі: перліт,
еко-вата, теплі штукатурки та ін. Мокрий фасад.
Обстеження тепловізором. Діє державна програма. Тел. 0954795522,
0964795522. www.
tepladomivka.sumy.ua  
(№51)

МЕБЛІ

Продаж
 ЛІЖКО МЕДИЧНЕ із електроприводом для догляду за лежачими хворими, у гарному стані. Змінює положення та висоту, зручний матрац.
Тел. 0662559486, 0955316051
 СТІНКА МЕБЛЕВА КУХОННА,
довжина 2м., коричнева, полірована.
Гарний стан. Тел. 0963771489
 СТІНКА МЕБЛЕВА б/в, у гарному
стані. Недорого. Тел. 0956193381.

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж
 ВЗУТТЯ зимове, осіннє. На
дівчинку, р.36. Тел. 0991796035

РІЗНЕ
Продаж
 СІНО в тюках, з доставкою. Тел.
0995139836
 ПШЕНИЦЯ. Морква, буряк столовий. Труби (можливо для паркану), діаметр 90/78, товщина 8 мм.,
Висота 2,5 м. ціна 10 грн./кг. Тел.
0995484823, 0992488500
 МОРОЗИЛЬНИЙ ЛАРЬ «Ugur400», робочий стан. Ціна 2000 грн.
Велосипед для дорослих, відмінний
стан, без сідла. Ціна 1500 грн. Тел.
0999777637, 0990533500
 КАРТОПЛЯ харчова, сорт
«Рів’єра», 8 грн./кг. Можлива
доставка по місту. Тел. 0660939134
 БРИКЕТИ для опалення, з
доставкою. Тел. 0991340064
 ДОЇЛЬНИЙ АПАРАТ, б/в.
тел.0665391503
 КРУПОРУШКА і коренерізка
гарної продуктивності. Ел. двигун
1,1 кВт., 220 Вт., 3000 об./хв. 2,2
кВт, 380 Вт., 3000 об./хв. Нові. Тел.
0506184275
 ТРАВОРІЗКА універсальна, яка
подрібнює: зернові, кукурудзу з качанами, чистить качани кукурудзи,
подрібнює траву, бур’яни, стебла
кукурудзи, сіно та солому, а також
коренеплоди, гарбузи, кабачки, картоплю на крохмаль, яблука і виноград
на сік. Тел. 0506184275
 КЛІТКИ дерев’яні, 3 шт., для утримання кролів. Гарний стан, на ніжках.
Висота 80см., ширина 76см., довжина 150 см., висота ніжки 40 см.
Тел. 0509410142 (Сергій)
 ВИСІВКИ: пшеничні, ячні. Жом,
макуха. Комбікорм для птиці.
Крупи пшеничні та кукурудзяні. Тел.
0951318429
 ПИЛОРАМА стрічкова. Багато з/ч
до с/г техніки. Молоко з доставкою
по місту. Тел. 0999127189
 КОТЕЛ газовий АОГВ 12КС
(«Маяк»). Ціна договірна. Тел.
0990747099
 КУКУРУДЗА. Тел. 0666235938
(Іван Вікторович)
 КАРТОПЛЯ дрібна. 20 відер – 300
грн. с. Хитці. Тел. 0953407265
 БУРЯК кормовий. Тел.
0954060996
 РУШНИЦЯ ІЖ-43, 12 калібр,
б/в, 1998 р.в. Ціна договірна. Тел.
0982546432
 ЯБЛУКА домашні, зимові. Тел.
0994867747
 БАНКИ 0,5., 1 л., 1,5 л., 2 л., 3
л., швейна машинка, баддя, ящики
на зерно, ящик для сміття, ліжка,
корито, водяні насоси, духовка, велосипед, електрична соковижималка,
стінка, казани, трельяж, пилосос,
блендер, каністри. Тел. 0989542346.
 ЦИБУЛЯ домашня, цибуля
тиканка, буряк столовий та кормовий, картопля дрібна. Тел.
0509779570.
 КИЛИМИ на підлогу різних розмірів. Тарілки, миски, стакани, утятниця, швидковарка. Тел. 0991796035.
 МОРОЗИЛКА, ліжко дерев’яне
2-спальне, з матрацом, стіл
кухонний, дерев’яний 1,5х0,7м.
Дошка для прасування, діжка
фанерна. Тел. 0991796035.
 СТІЛ письмовий 1-тумбовий,
1шт., стільці м’які, 4шт. Взуття чоловіче, р.42: ботинки зимові, туфлі
осінні, туфлі літні. Стіл овальний,
розкладний, 2шт. Швейні машинки
«Зінгер», «Подольська». Тел.
0990549626.
 АРКИ заднього колеса, внутрішні та зовнішні, на ВАЗ. Табуретки
дерев’яні. Блок двигуна Т-16. Тел.

ТОВ «Будсантехпроект» надає послуги з обслуговування, прочистки та
перевірки димових і вентиляційних каналів з наступною видачею
АКТУ ПЕРЕВІРКИ ДИМОВИХ ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ.
Адреса: вул. Полтавська, 17-А
(колишня піцерія «Чіполіно»)
Тел. для довідок: 0665553727, 0509975774. (45)

0506718465
 ЯБЛУКА домашні, без хімобробки. Сушка із яблук. Двигун-редуктор 1,6 кВт. Тел. 0665895177.
 БУРЯК кормовий, великий. М.
Гадяч. Тел. 0666455775.
 ХОЛОДИЛЬНИК «Snaige» - 2000
грн. Палас 5х2,5м. – 800 грн. Килим
2х1,5м. – 400 грн. Все у гарному
стані. 0991266714.
 ОБІГРІВАЧ «Роус», портативний, батарея чавунна, 8-ми секційна. Електродвигун 1425 об./хв.
Блоки 40х20 б/в. Цегла б/в. Тел.
0668791450.
 КАРТОПЛЯ їстівна, смачна. Ціна 8 грн/кг. Тел. 0509608070
 ЛІЖКО, котел газовий, миючий
пилосос, комод, дитячі речі в хорошому стані, штори з ламбрекенами,
тюль. Все б/в, ідеальний стан. Тел.
0951485051, 0965103851.
 ДИВАН-піаніно, сервант, карниз
3м., мийка-тумба, ванна, люстра,
матраци, акваріум. Тел. 0509864682.
 ВЕЛОСИПЕД спортивний. Акордеон. Тел. 0669508367.
 КАРТОПЛЯ дрібна. Тел.
0990443575.
 ВУГІЛЛЯ. Ціна договірна. Тел.
0667025100.
 ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант»,нова
соковижималка, м’ясорубка ручна,
хліб опічка, кавомолка ручна, бідони
алюмінієві на 40л., тонометр автоматичний «Omron», глюкометр «AccuChek», новий. Тел. 0952553744.
 КАРТОПЛЯ дрібна. Цибуля. Тел.
0669508367.
 ПРАЛЬНА МАШИНА «Indesit», 5кг.
У гарному стані. Ціна 2300 грн. Торг.
Тел. 0661697904.
 ЗАГОТОВКА на гаражні ворота,
швелер №16. Електродвигуни
7,5х1500 об., 5,5х1000 об. Тел.
0683443823
 ЛІЖКО дитяче, з матрацом,
1,4х0,65м., 550 грн. Стіл полірований, розкладний 120(160)х80 –
350 грн. Трюмо 90х40х165 – 450 грн.
Матрац «Дормео» 2,0х1,4 – 1250
грн. Пральна машина «Indesit» - 500
грн. Все б/в, у гарному стані. Тел.
0956136209.
 КУКУРУДЗА. Тел. 0664284481
 КАРТОПЛЯ дрібна. Тел.
0990766319, 0679645207.
 КУКУРУДЗА, пшениця (по 1т.).
Тел. 0994417501
 БУТЛІ 5л., сівалка та пропольник
(ручні), коток з балона, підгортач
дисковий, лебідка на 2т., корморізка,
ящик металевий на 2т. зерна, сепаратор, швейна машинка «Singer»,
тумба, стіл-мийка, шафи-пенал 2шт.,
дошка дубова, стругальний станок,
бетономішалка, метал 4мм., 4х1м.
Тел. 0994417501
 КАРТОПЛЯ дрібна (можна
вибрати для посадки). Тел.
0669538015
 ГАРБУЗИ кормові, гарбуз-диня,
кабачки. М. Гадяч. Тел. 0957445610.
 ШВЕЙНА МАШИНКА промислова, електрична. Тел. 0667732025.
 КВІТИ: каланхое, клівія, алое,
юкка, ейхариус. Таз 200л. Тел.
0950678649.
 ВІКНА ДЛЯ ТЕПЛИЦІ (спеціально
виготовлені). Ціна 100 грн./шт. Тел.
0999662279.
 КОЛЯСКА дитяча «Adamex Aspena
Deluxe» 2 в 1, універсальний колір,
гарний стан, ціна 6500 грн. Тел.
0668271616.
 ПАРТА ДИТЯЧА. Велосипед
дитячий. Тел. 0508506606.
 МЕБЛІ. Лампа паяльна. Бак для
душа. Сіно. Балон, бідон. Телевізор. Вело-візок. Дитячі: велосипед, стільчик, взуття. Відеомагнітофон. Ботинки р.42, чоловічі. Тел.
0955711574.
 КУКУРУДЗА. Тел. 0502241769,
0972210906
 КУКУРУДЗА, 2 тонни. Тел.
0639575561
 КОТЕЛ «Тайга», під дрова. Ціна
3000 грн. Б/в, гарний стан. Тел.
0505907475.

