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ЧИ ЗРОСТЕ ТАРИФ
НА РОЗПОДІЛ ГАЗУ?

Детально
на стор. 8

КСП «Зелений Гай»
на території Гадяцького району

КУПУЄ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

для ведення особистого селянського господарства, за
ціною, визначеною державною нормативною оцінкою.

Підписуємо договори оренди земельних паїв
37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Першотравнева, 148.

Тел. (05354) 2-17-80 , 0955790116
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«СТВОРЮЄМО ЛІСИ РАЗОМ»

ЗА ДЕНЬ НА ПОЛТАВЩИНІ ВИСАДИЛИ 57 600 ДЕРЕВ
У рамках
загальнонаціональної
толоки «Створюємо ліси
разом», присвяченій
масштабній висадці дерев
в Україні, в усіх державних
лісогосподарських
підприємствах Полтавщини
30 жовтня, відбулися
масштабні заходи з
висаджування дерев за
участі органів місцевого
самоврядування,
депутатського
корпусу, представників
громадськості, підприємств,
організацій, ЗМІ, молоді та
всіх охочих.
Учасники акції висаджували ліс
у Полтавському районі ДП «Полтавське лісове господарство». І
хоча ґрунт був доволі важкий, протягом години всі дружно висадили
9000 саджанців дуба, які в майбутньому стануть повноцінним лісом,
повідомили у пресслужбі Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Масштабне висадження дерев відбувається у рамках програми Президента «Зелена країна». Програма передбачає висадження 1 мільярду дерев за
три роки та збільшення площі лісів на 1
мільйон гектарів за 10 років.
Протягом дня лісівники Полтавщини разом з учасниками толоки висадили 57 600 дерев, зокрема у ДП «Миргородський лісгосп» заходи із садіння лісу

вий рекорд. Активісти
переконані: наше майбутнє безпосередньо залежить від того, яким є
наше сьогодення. Саме
тому важливо дбати про
довкілля й популяризувати це серед широкого
загалу. Кожна людина є
самобутньою, неповторною особистістю. Однак всіх людей об’єднує
спільний дім – Земля,–
переконана голова благодійного фонду «Озеленення України» Ганна
Крисюк.

одразу відбувалося у декількох лісництвах, де висадили понад 25 тисяч дерев. У ДП «Пирятинський лісгосп»
висадили 1 500 саджанців у лісосмузі
поблизу села Дейманівка. А в ДП «Кременчуцький лісгосп» у Кобеляцькому
лісництві висаджували ліс з 4 200 дерев.
Така ж кількість дерев висаджена і в ДП
«Лубенський лісгосп».
У ДП «Гадяцький лісгосп» загальнодержавна толока відбулася у Вельбів-

ському лісництві, де лісівники разом з
педагогами та вихованцями Гадяцької
спеціалізованої школи-інтернату ім. Є.
П. Кочергіна висадили 5000 саджанців.
Світовий рекорд: українці висадили
3,7 мільйона дерев за добу
29 жовтня в Україні стартувала масштабна екоакція «Висадження дерев
мільйоном людей за добу». Організатори оголосили підсумкові цифри. Так,
українцям вдалося встановити світо-

Результати акції
Загальна кількість
учасників – 1 313 338,
висадили дерев – 3 765
127.
Довідка: Екоакцію
«Висадження дерев
мільйоном людей за
добу» ініціював благодійний фонд «Озеленення України». Дерева висаджували
у співпраці з Акцією «Створюємо ліси
разом» у межах програми Президента «Зелена країна». Ініціатива є частиною глобального екологічного проєкту
Greening of the Planet. Акція відбулася
за підтримки Міндовкілля, Держлісагентства та Міністерства закордонних
справ України.
«БМ»