ТВАРИНИ
продаж
 НУТРІЇ живою вагою, різного
віку. Тел. 0501974298
 ПОРОСЯТА в’єтнамські. Гуси,
живою вагою або тушками. Тел.
0994867747
 КОТИКИ-МУРКОТИКИ шукають
дбайливих господарів. До лотка привчені. Тел. 0667549418.
 КОШЕНЯТКА, вік 3,5 міс., дуже
гарні. Котик Персик, киця Мурка.
Привчені до лотка. Шукають новий
дім і добрі, дбайливі руки. Тел.
0663821065, 0663821081.
 КОРОВА. Тел. 0668009461
 ДВІ КОЗИ. Тел. 0992613054

 КРОЛИЧКИ поросні. Тел.
0501832803.
 КОРОВА червоно-ряба. Тел.
0959073663.
 ВІДДАМ ЦУЦЕНЯТ в добрі руки,
вік 2 місяці. Порода невелика. Тел.
0994822212.
 ВІДДАМ КОШЕНЯ в добрі руки
(кішечка). Вік 2 міс. Дуже муркотлива,
лагідна, домашня. Бігатиме за вами
хвостиком, зігріватиме й радуватиме
своїм товариством! Оброблена від
паразитів. Оплачу стерилізацію, коли
підросте. Тел. 0963445191.
 ПОРОСЯТА маленькі. Ціна договірна. С. Великі Будища. Тел.
0964099006
 ТЕЛИЦЯ від гарної корови. Вік 8
місяців. Тел. 0500512058
 ТЕЛИЦЯ, тільна 5 міс., червоно-ряба. Тел. 0666151557

КУПЛЮ
 ВОРОТА металеві або дерев’яні,
б/в. У нормальному стані. Тел.
0506350504
 БУДИНКИ, приміщення під
розбір. Тел. 0959207946
 ПЛЯШКИ горілчані – 1 грн./шт.,
«Чернігів», «Рогань» - 80 коп./шт.,
інші пивні – 50 коп./шт. Алюмінієві
банки, макулатуру, поліетилен. Тел.
0501838458, 0980922374
 СВИНЕЙ живою вагою. Тел.
0500854652, 0670776626
 КІЗ, баранів, цапів. Цілі горіхи.
Тел. 0663397271
 ШИФЕР б/в, 8-хвильовий. Тел.
0509608070
 ЯЙЦЯ перепелині. Тел.
0958159150
 ОЧЕРЕТ у снопах. Дорого. Тел.
0665793821
 ПЛУГ ПЛН-3,35, за помірну ціну.
Тел. 0669386068
 ШИФЕР б/в. Тел. 0509884372

БЮРО ЗНАХІДОК
 ВТРАЧЕНЕ посвідчення дитини
з багатодітної сім’ї ДБ №189818
видане на ім’я Даніїла Ігоровича
Бєлякова
 ВТРАЧЕНИЙ держаний акт на
право приватної власності на землю
площею 2,550га №794 від 17.10.2002
року виданий Вельбівською с/р на
ім’я Галини Сергіївни Ланчинської
 ВТРАЧЕНИЙ державний акт
на право власності на земельну
ділянку площею 2,5493га Серія ЯЗ
№184832 виданий Вельбівською
с/р на ім’я Петра Тимофійовича
Ланчинського
 ВТРАЧЕНЕ тимчасове посвідчення №630387 (замість військового
квитка) видане 01 грудня 2017 року
на ім’я Юрія Михайловича Корсуна
 ВТРАЧЕНЕ посвідчення учасника бойових дій Серія АБ №316589
видане 06.04.2021 року на ім’я
Петра Тихоновича Прядка
 ЗАГУБЛЕНА ПАПКА З ДОКУМЕНТАМИ (паспорт, військовий
квиток, медична книжка) на ім’я
Валерія Павловича Панченка. Прохання повернути за винагороду. Тел.
0671260408

ПОСЛУГИ
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН,
холодильників, мультиварок,
мікрохвильовок, пилососів, хлібопічок та іншої побутової техніки.
Ремонт електроінструментів. Тел.
0953255822, 0678862611
 СПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВ будь-якої
складності. Тел. 0988654900
 ПРИВЕЗУ: пісок, гранвідсів, щебінь, кільця на каналізацію, Послуги маніпулятора. Тел.
0662127037
 САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ РОБІТ:
монтаж – демонтаж, металопласт –
екопласт, каналізація. Встановлення
лічильників, бойлерів, насосних
станцій. Вода, опалення. Ремонт.
Тел. 0662743611. (Олексій). (11)
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН,
м/х пічок, м’ясорубок, мультиварок,
блендерів-комбайнів, пилососів, хлібопічок, духових шаф, інвекторних
зварок, зарядних пристроїв, «болгарок», дрилів та ін. Виїзд на замовлення. Досвід роботи 12 років.
Доступна ціна. Тел. 0957423588,
0684830471
 РЕМОНТ ТА ПЕРЕТЯЖКА
М’ЯКИХ МЕБЛІВ, зміна
дизайну, великий вибір тканин.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ТОВ «Вікоіл ЛТД»
ПРОПОНУЄ РОБОТУ:
різноробочі, водії кат. «С».
Забезпечуємо проживанням, 3-х
разовим харчуванням та спецодягом.
Тел. 0669232033, 0675545342, 0673052976
(відділ кадрів), 0951238020, 0663233263
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
МАЄ НАМІР РЕАЛІЗУВАТИ ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО
МАЙНА –
нежитлове приміщення, магазин-кафетерій,
(р. н. 31025553204),
загальною площею 1015 м. кв.
№ лота: 19ОЗ - 009
Місцезнаходження майна: Полтавська область,
Миргородський р-н, м. Гадяч,
вул. Полтавська, будинок 44, приміщення 1.
Початкова ціна продажу лота – 7 225 034,61 грн з ПДВ.
Умови продажу – на конкурентних засадах із
застосуванням електронної торгової системи Prozorro.
ПРОДАЖІ.
Контактна особа – Чекан Світлана, тел. 050 9255050.
Дата проведення аукціону – 30.11.2021 р.
(подання цінових пропозицій до 29.11.2021 р.)
Посилання на попередній аукціон:
https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/auctions/UAPS-2021-09-07-000008-2
Тел. 0956795984, 0963814148,
0666471376
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ за
маршрутом Гадяч – Київ. Розгляну всі
пропозиції. Тел. 0997226447
 МОНТАЖ ПАРКАНІВ, воріт та
хвірток з металопрофілю. Цоколь
з металопрофілю. Конструкції з
металу та інше. Тел. 0664198360,
0972700086
 КОПАЄМО, чистимо, поглиблюємо колодязі. Копаємо каналізації. Тел. 0664865679
 Б’ЄМО СВЕРДЛОВИНИ. Тел.
0687844221
 ВИКОНАЄМО РОБОТИ: монтаж
дахів, кладка цегли, стяжка, бетонування. Копаємо та викладаємо вигрібні ями. Сантехніка
під ключ. Встановлення парканів.
Виїзд по району. Тел. 0669958382,
0960767071
 СПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВ.
Оранка огородів мотоблоком. Тел.
0960767071
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
за викликом. Тел. 0990617751,
0977600263
 ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА: монтаж
та ремонт внутрішньої електропроводки. Тел. 0667462853
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ до 7
т. ЗІЛ - 130 самоскид (дрова, цегла
б/в, щебінь, пісок, глина, чорнозем,
плити ПКЖ, гранвідсів та інші будматеріали). Послуги екскаватора. Тел.
0501881470
 ВИГОТОВЛЮ АБО ОБНОВЛЮ
КРУГИ на коренерізку. Заточу ножі
на стругальний станок. Перемелю
зерно на дерть. Тел. 0506184275
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН,
холодильників, мультиварок,
мікрохвильовок, пилососів, хлібопічок та іншої побутової техніки.
Ремонт електроінструментів. Тел.
0953255822, 0678862611
 ВИКОНАЄМО РОБОТИ: монтаж
– демонтаж дахів. Шифер, металочерепиця, м’яка покрівля. Ремонт
у Вашій оселі під ключ. Копаємо,
армуємо, заливаємо бетоном. Тел.
0991447497
 РЕМОНТ: плитка, штукатурка,
сантехніка, електрика, гіпсокартон,
пластик, ламінат, лінолеум. Санвузол
під ключ. Тел. 0662806685
 КЛАДКА ЦЕГЛИ. Можливий виїзд
по району. Тел. 0993642826
 КЛАДКА будь-якої цегли, каменю,
піноблоків. Якісно. Доступна ціна.
Можливий виїзд по району. Тел.
0667011653, 0975799474
 НАТЯЖНІ СТЕЛІ. Всі види внутрішніх робіт: гіпсокартон, тепла підлога та інше. Санвузол під ключ.
Монтаж/демонтаж дахів. Зварювальні роботи. Утеплення будинків.
Виїзд по району. Тел. 0661194638,
0665947293
 ПРИВЕЗУ ЖОМ. Свіжий. Кислий.
Тел. 0509166290, 0674566499
 ОХАЙНИЙ ТА ПОРЯДНИЙ
ЧОЛОВІК за символічну плату
виконає роботу, яка під силу
людині з вадами зору: почищу квасолю, горіхи і тому подібне. Тел.
0506452686
 УТЕПЛЕННЯ приватних будинків
та багатоповерхівок. Комплексний

ремонт житла. Професійно. Якісно.
Відповідально. Тел. 0663472865
 ВСІ ВНУТРІШНІ РОБОТИ. Шпаклівка, гіпсокартон, плитка, ламінат,
клейка шпалер, встановлення унітазів, ванн. Фарбування стін і стель.
Недорого. Телефонуйте, про ціну
домовимось. Тел. 0992384298
 УТЕПЛИМО ВАШ БУДИНОК ЧИ
КВАРТИРУ. Утеплимо цоколь, відкоси. Короїд, крошка, барашек.
Швидко. Недорого. Тел. 0954110091
 ПРИВЕЗУ ЖОМ. Вантажні перевезення ЗІЛ-САМОСКИД. Привезу:
пісок, щебінь, гранвідсів, дрова.
Вивезу сміття тощо. Доставка по
місту та району. Тел. 0667030045,
0987650405
 КОПАЄМО КАНАЛІЗАЦІЇ, фундаментні траншеї, туалетні ями.
Виконаємо земельні роботи. Тел.
0956120524
 ПРИВЕЗУ ЖОМ. Вантажні перевезення по місту та району. Вивезу
сміття. Привезу пісок, щебінь,
гранвідсів, дрова та інше. Тел.
0508383313
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН,
холодильників, мультиварок,
мікрохвильовок, пилососів, хлібопічок та іншої побутової техніки.
Ремонт електроінструментів. Тел.
0953255822, 0678862611
 ПИЛЯЮ ДЕРЕВО будь-якої
складності. Можливий виїзд по
району. Тел. 0667724345
 ЧИСТИМО ТА ПОГЛИБЛЮЄМО
колодязі, копаємо каналізації. Виконуємо монтаж труб. Тел. 0997072433,
0972524399
 ЗБІР / РОЗБІР МЕБЛІВ: кухні,
шафи-купе, столи, спальні. Виготовлення корпусних меблів під
замовлення. Дрібний ремонт. Тел.
0500554447
 ВСІ ВИДИ РОБІТ: утеплення
фасадів, короїд. Всі внутрішні
роботи. Швидко. Якісно. Тел.
0685436949

РОБОТА
 Пропонуємо роботу
ОХОРОНЦЯ (чоловіки та жінки),
вахтовий метод 15*15 діб. Проїзд,
проживання за рахунок фірми,
компенсація за харчування. Заробітна плата від 4500 грн. за вахту.
Тел. 0668008713, 0674627014
 Запрошуємо СПЕЦІАЛІСТІВ
У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА
РЕМОНТУ. М. Гадяч вул. Героїв
Майдану, 5/1. Тел. 0669923177
(Олександр)
 Для розвантажування з/д
вагонів із щебеневою продукцією потрібні РОБІТНИКИ. Тел.
0953514363
 ТОВ «Агро-Край» на постійну
роботу потрібний ВОДІЙ автотранспортних засобів категорії «Е».
Надається житло і харчування. Офіційне працевлаштування. Звертатися за адресою: м. Гадяч, вул.
Лохвицька, 29. Тел. 0672471461
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ВІТАЄМО
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молодих мам
22.10. Ганна Підгайко (м. Гадяч)
хл., 3990 56 см
23.10. Олена Колодіна
(м. Гадяч) хл., 3460 52 см

ВІТАЄМО
МОЛОДЯТ!

ФУТЗАЛ
На базі ДНЗ «Гадяцьке вище
професійне аграрне училище»,
21 жовтня, відбулися змагання
юнаків із футзалу в залік
Спартакіади школярів Гадяцької
міської територіальної громади
2021/2022 навчального року.

Минулими вихідними на весільний рушник стали:
Михайлики Сергій та Лєна (Дімітрова)
с. Погарщина, с. Качанове
Ми з днем весілля вас вітаєм,
Всього найкращого бажаєм:
Щоб в злагоді щасті жили,
Щоб одне одного любили.

Результати змагань:
І місце – ОЗО «Сарська
спеціалізована школа І-ІІІ ст.»;
ІІ місце – Гадяцький обласний
науковий ліцей-інтернат ІІІІІ ст. ім. Є.Кочергіна;
ІІІ місце – Гадяцький опорний
ліцей І-ІІІ ст. ім. Лесі Українки.

Щоб були щедрі і багаті,
Дитячий сміх лунав у хаті.
Щоб весело вам вдвох жилося,
Щоби добро у вас велося!
Фото: В. Лидзарь

Із сайту міської ради

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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НАША ДОПОМОГА І ПІДТРИМКА НАДИХАЄ
СОЛДАТІВ НА ПОДВИГИ ВОЛОНТЕРИ
ЗДІЙСНИЛИ ПОЇЗДКУ В ЗОНУ ООС

Про це повідомила Елена Будник
на своїй сторінці у Фейсбук.
«Вже вкотре волонтери Гадяччини
здійснили поїздку до солдатів на «0»,
щоб потішити їх всілякими смаколиками, забезпечити реманентом та приладдям таким необхідним для виконання
бойових завдань.
Зрозуміло, звичайно, що велика кількість людей не сприймають серйозно
події, котрі відбуваються не в них під
будинком. Але … там на «0»… солдатам
досить важко виконувати таку відповідальну та важливу функцію як захист
без нашої з вами підтримки.
Більшість жителів, котрі «проживають» там не мають ні хвилини спокою від звуків автоматних та кулеметних черг, вибухів снарядів та мін. Діти,
зростаючи у таких умовах, мріють лише
про одне: виспатися та не бути голодними. Умови війни не залишають їм
вибору…
Дивлячись на все це, бачимо ще й
інший бік сьогодення. Життя, коли в
небі розриваються феєрверки. Виникає
запитання:
«Невже немає розуміння болю і втрат
котрі відбуваються в серці країни?»
Сьогодні, як ніколи, дії потребують злагодженості, а країна – позбавлення від
ворога! Ворога, який лише за 500, а то і
за 150 метрів від вогневих позицій. Він
загрожує смертю для наших захисників – чиїхось братів, сестер, батьків та

матері, котрі перебувають у бліндажах
та окопах.
Наша з вами допомога, а в окремих
випадках просто підтримка солдатів, надихає їх на подвиги. Цю підтримку та
тепло на своїх плечах доносять до бійців волонтери, не шкодуючи ні сил, ні
часу, ні засобів. Проте, зібрати та доправити всі гостинці з року в рік стає важче, тому що це навантаження покладається на одних і тих же людей – людей
з великим, добрим серцем. Для інших
же «подвиг» – святкування з феєрверками… випустивши у небо «тисячі» –
це «подвиг» перед сусідом, перед односельцями, перед конкурентом…
За останні 6 місяців не всі сільські
громади долучилися до підтримки солдатів, котрі боронять наш мир та спокій.
Хтось ігнорує, хтось не довіряє, хтось не
вірить, хтось як каже «платить шалені
податки на війну»… інші «їх туди не посилали»…, але спокійно при цьому збагачуються, далеко від лінії фронту.
У громадах є й ті, хто розуміє реальну
загрозу, яку нам заподіяли наші «любі
сусіди-брати-москалики». От саме ті
свідомі українці і не полишають свою
добру справу – справу спільної боротьби проти ворога.
Жителі села Ручки найактивніше надавали і надають допомогу. Також велика вдячність громадам сіл: Хитці,
Максимівка, Ціпки, Мала Побиванка,
Пирятинщина, Глибока Долина, Гречанівка, Мартинівка, Лютенька, Соснівка,