професіонал і його справа

ФУТБОЛ - ЙОГО ПОКЛИКАННЯ
У житті Василя Ванди було немало пам’ятних подій і зустрічей з цікавими людьми. Його покликанням став
спорт, зокрема футбол. Наш співрозмовник пригадує розмову, яка відбулася на пікові кар’єри. Знайомий поцікавився, у якій команді майстрів довелося
виступати Василеві. Той не забарився
з відповіддю: «Колос» (Мелешки)!».
Не помічаючи лукавих вогників у ледь
прижмурених його очах, допитливий
замислився, напевне, перебираючи в
пам’яті відомі йому спортивні клуби.
Василь Григорович вирішив не тримати
інтригу, а відразу ж пояснив, що так називалася футбольна команда його рідного села, що в Гадяцькому районі на
Полтавщині.
Народився В. Ванда 2 листопада 1946
року. Батько – фронтовик, очолював
місцеве колективне господарство, мама
там працювала. Як у звичайній сільській сім’ї, старшого Івана та молодшого Василя змалечку привчали до роботи. Уроки селянської праці, засвоєні в
дитинстві завдяки татові, мамі та ще дідусеві завжди ставали Василеві в пригоді на всіх етапах його життя. Він не
може пояснити, звідки у нього з’явився інтерес до футболу. У родині точно
не було шанувальників цієї емоційної
гри. Пригадує, що футболом захоплювався з семирічного віку. Спершу не міг
відірватися від радіоприймача, згодом,
коли у клубі села Березова Лука встановили телевізор, то Василь разом з іншими мелешківськими шанувальниками гри ходив туди за 5 кілометрів, щоб
«повболівати».

Щоліта в Мелешки приїздили вихованці Миргородського дитячого будинку. Допомагали колгоспникам на різних
роботах, а у вільний час між гостями
та місцевими хлопцями розгорталися
футбольні баталії. Учителем фізкультури і тренером команди дитбудинку
був колишній гравець однієї з футбольних команд Харкова. Гості мали хорошу
підготовку, а сільські хлопчаки тільки
вчилися, частенько програвали. Однак
поразки лише додавали азарту, до того
ж на футбол приходили уболівальники
майже з усього села.

У команду дорослих Василя запросили, коли він навчався в 7 класі. Після закінчення Березоволуцької школи
була невдала спроба вступити до Дніпропетровського технікуму фізичної
культури. В армії Василь Ванда служив
з 1965 до 1968 року. Перші вісім місяців – водієм, а згодом у складі відділення футболу спортивної роти Червонопрапорного Бакинського округу ППО.
Демобілізувася, улаштувався на роботу
викладачем фізичної культури і спорту
Веприцького СПТУ. Одночасно грав у
складі гадяцької футбольної команди.
1969 року перейшов на роботу вчителем
фізкультури Березоволуцької середньої
школи. Цього ж року став студентом–
заочником факультету фізичної культури і спорту Черкаського державного
педагогічного інституту.
Відтоді і до 2015 р. багато зусиль та
часу віддав служінню футболу. З ініціативи Василя в селі Березовій Луці побудовано стадіон із трибунами та роздягальнями, юридично оформлено
сільський футбольний клуб «Темп».
Його учасники чотири рази вигравали першість Полтавської області. 1988
року Василь Ванда став ініціатором започаткування на Полтавщині одного з
перших непрофесійного футбольного
клубу «Псел» (м. Гадяч), який п’ять разів вигравав чемпіонат та тричі ставав
володарем кубку області, був призером
першості КФК України.
Є в біографії нашого героя один цікавий момент: з 1978 до 1982 року Василь Григорович працював тренером у
Групі радянських військ у Німеччині.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Три сезони був гравцем, виступав за команду першої ліги «Динамо» з Франкфурта-на-Одері. 2005 року на базі Гадяцької школи-інтернату за ініціативи
Василя Ванди було створено дитячо-юнацький ФК «Інтер». Сім разів юні
футболісти вигравали першість України серед шкіл-інтернатів. Вихованці
Гадяцької КДЮСШ під керівництвом
досвідченого тренера неодноразово брали участь у першості України з футболу,
були призерами, а 2015 р. стали чемпіонами України серед 15-річних юнаків.
Відзначений державними та спортивними нагородами, дипломами і грамотами Української ради ДСТ «Колос»,
Федерації футболу України. Став відмінником народної освіти. 16 жовтня
2021 року В.Г. Ванді було вручено найвищу футбольну нагороду УАФ – орден «За заслуги». У добрих справах на
спортивній ниві надійною підтримкою
для Василя є його родина. Разом з дружиною виростили двох дітей: Андрія та
Наталію. Є й онуки Арсен та Мар’яна.
Серед вихованців В. Ванди є ті, які
присвятили себе цій прекрасній грі, виступали за різні футбольні клуби. З гордістю Василь Григорович заявляє, що
понад п’ятдесят його колишніх учнів
стали вчителями фізкультури і тренерами футбольних команд. Отже, недаремно працює, живе цією справою.
2 листопада Василь Григорович Ванда зустрів своє 75-річчя. Ювіляр має немало планів як наставник молоді, людина, яка все життя залишається вірною
футболу.
Василь Глухота
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Актуальне інтерв’ю