Березова Лука, Рашівка, Сватки, Красна Лука та окремим жителям с. Римарівка (Геращенко В., Небрат С. та Кулініч С.). Небайдужим жінкам та дівчатам
с. Хитці: Лесі Котяш , Світлані Таран,
Інні Бантіковій, Людмилі Мисюрі , Марії Дяченко, які безпосередньо перед виїздом екіпажу в складі двох автомобілів, наготували смачних вареників для
військових.
Гадячанки: Олена Будник , Катерина Волощук , Людмила Литвиновська
, Валентина Качала – напекли пирогів
та вергунів, аби передати часточку сво-

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

го тепла та підтримки в переддень свята Покрови для захисників та захисниць
на «0». Людмила Білич передала солдатам помідорів та огірочків.
Фермери Краснолуцької ТГ: Підгайко В., Йосипенко М., Пшеничний Г.,
Кошовий С. придбали мотопомпу. Нізямов О. надав метал для виготовлення буржуйок.
Чичило Віталій, Сироткіна Анастасія
(м.Київ), Самойленки Сергій та Вікторія, Супрун Андрій та Катерина, Патюк
Павло, Фесенко Анатолій надали кошти для придбання бензопил.
Лютенська, Мартинівська, Березоволуцька, Рашівська, Соснівська школи,
Пластуни с. Пирятинщина, Політехнічний ліцей м. Києва, а саме гімназія
№287 при ліцеї, намалювали малюнки
для солдат та зібрали продукти харчування і смаколики.
Медикаментами та засобами захисту забезпечили: Ільєнко Юлія (м.Київ), Альона Пишная (м.Київ), Наталія Дорогань (м.Гадяч), Алла Ільченко
(м.Гадяч).
Пальне на поїздки надали: Роман Мішур – вереснева поїздка; Роман Юхименко, Олег Боцула, Вячеслав Таран,
Володимир Усик, Сергій Шаповал –
жовтнева поїздка.
Доставили допомогу, підтримку та
«тепло» Світлана Таран , Сергій і Наташа Реви та Іван Волощук .
Разом – ми сила!» – йдеться у
повідомленні.

Оголошення, реклама
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Підприємство надає послуги спецтехніки:
Послуги навантажувача на базі МТЗ 82.1.
Вартість 350 грн/год, 2400 грн/зміна.
Послуги екскаватора на базі ЮМЗ 6.
Вартість 400 грн/год, 2800 грн/зміна.
Послуги самоскида МАЗ 5551.
Вартість 350 грн/год, 2400 грн/зміна.
Послуги автовишки АП 18. Висота підйому 18 м.
Вартість 400 грн/год, 2800 грн/зміна.
Працює система знижок!
Форма оплати
будь яка.

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО
Оренда лафету
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ВИКУП
автомобілів,
мотоциклів та
мопедів на з/ч
Тел. 0508406689,
0974018984

Тел. 0958276908

КОНДИЦІОНЕРИ

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

ЦИФРОВІ
Супутникові
системи

Продаж, монтаж,
налаштування,

Сервісне
обслуговування
ГАРАНТІЯ

Вул. Гетьманська, 1 (2-й поверх)

Тел.: +380950630599, +380671260384

КОМПЕНСАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ ЗА
ЧЛЕНАМИ РОДИНИ ПРИЗНАЧАТЬ
ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ

В Україні переглянули механізм призначення та виплати компенсації по догляду за непрацездатними
членами сім›ї. У числі нововведень – розширення підстав, коли така компенсація не надається, скорочення
переліку документів для її отримання та визначення
умов для припинення виплат. Відповідний проєкт постанови Кабмін прийняв 20 жовтня. Про це стало відомо під час онлайн-трансляції урядового засідання
в YouTube. Документ розробили в Міністерстві соціальної політик. Мета – вдосконалити чинний порядок,
який впровадили в Україні в кінці 2020 року.
Зокрема, змінами передбачено:
визначити відповідальними за призначення і виплату компенсації по догляду органи місцевого самоврядування (сільські, селищні та місцеві ради);
розширити перелік підстав, коли компенсація не
призначається (наприклад, якщо сама особа, за якою
здійснюється догляд, вже отримує державну допомогу
по догляду, а також якщо фізособа надає такі послуги
на професійній основі і без реєстрації ФОП);
припиняти виплату компенсації, якщо особа, яка надає послуги з догляду на непрофесійній основі, перебуває за межами України довше 30 днів;
скоротити перелік документів, необхідних для отримання компенсації (більше не треба буде подавати інформацію, яка доступна в державних реєстрах).

Нагадаємо, у вересні минулого року Кабмін затвердив Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Документ передбачає,
що держава буде доплачувати українцям, які утримують і доглядають за своїми непрацездатними членами сім›ї, а саме:
особами з інвалідністю I групи;
дітьми з інвалідністю; громадянами похилого віку з
когнітивними порушеннями;
невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися і не
здатні до самообслуговування;
дітьми, що не відносяться до дітей з інвалідністю,
але страждають важкими захворюваннями.
Важливим є саме спільне проживання особи, яка
здійснює догляд, і того, хто потребує допомоги. Вони
також повинні бути пов›язані спільним побутом і
мати взаємні права та обов›язки.
На отримання компенсації можуть розраховувати:
чоловік/дружина, навіть якщо вони офіційно не перебувають у шлюбі;
діти до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах
до досягнення 23 років і не мають власних сімей.
Розмір компенсації визначається як різниця між
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

прожитковим мінімумом, встановленим на 1 січня
року, в якому надаються соціальні послуги, та середньомісячним сукупним доходом особи, яка надає ці
послуги (за останні шість місяців, що передують місяцю звернення). Якщо офіційно дохід підтвердити
не можна, за основу береться мінімальна зарплата.
Для отримання компенсації необхідно звернутися в
територіальне управління соціального захисту населення та подати дві заяви – про згоду надавати соціальні послуги та про згоду їх отримувати, а також надати такі документи:
декларацію про доходи і майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена
сім›ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У
декларації також зазначається інформація про склад
сім›ї заявника;
копію свідоцтва про народження дитини (при наданні соціальних послуг з догляду дитині);
копію довідки до акта огляду медико-соціальною
експертною комісією;
висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК)
про те, що літня людина внаслідок когнітивних порушень потребує стороннього догляду;
висновок ЛКК про необхідність в догляді за невиліковно хворими особами, які внаслідок порушення
функцій організму не можуть самостійно пересуватися і обслуговувати себе. Форма такої довідки затверджено МОЗ;
копію медичного висновку про дитину з інвалідністю у віці до 18 років;
довідку про важке захворювання дитини відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабміну
№ 1161.
Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісяця. Для продовження виплати компенсації на наступний термін деякі документи доведеться оновити. Зокрема, заяву та декларацію про
доходи і майновий стан, а в деяких випадках і медичні документи.
Виплата компенсації припиняється у разі:
зміни місця проживання особи, якій надаються соціальні послуги, або особи, яка надає ці послуги;
перебування особи, якій надаються соціальні послуги, на повному державному забезпеченні або отримання соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативної догляду в умовах стаціонару за плату.
«БМ»

Оголошення, реклама

Корів, биків
телят, коней, свиней,
баранів

Самовивіз

Перевезення худоби для власних потреб

Сергій (Харків)

0666977711
0960176861

ЩОДНЯ ЗАКУПОВУЄМО
живою вагою:
корів, биків, телиць,
коней, баранів.
Термінові виклики. Доріз.

Тел.

0502708392, 0674790495

КУПЛЮ БИКІВ,
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ДОРІЗ

Тел.

Діма

0664340140
0965491466

ПРОДАМ
БРОЙЛЕРА
ЖИВОЮ ВАГОЮ
породи КОББ-300
Тел.

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292,
0686654510, 0662004350

0661090559

Лікування не розроблене та недоцільне
Єдиний метод боротьби з ВПГП при його виникненні, базу-

КОРІВ, ТЕЛИЦЬ
ЦІЛОДОБОВО
0957789703
Тел. 0974105401 САМОВИВІЗ

Куплю корів,
телят, коней

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ, БИКІВ

Перевезу тварин для
власних потреб

Доріз.
Термінові
виклики
Самовивіз
Цілодобово

Термінові
виклики

Тел. 0999169992,
0677298056 (Славик)

Тел. 0506470658
0671773949

Представники Гадяцького м’ясокомбінату

ЗАКУПОВУЮТЬ ДОРОГО
У НАСЕЛЕННЯ
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений доріз
0664217175
Тел.0983080738

КУПЛЮ
ДОРОГО
БИКІВ, КОРІВ,
СВИНЕЙ, КОНЕЙ
Термінові виклики за
вимушеним дорізом.
Живою вагою.
Самовивіз в будь-який час

0668309648,
0985629180

КУПЛЮ КОРІВ,
БИКІВ, ТЕЛИЦЬ,
КОНЕЙ
Висока ціна.
Вигідні умови.
Термінові виклики
за вимушеним дорізом

Цілодобово

0991447457
0987518586

ОБЕРЕЖНО - ГРИП ПТИЦІ
У сучасному світі грип є однією з небагатьох інфекцій які представляють серйозну загрозу для людства. Його вплив на птахівництво (знищення поголів’я птиці, накладення карантинних
та інших обмежувальних заходів, заборона торгівлі, додаткові ветеринарно-санітарні заходи) призводить до суттєвих економічних збитків як в розвинених країнах, так і у країнах, що
розвиваються.
Особливе місце грип займає як патоген небезпечний для
здоров’я людини, здатний викликати пандемію з тяжкими
наслідками.
Передача вірусу пташиного грипу до людини, часто з летальними вислідом, викликає загальне занепокоєння. Перший підтверджений випадок зараження людей «пташиним грипом» відбувся в Гонконгу в 1997 році, коли штам H5N1 викликав важке
респіраторне захворювання у 18 осіб, з яких 6 померло.
Високопатогенний грип птиці (ВПГП, класична чума птиці,
європейська чума птиці) – інфекційне, висококонтагіозне захворювання птахів, яке викликається одним з штамів вірусу грипу
типу А та характеризується явищами септицемії, ураженням органів дихання та травлення;
Високопатогенний грип птиці: може викликати у птахів 100
% смертність;
Стійкість вірусу грипу до впливу різних факторів залежить
від серотипу. Грип птиці здатний тривалий час зберігатися у фекаліях і тушках птиці, особливо за низької температури: при 4 С
кілька тижнів, а при -60 С зберігає активність протягом декількох років. Залежно від субстрату, в якому знаходиться вірус, він
інактивується при температурі 56 С за 1-3 год., при 60 С за 10-30
хв., при 70 С за 2-5 хв. На інфікованому пір’ї збудник грипу не
втрачає патогенності протягом 18-20 діб. У ліофілізованому стані вірус залишається активним протягом 2-3 років.
Вірус надійно знешкоджує 2% їдкий натр, 3% розчин хлорного вапна, 5% креолін, 5% фенол, 2% формальдегід, 2% азотна
кислота, 2% ефір, 2% хлороформ протягом 10-30 хв. Пряме сонячне проміння знезаражує вірус за 50-55 год, температура 5560 С – 30-50 хв, а 65-70 С – за 5-2 хв. Резервуар інфекції – дика
водоплавна птиця. Вірус ВПГП було виділено від 90 представників водоплавної птиці. Здебільшого, інфекція у них протікає
безсимптомно. Джерело ВПГП – хвора та перехворіла птиця.
Інкубаційний період – 1-7 днів. Вірусоносійство – 2-3 місяці.
Зараження – повітряно-крапельно, аліментарно, трансоваріально. Фактори передачі: тара; корми; інкубаційні яйця; тушки; пір’я; обслуговуючий персонал; комахи; пухоїди; дикі птахи;
гризуни.
Для високопатогенного грипу птиці характерні:
депресія; зниження апетиту; зниження яйценосності; нервові
прояви; ціаноз гребеня, сережок; кашель; чхання; пронос; раптова загибель.

КУПЛЮ БИКІВ,

ється на забої інфікованої птиці та птиці суміжних птахогосподарств з метою створення буферної зони для запобігання
подальшого розповсюдження вірусу. З метою охорони господарств від занесення збудника грипу птиці керівники та спеціалісти птахогосподарств, незалежно від форм власності, зобов’язані суворо виконувати заходи, які передбачені Інструкцією
з профілактики та ліквідації грипу птиці, затвердженої Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 17.10.2011р. № 547 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції
України 8.11.2011 р. за №1277/20015, забезпечувати виконання
наказу Головного державного інспектора ветеринарної медицини України № 148 від 30.11.2007 р. «Про недопущення виникнення високопатогенного грипу птиці».
Рекомендації щодо профілактики грипу птиці
Утримувати домашню птицю в умовах, що виключають її контакт зі сторонньою птицею.
Завезення нової птиці необхідно здійснювати тільки з благополучних щодо пташиного грипу областей і районів. Завезену у
птахогосподарства птицю слід піддавати профілактичному карантинуванню згідно Методичних рекомендацій, затверджених
протоколом № 2 Науково-методичної ради Держпродспоживслужби України від 25.06.2019 р. При виявленні мертвої птиці, прояві ознак хвороби слід негайно повідомити ветеринарну службу.
Забезпечити належні санітарні умови утримання домашньої
птиці. З цією метою слід регулярно проводити чистку приміщень, де утримується птиця, з подальшою їх дезінфекцією.
Догляд за птицею слід здійснювати тільки в спеціально відведених для цієї мети одязі та взутті, які необхідно регулярно
прати і чистити.
Використовувати лише якісні та безпечні корми для птахів,
не закуповувати корми без гарантії їх безпеки. Корми для птахів зберігати виключно в місцях, недоступних для синантропної
і перелітної птиці (горобців, галок, голубів тощо).
Перед початком згодовування корм слід піддавати термічній
обробці (проварювати, запарювати).
При забої та обробці птиці слід якомога менше забруднювати навколишнє середовище кров’ю, пір’ям та іншими продуктами забою.
На вимогу представників ветеринарної служби надавати домашню птицю для огляду і вакцинації.
Про всі випадки захворювання і падежу домашньої птиці, а також при виявленні місць масової загибелі дикої птиці на полях,
в лісах та інших місцях необхідно негайно повідомляти ветеринарну службу та адміністрацію населеного пункту.
Дотримуватися правил особистої безпеки та гігієни:
Антоніна Дворник, головний спеціаліст відділу безпечності
харчових продуктів та ветеринарної медицини Миргородського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.
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КУПЛЮ
КОРІВ, БИКІВ,
КІЗ, КНУРІВ,
СВИНОМАТОК
ТЕЛ.

Тел.

закуповує у населення

ДОРОГО

(Саша)

ДОРІЗ
ДОРОГО

МИРГОРОДСЬКИЙ
М’ЯСОКОМБІНАТ

Тел.

КУПЛЮ КОРІВ,
БИКІВ, КОНЕЙ,
ТЕЛЯТ

Женя

22

№ 42 (990)
28 жовтня 2021 року

0661106006,
0974695275

КУПЛЮ
БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ
Доріз. Цілодобово
Самовивіз

Тел.

0957299264,
0669539686

Оголошення, реклама

46

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

Манікюр, педикюр
Сприятливі дні:
5, 8, 9, 10, 12, 19, 26.
Несприятливі дні: 6, 13, 14, 20, 21,
22, 23, 24, 26.
МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР РИБАЛКИ
Клює добре:
1-4, 5, 6, 13-18, 27, 28-30
Клює так собі: 7, 12, 19-21
Клює погано: 8-11, 22-26

ФУТБОЛ
РЕЗУЛЬТАТИ 8 ТУРУ ВИЩА ЛІГА,
ГРУПА «А» ,ГРУПА «Б» ЧЕМПІОНАТ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
8 тур Вища ліга
23 жовтня 2021 р. (субота):
«КЛФ» (Полтава) – «Дружба» (Очеретувате) — 2:1
«Інваспорт» (Полтава) – «Пирятин» (Пирятин) — 4:0
«Велика Багачка» (В. Багачка) –
«Чутове» (Чутове) — 1:0
«Стандарт» (Н. Санжари) – «Лубни» (Лубни) — 9:1

тел.:(095)579-99-12;
(050)272-77-76

44
42

до 1,5 т

Тел. 0509498590
0964461222

ВАГОНКА

EUR

30,44

30,80

30,5749

10 RUB

3,23

3,79

3,7720

П’ятниця, 29 жовтня
Хмарно з проясненнями
мін. +8°, макс. +14°

Неділя, 31 жовтня
Ясно
мін. +3°, макс. +13°

Вівторок, 2 листопада
Хмарно з проясненнями
мін. +5°, макс. +13°

Середа, 3 листопада
Хмарно, невеликий дощ
мін. +8°, макс. +13°

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
НА ВОДУ
Компанія «Юрський горизонт»
З досвідом буріння 13 років
Готова свердловина за 1-2 дні. Строк
експлуатації 50 років. Гарантія до 5-ти років.