ТАРИФ НА РОЗПОДІЛ ГАЗУ У 2022 РОЦІ:
ЧОГО ОЧІКУВАТИ СПОЖИВАЧАМ ПРАТ «ГАДЯЧГАЗ»

Затвердження тарифів на
послуги розподілу природного
газу відбувається в кілька
етапів. Спочатку Оператори
газорозподільних систем
роблять попередні розрахунки,
обговорюють їх, схвалюють та
публікують. Далі, ці розрахунки
надходять до Національної
комісії, що здійснює регулювання
у сферах енергетики та
комунальних послуг. Після чого
НКРЕКП розглядає пропозиції
Операторів, за необхідності,
погоджує/відхиляє, проводить
свої розрахунки та затверджує
тариф на наступний плановий
період (Нацкомісія, ще жодного
разу не погодилась із пропозиціями
ліцензіатів та доводить тариф
за своїми розрахунками).
У зв’язку з критичним підвищенням
цін на ресурс газу на Європейських
ринках, в т. ч. і в Україні більш ніж у
п’ять разів, порівняно з минулорічними, та, відповідно, переглядом цін на
природний газ, що використовується
для забезпечення тиску та проведення
необхідних регламентних робіт, а також
у зв’язку з переглядом рівня заробітних
Поштова і електронна адреса Україна, 37300, Полтавська обл., місто Гадяч (пн), ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 19, тел. 380535422900, Телефон
2: +380535431191, Адреса електронної
пошти: gadyach_internat@ukr.net, buh_
internnat@ukr.net
Місце розташування майданчика
(траси) будівництва Полтавська обл.,
місто Гадяч, вул. Шевченка, буд. 19
Характеристика діяльності (об’єкта)
реконструкція котельні Гадяцького обласного наукового ліцею – інтернату ІІІІІ ступенів імені Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради з заміною 2 – х
газових котлів на один сучасний і додаткового встановлення твердопаливного котла на пелетах у відокремленому приміщенні. Транскордонний вплив
відсутній.
(орієнтовно, за об’єктами-аналогами,
належність до об’єктів , що становлять
підвищену екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу)
Технічні і технологічні дані кількість
котлів -3, існуючий газовий потужністю
0,470 Гкал, новий газовий «Колві 350»
потужністю 400 кВт, твердопаливний
«Ретра 400-4М» BIO потужністю 400
кВт з циклоном ЦН 15-550*УП. Котельня тепловою потужністю - 1345
кВт. Термін експлуатації – 30 років.
(види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації)
Соціально-економічна необхідність