Тел. 0674705533, 0660668388

СІК

яблучний, виноградний,
грушевий

Віджим на центрифузі.
80кг – 20 хв. Чистий сік

ОЛІЯ, ДЕРТЬ
Тел. 0507747092

8 тур ГРУПА «А»
24 жовтня 2021 р. (неділя):
«Ягуар»(Кременчук) – ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні
Плавні) — 0:4
ФК «Динамо» (Решетилівка) – СК «Геологія-2» (Нова
Галещина) — 5:2
8 тур ГРУПА «Б»
24 жовтня 2021 р. (неділя):
ФК «Опішня» (Опішня) – «Альтаір» (Бутенки) — 0:1
ФК «Маяк» (Котельва) – «Комишня» (Комишня) — 3:0

Громадська спілка «Асоціація футболу Полтавщини»

26,3509

Понеділок, 1 листопада
Ясно
мін. +3°, макс. +13°

Тел. 0988113050

(сосна, липа), дошка
для підлоги, блок
хаус, паркетна
дошка, брус

НБУ

Субота, 30 жовтня
Хмарно з проясненнями
мін. +5°, макс. +14°

по місту,
області та
Україні

ФОП Коріпанов П.В. має
багаторічний досвід по
вирощенню різноманітних
ягідних культур, а тому
пропонує:
- на вигідних умовах співпрацю з власниками вільних
земельних ділянок, а саме
- вирощування малини;
- реалізацію саджанців
малини ремонтантного
сорту «Полка» за цінами
нижче ринкових, а співпрацівникам – за собівартістю;
- закупку ягоди малини за
вигідною Вам ціною;
- надає консультації по
вирощенню даної культури
За більш детальною інформацією звертайтесь за

26,52

Четвер, 28 жовтня
Хмарно, невеликий дощ
мін. +4°, макс. +11°

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
и
луг а
Посажник
т
н
ва

Продаж

26,28

ПОГОДА

ВАНТАЖНІ

Увага!!!
Бажаєте
отримати додатковий
дохід? Тоді Вам
до нас!

Купівля
USD

25.11.2021
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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КАЛЕНДАР СТРИЖКИ ТА КРАСИ
Сприятливі дні для стрижки:
1, 9, 17, 18, 25, 27.
Сприятливі дні для фарбування:
9, 11, 15, 16, 19, 21, 26, 27, 28.
Несприятливі дні: 5, 22, 24, 29.

СУПУТНИКОВЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

0952229992, 0987452220, 0994174060

Вартість,
грн
29,84
30,99
29,47
18,32

Курс валют (Полтава)
станом на 26.10.2021 р.

Встановлення,
налаштування,
обслуговування,
гарантія

42

МАГНІТНІ БУРІ У ЛИСТОПАДІ
Слабка очікується вже 2 листопада,
потім у період з 6 по 8 число.
Сильна - з 14 по 18 число.
29 - середня магнітна буря.

Тел.

МАКУХА
СОНЯШНИКОВА
ВІД ВИРОБНИКА.
ЦІНА ВІД
6,00 ГРН /КГ
З ДОСТАВКОЮ.
ТЕЛ. 0689189253,
0500548849

41

45

ВІКНА, ДВЕРІ,
БАЛКОНИ
Низькі
ціни,
постійно
діючі
знижки

0997956117

42

43

Фермерське господарство
«Литвиненко-Агро»
Візьме в оренду паї
на території колишньої
Книшівської с/р.
Орендна плата висока.
Тел. 066 839 27 97

Тел.

Марка
пального
А-92
А-95
ДП
ГАЗ

43

Заявки за тел.
0958276908

46

Вартість від 150 грн.

ТА РАЙОНУ
Тел.0958276908

ПРОДАЖ ТА ОБМІН
вуглекислотних та
кисневих балонів
АРГОН

23

Ціни на пальне (Полтава)
станом на 26.10.2021 р.

ЧОРНИХ ТА
КОЛЬОРОВИХ
МЕТАЛІВ
Дорого

42

Діаметр димоходів від
100 до 400 мм.

ПО МІСТУ

42

каналів турбощіткою.

ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ
6 м куб.

Ліц. АЕ №292558 від 5.05.14

Комп'ютерна діагностика. Ремонт і регулювання
інжектора, карбюратор, чистка форсунок, розхід
палива СО-СН. Установка: автосигналізації,
ксенон, магнітоли та інше доп. обл.
Ремонт стартерів та генераторів до будь-яких
авто та с/г техніки. З/ч в наявності.

Очищення
димоходів, камінів,
вентиляційних

БРУХТ

ПОСЛУГИ
АСЕНІЗАТОРА

АВТОЕЛЕКТРИК
Тел. 0662506957
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Сумуємо, пам’ятаємо

№ 42 (990)
28 жовтня 2021 року

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Сумуємо, пам'ятаємо
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ПЕДАГОГ ІЗ
ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

На базі Березоволуцької школи, 26
жовтня, відбувся урочистий мітинг із
нагоди встановлення меморіальної дошки
колишньому директору школи Олександру
Рахубі (1922-2000 р.), який обіймав посаду із
1956 по 1982 рік.
Саме під час його керівництва, у 1968 році, в Березовій Луці розпочали будівництво нового двоповерхового приміщення школи, яке завершилось у 1973 році.
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Ім›я високошанованої, добропорядної, розумної,
вихованої людини навіки залишиться в серці кожного учня і усіх працівників навчального закладу та односельців, як приклад справжнього, достойного керівника, педагога, організатора і наставника.
Учителю! Вклоняємось доземно
Перед великим іменем твоїм.
Вже проросли оті маленькі зерна
І сповнились врожаєм золотим!
Із соцмереж
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У вільну хвилинку
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Астрологічний гороскоп

історії з життя

«ВАМ ЛИЧИТЬ ОСІНЬ»

Сказав колись Роман Світлані. «Мені лише
двадцять вісім», – відповіла подумки й глянула на нього своїми дивними очима. У її погляді було щось від осені – сумне і таємниче. Роман ніколи не думав, що зустріне жінку, схожу
на його велике кохання, якого спершу добивався, а потім зрікся…
Відбив Галину у ліпшого друга Івана. А потім
втратив – і Галю, і друга. Злякався, коли кохана сказала, що вагітна.
– А, може, це дитина від Івана? – запитав.
Вона нічого не відповіла. Тільки глянула своїми дивними очима. І пішла. Назавжди. Він був
упевнений, що це його дитина. Але тоді ще не
думав про одруження.
– Ромку, – якось, перестрівши, мовив Іван, –
це – мій син. Зрозумів? А ти… Мені шкода, що
ми були друзями.
Роман ні за чим не шкодував. У нього вже
була нова пасія, і не одна. Коли побачив Галину з маленьким, серце забилося швидше. Але
він заборонив собі будь-які сентименти: «Іван
сказав, що це його син. Хай так і буде». Одружився з Поліною – одиначкою з багатої родини. «Дівчинка» жила безтурботно. Роман
дружині дорікати не смів, бо мешкав у подарованій тестем квартирі, їздив у подарованій машині. Працював у поважній установі, куди також влаштувався не без допомоги тестя.
– Поліно, твої батьки запитують, коли чекати внуків.
– Бавитися з дітьми не хочу і, певно, не захочу. Але цього їм знати не слід.
…Роман частіше почав згадувати Галину і
сина. Скільки ж йому років? Їм із Галею тоді
було по двадцять три. А тепер – сорок. Дорослий вже.
Світлана прийшла працювати в їхню установу восени. У двадцять вісім, наче дівчисько, заплітала довгу русяву косу. Коли соромилася –
червоніла. А коли сміялася – очі залишалися
сумними. У кишенях любила носити каштани.
На щастя. Сама після розлучення виховувала
сина. Дехто думав, що Павлик – її молодший
братик. Роман уперше побачив Світлану, коли
зайшов до кабінету, де було її робоче місце. Немов насмішка долі: нова працівниця глянула на
нього Галиними очима. Побачивши на її столі
декілька маленьких і великих каштанів, сказав:
– Вам личить осінь.
Звернув увагу на фото хлопчика. Чомусь подумав, що його син колись подібний на цього
карапуза.
– Ваш братик? – запитав.
– Син, – відповіла, почервонівши.
Відтоді майже щодня заходив до кабінету, де
працювала Світлана. Заради неї. А вдавав, що
у справах.
Світлана з сином добігали до ліфта. Роман

зачекав на них.
– Добрий день, Романе Олександровичу. Дякую. В садочку карантин, – виправдовуючись,
мовила. – От, взяла на роботу.
– Як тебе звати? – запитав Роман малого.
– Я – цоловік! – серйозно відповів.
– А чоловік має ім’я? – перепитав Роман.
– Паска.
– Пашка, – засміялася Світлана.
Світлана жила неподалік парку. Роман у вихідні їздив туди, аби побачити її з малим. Ось
вони гуляють парком. Маленький «цоловік»
зашпортався. Упав. Роман ледве стримався,
аби не підійти й не запитати, чи не вдарився. А
ще йому хотілося купити «Пасці» якусь іграшку. Роман відчував себе злодієм, який намагається вкрасти шматочок чужого життя. Він не
знав, що з роками болітиме минуле. І не статки, не статус і навіть не час є ліком від цього,
а чужа жінка з очима зрадженого ним кохання, та її маленький син. Зізнався собі: закохався у Світлану. Але він не міг зізнатися їй у почуттях. І боявся, що в Світлани може з’явитися
залицяльник.
…Романа вітали із сорокап’ятиріччям. До
кабінету посадовця, який «вирішує багато», несли дорогі подарунки й розкішні букети. Нарешті дійшла черга і до його колективу. Привітальне слово виголошувала Світлана,
вручила йому вишукану композицію з троянд
і поцілувала. Це був перший поцілунок жінки,
якою він марив.
…Наступного року Роман став удівцем. Перед тим, як відійти у вічність, Поліна запитала:
– Що означає для тебе ця жінка?
– Яка? Я не зраджував тобі.
– Ти в душі був із нею… Я також інколи бувала там… у парку. Підглядала за тобою. І за нею.
Я знаю, що ви разом працюєте. І знаю, що це не
твій син. Але чому вона? Роман розповів про
зраджену ним Галину, про Івана і про те, що в
нього є син, з яким жодного разу не бачився.
– Я відпускаю тебе, Романе… до неї. Не знаю,
чи син пробачить тобі. А з цією жінкою… може,
станеш щасливим. Пробач, що в нас… що я не
хотіла дитини… Я аборт зробила. Тобі не сказала. Нікому не сказала…
У вихідні Роман, як це робив роками, їхав на
вулицю, де живе Світлана. Тепер, коли у великому заміському будинку та в міській просторій квартирі крім нього – жодної живої душі,
ця гра у жмурки стала його розрадою від самотності. Цього разу він мусить поговорити зі
Світланою. Зізнатися, що кохає її. А ще мусить
подружитися з Пашкою.
Осінь струшувала жовте листя. Роман підняв
два каштани й поклав до кишені. На щастя…
Ольга Чорна.

 е
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Переконувати i перетворювати противникiв
на союзникiв - ось
центральна задача
тижнi. При цьому постарайтеся,
щоб мiж вами i оточуючими не
залишилося недомовленостей
i образ, все вiдносини краще
з`ясовувати у вiдкриту. У другiй
половинi тижня для розвитку вашої справи будуть потрiбнi певнi
фiнансовi ресурси. У вихiднi можливi помилки, неузгодженiсть i
абсолютно непередбачуваний
поворот подiй в особистому життi.

чекайте всього i вiдразу.

ТЕЛЕЦЬ
(21.04 - 21.05).
Вам необхiдно заглянути в себе i подумати,
що могло призвести вас в збентеження, внiсши в ваш досить
стрункий життєвий розпорядок
елементи хаотичностi. Вибiр часто буває складним, тому, перш
нiж дiяти, все гарненько обмiркуйте. На роботi вас чекає визнання, повагу i розумiння. Однак
планку при цьому доведеться
тримати високо. I не забувайте,
що близькi люди теж потребують
турботи i уваги.

СКОРПIОН
(24.10 - 22.11).
Проявивши мудрiсть i
стриманiсть, ви успiшно впораєтеся зi справами i отримаєте солiдний прибуток. Ваше матерiальне
становище стабiльне i бiльше
не турбує вас. Варто пiддатися
емоцiям, якщо мова про любов.
Нехай сильнi почуття змусять вас
пiти на ризик, ви отримаєте набагато бiльше. Вихiднi - прекрасний
час для прогулянок на природi i
побачень з коханою людиною.

БЛИЗНЮКИ
(22.05 - 21.06).
На цьому тижнi зросте
ваш творчий потенцiал,
i, що буде вельми до
речi, ви можете отримати багатообiцяюче дiлову пропозицiю. I це
реальний шанс на великий прибуток. Так що проявляйте iнiцiативу i креатив. В особистому життi,
як кажуть зiрки, найбiльш прямий
шлях зовсiм не обов`язково - кращий, розгляньте всi варiанти. I ви
отримаєте бажане. Дуже скоро
ви вiдчуєте безхмарне щастя.
РАК (22.06 - 23.07).
На нинiшньому тижнi бажано треба бути
уважним, так як можуть вiдбутися важливi
i цiкавi подiї. Пропустити їх було
б нерозумно i прикро. Нi в якому разi не лiнуйтеся, саме зараз
ви можете показати себе з кращого боку. Враховуйте iнтереси
колег, пам`ятайте, що перетягування ковдри на себе може лише
ускладнити вiдносини в колективi. У середу вашi конструктивнi
пропозицiї будуть гiдно оцiненi
начальством. У недiлю краще не
пiддаватися впливу спокус.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
У понедiлок бажано не
починати новi справи,
старт буде складним.
Тиждень насичена подiями, активна в сферi, пов`язанiй
з професiйною дiяльнiстю. Бажано зi своїми проблемами справлятися власними силами i не влiзе в борги. На роботi є небезпека
iлюзiй i зоряної хвороби. Так що
не будьте ласi на лестощi, чи не
присипляють себе дифiрамбами
оточуючих. Вашi досягнення вимагають пiдтвердження практикою, i ця можливiсть вам випаде.
ДIВА (24.08 - 23.09).
Ви в центрi уваги, сповненi сил i енергiї. Однак
справи чомусь складаються не кращим чином. Чи не намагайтеся виправити ситуацiю, що склалася, а
спробуйте витягти корисний урок
i чекайте змiн. Задумане вдасться втiлити в життя, якщо ви перетворите своє обурення в дiлову
активнiсть. Невдачi - наслiдок ваших спроб вийти на новий рiвень
життя, це нормально i означає,
що ви поступово просувається в
потрiбному напрямку. Просто не

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ТЕРЕЗИ
(24.09 - 23.10).
Початок тижня сприятливо для поїздок i
зустрiчей з друзями.
Нiчого не плануйте, живiть за
вiльним графiком. У вiвторок вас
можуть порадувати хорошi новини. У четвер може статися подiя,
яка кардинально змiнить ваше
особисте життя. У вихiднi не слухайте порадникiв, вiдмовляти вас
вiд того виду вiдпочинку, який ви
для себе вибрали. Вашi плани
обiцяють бути оптимальнi.

СТРIЛЕЦЬ
(23.11 - 21.12).
Цей тиждень особливо
хороша для творчостi в
будь-яких його проявах.
Ви зможете значно змiнити свiт
навколо себе, якщо захочете цим
займатися. Найзручнiшi застосування даного таланту, мабуть,
знайдуть тi, хто займуться ремонтом житла. У четвер бажано
знизити до мiнiмуму навантаження на роботi i почати планувати
вихiднi. Органiзуйте гучну вечiрку
або камерну зустрiч з друзями.
КОЗЕРIГ
(22.12 - 20.01).
Пiдготуйтеся до насиченою i досить напруженою тижня. Запорукою успiшного ходу справ стане
з`єднання практичної хватки зi
здоровим честолюбством. Вам
необхiдно сконцентруватися на
найголовнiшому i не розпорошуватися на дрiбницi. Не втрачайте
часу на суперечки i з`ясування,
хто в колективi або в родинi лiдер.
У вихiднi не дозволяйте близьким
годувати вас моралями. Недiля
присвятiть вiдпочинку, сходiть в
кiно.
ВОДОЛIЙ
(21.01 - 19.02).
Тиждень в основному
пройде рiвно i спокiйно. Вашi колеги зiграють важливу роль у вашiй кар`єрi.
Небажано нервувати i дратуватися через дрiбницi, тодi робота буде сперечатися, i тиждень
стане дуже продуктивною. Грошi
у вас є, але не поспiшайте їх витрачати. У вiвторок бажано не
приймати вiдповiдальних рiшень.
В кiнцi тижня домашнi справи
загрожують вирiшуватися надто емоцiйно. Дiтям знадобиться
ваша допомога.
РИБИ
(20.02 - 20.03).
На цьому тижнi бажано уникати iмпульсивностi i нелогiчностi в
словах i вчинках. Якщо ви обiйдете цi пiдводнi каменi, то атмосфера навколо вас гармонiзується.
Ви перестанете нервувати. На
роботi необхiдно ретельно перевiряти iнформацiю, що надходить. П`ятниця буде вдалий для
завершення старих справ. Недiля
сприятливо для будь-яких компанiй, тiльки не сидiть на самотi.