плат працівникам до рівня середньої
в промисловості по області, підняттям
цін на виробничі витрати підприємства:
паливо, електроенергія, витрати на повірку, заміну лічильників, на ремонт
та модернізацію газової мережі, тощо,
ПрАТ «Гадячгаз» пропонує Нацкомісії розглянути можливість збільшення
тарифу до 6,10 грн, для забезпечення
безаварійної, безперебійної та беззбиткової роботи підприємства, а також модернізації та розвитку існуючої газової
інфраструктури на території здійснення діяльності.
Голова правління ПрАТ
«Гадячгаз» Дмитро Шестерненко
надав відповіді на поширені
запитання споживачів.
- Коли і ким буде затверджений
тариф на послуги розподілу
природного газу?
- Тарифи на послуги розподілу природного газу затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг. Питання встановлення тарифів для операторів газорозподільних систем є виключною компетенцією Нацкомісії. Тарифи будуть
затверджуватись у грудні.

- Що очікувати споживачам
природного газу?
- Пропозиції облгазів далеко неостаточні. Зокрема, ПрАТ «Гадячгаз» ще
змінюватиме пропозицію у зв’язку з
коригуваннями обсягів річної замовленої потужності та відповідно до ціни
газу на технологічні потреби. Також, зараз Кабмін, разом із НКРЕКП та НАК
«Нафтогаз України», вирішує питання встановлення ціни газу, для потреб
газорозподільних компаній (що використовується для підтримання тиску
та регламентних робіт), аналогічної до
ціни для теплоенергетичних підприємств чи бюджетних організацій. А такі
дії, суттєво впливають на проєкти тарифів на 2022 рік та, ймовірно, для деяких
-обл, -рай, -міськгазів тариф на наступний рік залишиться на рівні цьогорічного. Зараз державою опрацьовуються
кілька варіантів вирішення проблеми щоб не допустити суттєвого збільшення тарифів, від встановлення єдиного тарифу для газових компаній по
всій країні, до накладення мораторію на
збільшення. Різну інформацію чуємо,
представники органів центральної влади вважають можливим не допустити
суттєвого збільшення тарифів. Ми також суттєвих змін тарифів не очікуємо.
- Що спричиняє збільшення
тарифу у розрахунках?
- Критичне збільшення цін на ресурс
газу на Європейських ринках, в т. ч. і
в Україні, більш ніж у п’ять разів. Не
буду заглиблюватись у питання взаємовідносин між «Газпромом» та європейськими учасниками ринку газу, сертифікації «Північного потоку-2», про це
дуже багато можна почути з телеефіру.
Просто є факт критичної ціни на ринку. Від цього є проблема описана вище
та необхідне відповідне вирішення питання державними органами центральної влади.
Щоб було розуміння, підприємство зобов’язане провести розрахунки

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Інвестор (замовник) ГАДЯЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ
ІМЕНІ Є.П. КОЧЕРГІНА ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ
проектованої діяльності забезпечення
теплом Гадяцького обласного наукового ліцею – інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П.Кочергіна Полтавської обласної
ради
Потреба в ресурсах при будівництві і
експлуатації:
земельних - відсутні_ввііііііііііііі
(площа земель, що вилучаються в
тимчасове і постійне
користування, вид використання)
сировинних - відсутня
(види, обсяги, місце розробки і видобування, джерела одержання)
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) пілети в кількості – 367,48
т/рік, природній газ - 512,64 тис. м3/
рік, електроенергія - річне споживання - 55,11тис.кВт год/рік – від існуючих мереж ПАТ «Полтаваобленерго».
(види, обсяги, джерела)
водних 3,5м3/рік, питної якості
(обсяги, потрібна якість, джерела
водозабезпечення)
трудових 3 чоловік – на період
експлуатації

Транспортне забезпечення спецтехнікою підрядної організації
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: дотримання допустимих концентрацій
забруднення атмосферного повітря на
межі житлової забудови
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: Можливі впливи планової діяльності
(при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат: відсутній
повітряне середовище:на період будівництва – викиди оксиду вуглецю,
вуглеводнів, оксидів азоту ( NO+NO2),
діоксиду сірки (від пересувних джерел). Викиди заліза оксиду, марганця
та його з’єднань, кремнію оксиду, фторидів фтористого водню, (від неорганізованих джерел – зварювальні роботи під час будівництва); на період
експлуатації – викиди оксидів азоту(NO+NO2), оксиду вуглецю, сажі,
парникових газів від стаціонарних
джерел
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саме так як їх прораховано. Нацкомісією затверджено Методики та Порядки, згідно яких неухильно проводяться
розрахунки. Це величезний обсяг документів, багато з яких є з обмеженим доступом, конфіденційними чи комерційною таємницею, та надається виключно
НКРЕКП, оскільки ПрАТ «Гадячгаз»
утримує об’єкти критичної інфраструктури, а це енергетична безпека країни.
Ми розуміємо, що більш заполітизованої теми ніж газ у країні не має. Багато людей себе вважають експертами,
а деякі ще підбурюють інших, але вони
настільки мало розуміють і не знають
величезну кількість спеціальних нормативно-правових актів та ситуації на
ринку. Чули і заклики не платити за
розподіл, - але це призведе тільки до
відключень та подальших примусових
стягнень через суди; мітингувати, - але
ККД цього нульовий, оскільки тарифи встановлюються не «Гадячгазом»,
не міськрадами, не в Гадячі та, навіть,
не в Полтавській області, це виключна
компетенція Нацкомісії з регулювання
енергетики.
- Які ще складові
суттєво впливають на
формування тарифу?
- Надлишкові потужності. Справа в
тому, що ми утримуємо газорозподільну систему, 80 відсотків якої збудовано
ще за радянських часів. Система збудована з великими надлишковими потужностями і давно потребує редизайну. Ми щорічно інвестуємо в ремонти
та модернізацію від 2 до 5 млн. грн, але
цю проблему необхідно вирішувати на
загальнодержавному рівні. Тільки редизайн газорозподільних систем забезпечить необхідну безпеку та зменшення тарифів.
- Дякуємо за роз’яснення.
- Дякую Вам.
Спілкувалася Валентина Йотка

водне середовище: відсутній
геологічне середовище: відсутній
ґрунти: відсутній
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: відсутній
навколишнє соціальне середовище
(населення): відсутній
навколишнє техногенне середовище
наслідки можливих аварійних ситуацій
і аварій, вплив не буде додавати суттєвих змін у техногенному середовище.
Відходи виробництва і можливість їх
повторного використання, утилізації,
знешкодження чи безпечного поховання: побутові відходи, що утворюються
внаслідок власної діяльності видаляються на міській полігон твердих побутових відходів. Промислові відходи
передаватимуться спеціалізованим підприємствам на переробку, захоронення,
утилізацію, згідно укладених угод.
Обсяг виконання ОВНС:матеріали
ОВНС виконано в обсязі відповідно до
розділу 2 ДБН А.2.2-1-2003
Участь громадськості шляхом публікації матеріалів в місцевих засобах інформації. Ознайомитись з матеріалами проекту можна за адресою – ТОВ
«Укрсервіспроект» м. Полтава, вул. Кагамлика 72-И тел. 61-52-10, з 9 по 17
години.
(адреса, телефон і час ознайомлення
з матеріалами проекту і ОВНС, подача
пропозицій)
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
2 немовлят