Слово про людину
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СПОГАДИ ПРО КОЛЕГУ
ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА ЗУБКО …
Можливо, тепер уже все, що буде сказане, чи написане про неї, немає ніякої цінності для її світлої
душі, яка білою голубкою полетіла від нас у небеса… І хоча добре розумієш, що ми всі стоїмо в одній
черзі, у якій ніхто не хоче бути першим, та все ж…
Вона, пані Людмила, як називали її багато професорів, науковців, люди, які мають десятки звань,
статусів і високих досягнень, та вона зовсім цим не
хизувалася, адже на перше місце завжди ставила
популяризацію української культури, національного етносу, зокрема такої любимої нею Гадяччини. Вона, уродженка Донбасу, українська націоналістка, віддано і навіть фанатично була закохана у
все, що пов’язано з народними звичаями, традиціями, ремеслами. Вона була одержима всім цим настільки, що навіть не всі розуміли її одержимість.
Людмила Василівна—учитель за професією, але її
акторському і дикторському таланту могли б позаздрити навіть телеведучі. Вона могла щиро, від душі
і без підготовки говорити перед будь-якою публікою з будь-якої сцени. Потрібні слова і фрази, здавалося, їй підказував сам Бог. Її дипломатичний характер допомагав вирішувати будь-які питання з
людьми різних професій, представниками влади і
високопосадовцями.
Її учні вивчали історію України з не цікавих для
них, а то іноді і незрозумілих підручників історії, а
в музеях, фортецях, оглядаючи історичні пам’ятки
та місця. Немає, мабуть, такого куточка України, де
б вони не побували.
Участь у роботі МАН, конференціях і не тільки
обласних, всеукраїнських, але і міжнародних, концерти, свята, конкурси, етнофестивалі… Цей пере-

лік можна продовжувати і продовжувати. Людмила Василівна, не заїжджаючи додому, могла їхати
всю ніч потягом із конференції в Харкові, щоб взяти участь у черговому заході в Києві…
Зупинитися на досягнутому і сіра буденність—це
не про неї. Адже будь-який захід вона перетворювала на цікаве театралізоване дійство. Скільки ще
всього вона могла б зробити, адже мала багато задумів, планів, творчих ідей.
Хочеться згадати один із щасливих моментів її
життя. На одному із концертів, Мар’ян Гаденко,
народний артист України, ставши на коліно, цілує
їй руку. А вона стоїть спокійна, безпосередня і, як
завжди усміхнена. Так, вона любила посміхатися,
і її почуття гумору було щире та непідкупне. Навіть розповідь про своє перебування у реанімаційному відділенні вона перетворила у гумористичне
оповідання.
Стиль одягу, манера спілкування, нестандартний
підхід до педагогічної роботи. Усе це робило її унікальною і харизматичною.
Осиротіли чоловік, якого вона любляче називала «князь», діти, онуки, для яких вона була Люда.
Летять у соцмережі співчуття з різних куточків
України, ближнього і дальнього зарубіжжя. Сумно дивиться вікнами осиротіла Хитцівська школа, якби уміла говорити, то закричала «А як же я
без вас, Людмило Василівно!» і схилились квіти у
жалобі, а берізки тихо чублять листя, покриваючи
ним стежку, по якій стільки років поспішала Людмила Василівна до своїх учнів, шепочучи «Світла
пам’ять»
Надія Тихоненко
від імені колективу школи

25 жовтня, пішов із життя
МИКОЛА ТОРЯНИК,
краєзнавець, режисер-аматор
Він пропонував визнати Гадяч природним
дивом і зібрав документи, щоб
представити місцеві природні ландшафти в
проекті «Сім природних чудес України».
«Тут є близько сотні гектарів ялівцевого лісу,
який росте лише в Карпатах, а на Лівобережній
Україні тільки в Гадяцькому районі. На луках
багато рідкісних рослин, занесених у Червону книгу. Серед найцінніших — луковий гладіолус, орхідеї. В урочищі Галочка зберігся
дубовий гай, віком до 300 років», - розповідав
Микола Федорович нам у редакції, років п›ятнадцять тому. Серед його захоплень і «Гадяцькі
підземелля – таїна незвідана, яка потребує ще
вивчення». Микола Торяник, який професійно
займався спелеологією зацікавився вивченням
цих ходів. За його словами, по одному з них,
без спеціального оснащення, він пройшов 40
хвилин. «Дійшов, мабуть, до Вельбівки і це не
дивно, бо треба було виходити до Псла». Окремі ходи, які досліджував Микола Федорович, є
настільки широкими, що дві кінні навантажені колісниці могли розминутися. Нині одній з
кімнат підвалу знаходиться колекція гірських
порід і мінералів. Величезну цікавість викликає камінь з відбитком ноги віком 20 мільйонів
років. 150-ти кілограмовий валун з відбитком
виявив Микола Торяник в кар’єрі з видобутку
глини неподалік Гадяча.
А потім були «Тумани МаліБу» - коли над селом справді висів легкий туман, який робить
пейзажі особливо чарівними: рельєф місцевості, обриси дерев виступають ніби з розведеного водою молока, надаючи їм загадковості.
Обласний інформаційно-рекламний тижневик
«Базар Медіа в Україні»
Свідоцтво про реєстрацію
ПЛ № 448 від 27.03.2002 р.
Свідоцтво про перереєстрацію
ПЛ № 612 від 02.03.2004 р.
Обсяг 10 ум. аркушів.

Засновник і видавець,
шеф-редактор
Олександр Валентинович Товстий.
Відповідальний секретар
Валентина Йотка.
Кореспонденти:
Оксана Кириченко

Анжела Замотаєва
Верстка:
Ярослав Насменчук
Реклама: Олена Товста
Р/р 26005417409001 в ПРУ КБ «ПриватБанк»,
МФО 331401, ЗКПО 2814915271.

Микола Торяник зацікавився кіномистецтвом давно. Про його стрічки знають навіть
за кордоном, адже неодноразово він був лауреатом багатьох всеукраїнських і міжнародних
кінофестивалів, звідки приїздив із високими
нагородами. Фільмів про природу Полтавщини (і не тільки) Микола Торяник зняв безліч.
Це короткі етюди. Хоча є в нього й серйозніші
роботи. Наприклад, документальні про Євромайдан. Їх нерідко показують на патріотичних
заходах. Кінострічки про Революцію гідності
Микола Федорович представляв, зокрема, на
Міжнародному кінофестивалі в Чернігові.
У 20217 році з’явилася стрічка «Душа», яку
знімали за мотивами гоголівської «Купальської
ночі». Зйомки фільму запланували на середину
літа. Основна ідея фільму - день Івана Купала,
масштабне і специфічне святкування спеціально організували у одному із сіл. Потрібна була
місцевість поблизу річки і з гарною церквою,
обирали між Плішивцем, Книшівкою, Броварками, Малими Будищами і Вельбівкою, окремі сцени знімали в Гадячі. Фільм змонтували
у найкоротші терміни – уже через місяць після останнього дубля він був готовий, але через
певні обставини представлений глядачеві тільки у березні 2019 року.
Можна було б ще багато розповідати про
Миколу Федоровича як талановитого дослідника, краєзнаця, активіста і чуйну, небайдужу
людину, справжнього патріота, щиро залюбленого у рідний край. Але…
Спочивайте з Богом....
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КСП «Зелений Гай»
пропонує власникам земельних ділянок (паїв)
ПЕРЕДАТИ ЇХ У ОРЕНДУ
НА ВИГІДНИХ УМОВАХ:
1.виплата орендної плати починаючи
з 12 % від нормативної оцінки землі;
2. грошове заохочення при укладанні договору;
3.своєчасна виплата орендної плати;
4.виплата на поховання пайовика;
5.переоформлення спадщини;
Зв: м. Гадяч, вул. Першотравнева, 148.
Тел.

0955790116

Комплексні обіди
Фуршети
Банкетне меню
Поминальні обіди

Тел. 066 2473630

Увага! Громадо!
Беремо в оренду земельні
паї. 20000 грн заохочення
та орендна плата
20% від вартості землі.
Термін оренди від 10 років.
Тел.

0999000095