ІНСЦЕНУВАННЯ ВБИВСТВА
КРИМІНАЛЬНОГО
АВТОРИТЕТА
13 жовтня Печерський районний суд Києва розпочав розгляд справи щодо замовного вбивства кримінального авторитета Олександра Мазура, під Пирятином. Про це стало відомо
з Єдиного державного реєстру судових рішень.
Нагадаємо, що 29 липня прес-служба поліції Полтавщини
повідомляла про розстріл авто та вбивство 35-річного мешканця Донецької області поблизу Пирятина. А 30 липня правоохоронці повідомили, що вбивство було інсценуванням. Тоді ж
правоохоронці встановили, що мотивом замовного вбивства
став перерозподіл сфер впливу у злочинному світі. За виконану роботу кілер мав отримати $50000.
Жертва замовного «вбивства» Олександр Мазур — уродженець Горлівки, Донецької області. Після закінчення школи у 2001 році працевлаштувався рядовим бійцем у бригаду
горлівського авторитета Олександра Батуріна, на прізвисько
Батура. Останній на початку 2000-х отримав посвячення в
«смотрящіє» за Горлівкою від «злодія в законі» Сергія Мамедова, на прізвисько Мамед.
«Полтавщина» вже описувала весь кримінальний шлях Мазура, а також те, як після початку війни на Донбасі, Мазур разом із бригадою Батури переїхали в центральну частину України. Після переїзду бригада Батури отримала контроль над
кількома фермерськими господарствами в Полтавській, Кіровоградській, Чернігівській, Херсонській та Одеській областях.
Саме із переділом агропромислових господарств пов’язана
одна з версій замовного вбивства.
Ще одну версію озвучувало видання Detective-Info, відповідно до якої, у 2014 Мазур відмовився долучатися до втілення в
життя сценарію «русской весны» на Донбасі та приєднався до
грузинських «злодіїв у законі», а саме увійшов до оточення так
званого «злодія в законі» Георгія Лобжанідзе на прізвисько
«Куцу». Тоді Батурін та Армен Саркісян (Горлівський) вирішили
позбутися «зрадника», а організацію вбивства доручили чоловіку з оточення Армена Горлівського на ім’я Іссая. Саме водій
Іссаї наразі обвинувачується у замовному вбивстві Мазура.
Що відомо про обвинуваченого, справжніх замовників та
«виконавців»
Обвинувачений у справі 45-річний Ігор Колесніков — уродженець міста Рівне. За інформацією Detective-Info, Колесніков працює водієм у Іссаї Енгібаряна (товариша Армена Саркісяна «Горлівського»).
Армен Саркісян із середини 90-х років вів кримінальний
спосіб життя, у 2010-их роках вже мав «підтримку у Києві»,
за допопомогою якої впливав на території Донецької області
на «видворення» за межі України деяких «королів злочинного
світу» та грузинських «ворів в законі». А за часів президентства Януковича Саркісян був «довіреною особою» народного
депутата від «Партії Регіонів» Юрія Іванющенка (Юра Єнакіївський). Крім того, Армен Саркісян був одним з організаторів
банд тітушок.
Отже, за дорученням Саркісяна, Енгібаряна довірив організацію замовного вбивства своєму водію. Колесніков 10 та 16
липня 2020 року зустрівся із двома своїми знайомими, яким
запропонував вбити кримінального авторитета. Один із потенційних кілерів — колишній АТОвець, на ім’я Олексій, відмовився від пропозиції та порекомендував іншого свого знайомого, на прізвище Даниленко.
За інформацією Detective-Info, Даниленко виявився агентом
Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Про це
обвинувачений дізнався вже після затримання.
Слід зазначити, що за декілька днів до імітації розстрілу автомобіля Мазура, Колесніков відвіз Енгібаряна на кордон країни, де останній покинув Україну. Також відомо, що Енгібарян
може переховуватися у Донецькій області. Але наразі у справі
окрім обвинуваченого Колеснікова ніхто не фігурує.
Після затримання Колесніков відправили до Київського СІЗО
№13, де він пробув 4 місяці. А потім, 16 листопада 2020 року,
слідчий суддя Печерського районного суду Тетяна Остапчук
призначила підозрюваному заставу — 2 млн 27 тис. грн.

4 пари
одружилися

5 осіб
пішли
з життя

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗА
ХАБАР «ПРИКРИВАЛИ»
ВОДІЇВ, ЯКІ
КРАЛИ ПАЛЬНЕ

5 пар
розлучилися

пожежа
29 жовтня, о 23:40, у с. Лютенька, на вул. Шевченка, сталась пожежа у господарчій будівлі. Вогнем
знищено дану будівлю, 10 м куб дров та 1 т сіна. Врятовано поряд розташований житловий будинок. Пожежа ліквідована одним відділенням 6 ДПРЧ та Рашівською МПО.
Прес-служба ГУ ДСНС

НЕТВЕРЕЗИЙ
ВОДІЙ ВЛЕТІВ У
ЕЛЕКТРООПОРУ

30 листопада за Колеснікова внесла заставу його дружина
і він вийшов на свободу. А 22 січня 2021 року чоловіку повідомили про зміну підозри. До раніше висунутого замовного
вбивства з корисливих мотивів, організованого групою осіб
(п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України) правоохоронці додали статті
про незаконний обіг зброї та зберігання боєприпасів (ст. 263
КК України).
Правоохоронці завершили розслідування та відправили
справу до суду з обвинуваченням Колеснікова за вище вказаними статтями. Тож, зовсім скоро в Єдиному державному
реєстрі з’являться матеріали по справі, з яких можна буде
дізнатися — яка ж версій є реальною.

У Чутовому, 28 жовтня, затримали двох лейтенантів поліції, які отримали $1000 хабара за те, що не
фіксуватимуть факт викрадання пального з машин
дорожньої компанії «Онур» їхніми ж водіями. Про
затримання та суму хабара повідомила прес-служба
Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону. Місце затримання
та суть злочину, який «прикривала» поліція, «Полтавщина» дізналася з власних джерел.
За даними спецпрокуратури, затримані — співробітники сектору спеціальної поліції відділу кримінальної поліції Полтавського райуправління ГУНП
в Полтавській області. Вони вимагали та отримали
$1000 за за не документування протиправної діяльності громадянина, який незаконно отримував і збував паливно-мастильні матеріали.
Як розповів прес-секретар ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, Олександр Білка, 27 жовтня у Чутівському районі поліцейські виявили водія приватного підприємства, який у лісосмузі збував паливо.
Вони запідозрили, що пальне крадене і вимагати від
водія та покупця $1400 за те, що «закриють очі» на
цей інцидент. За даними СБУ, правоохоронці фізично блокували проїзд техніки та погрожували відкрити кримінальне провадження, якщо водій і покупець
відмоляться сплачувати кошти.
Потрібної суми чоловіки не мали, тому водій залишився біля машини, а покупець з оперативниками поїхав до себе до дому. Оскільки вдома була лише
$1000, поліцейські погодилися зменшити розмір хабара. Під час передачі грошей слідчі ДБР затримали
правоохоронців «на гарячому».
Щодо поліцейських відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ (Одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі
або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням
неправомірної вигоди). Зловмисникам загрожує від
5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.
Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та вручення їм клопотань про
обрання запобіжного заходу та відсторонення від
посади.
Додамо, що турецька компанія «Онур» діє в Україні як представництво «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», зареєстроване у Львові. Зараз цей підрядник ремонтує
трасу М-03 Київ — Харків — Довжанський на ділянці від Полтави до Харківської області.

«Полтавщина».

«Полтавщина»
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За повідомленням до чергової частини відділення поліції №1 (м. Гадяч) Миргородського РВП, 26
жовтня, о 06:40, у Гадячі, по вулиці Кіндратенка, водій ВАЗ 2101 допустив зіткнення з електроопорою.
На час прибуття слідчо-оперативної групи, водій
транспортного засобу на місці події був відсутній.
Поліцейські провели перевірку та встановили особу винуватця. Ним виявився 39-річний місцевий житель. До поліції про вчинення ДТП, яка трапилася,
водій не повідомляв, вживав спиртні напої.
На правопорушника поліцейські склали два адміністративні протоколи за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження
дорожніх споруд) та за ч.4 ст.130 (Вживання водієм
транспортного засобу після дорожньо-транспортної
пригоди за його участю алкоголю) КУпАП.
Миргородський РВП

Протягом жовтня 2021 року, на автошляхах
територіальних громад Миргородщини, сектори
реагування патрульної поліції Миргородського
райвідділу зупинили 39 водіїв, які керували
транспортними засобами з ознаками сп’яніння.
На нетверезих кермувальників поліцейські склали
протоколи за статтею 130 КУпАП та направили
матеріали адміністративних порушень до суду для
прийняття правового рішення.
Водіям нагадуємо, що з березня 2021 року посилено
відповідальності за керування транспортним засобом
у нетверезому стані.
за ч. 1 ст. 130 - штраф 17 000 грн з позбавленням
права керування на 1 рік;
за ч. 2 ст. 130 - штраф 34 000 грн з позбавленням
права керування на 3 роки з оплатним вилученням
ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з
оплатним вилученням ТЗ чи без такого;
ч. 3 ст. 130 - штраф 51 000 грн з позбавленням
права керування на 10 років та конфіскацією
транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб
з позбавленням права керування на 10 років та
конфіскацією транспортного засобу.

НАМАГАЛИСЯ
ВИКРАСТИ
ЧОЛОВІКА
У Полтаві, неподалік Київського вокзалу, двоє невідомих силою намагалися посадити в авто чоловіка. Більше того, вони погрожували йому ножем. У
підсумку той почав тікати, але зловмисники кинулися за ним.
Отримавши повідомлення, на місце інциденту виїхав екіпаж роти ТОР (тактико-оперативне реагування). Про подію у поліцію повідомили 30 жовтня. Відомо, що викрадачі були озброєні.
Правоохоронці оперативно розшукали автомобіль,
на якому могли пересуватися імовірні зловмисники. Там вони виявили бейсбольну биту та два розкладні ножі.
На місце викликали слідчо-оперативну групу для
подальшого з’ясування обставин. Інших подробиць
інциденту в поліції не розповіли.
Патрульна поліція Полтавщини
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У ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ
ВИГОТОВИВ РУШНИЦЮ
І ПІСТОЛЕТ, ВИЯВИЛИ
ПСИХІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Гадяцький районний суд,
18 жовтня, розглянув
клопотання прокурора про
застосування примусових
заходів медичного характеру
відносно обвинуваченого,
у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 263 КК України.

Було встановлено, що близько
трьох років тому (точного часу органом досудового розслідування не
встановлено) обвинувачений, вирішив самостійно виготовити вогнепальну зброю для самозахисту. Для
цього він, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій,
передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання,
тобто діючи з прямим умислом, з метою незаконного виготовлення вогнепальної зброї, відшукав предмети
(запчастини) необхідні для функціонування вогнепальної зброї. У
подальшому, продовжуючи свою
злочинну діяльність, виготовив саморобний предмет схожий на обріз мисливської рушниці та залишив його на
зберіганні за місцем свого теперішнього проживання без передбаченого
законом дозволу, де незаконно зберігав під стріхою господарського приміщення до 18.06.2021, доки його не
було виявлено та вилучено працівниками поліції під час огляду місця
події.
Крім цього, обвинувачений продовжуючи свою злочинну діяльність
виготовив саморобний предмет схожий на пістолет та залишив його на
зберіганні за місцем свого колишнього проживання без передбаченого законом дозволу, де також незаконно
зберігав під стріхою господарського приміщення до 18.06.2021, доки
його не було виявлено та вилучено
працівниками поліції під час огляду
місця події.
Згідно висновку експерта від
25.06.2021, вилучені за місцями проживання обвинуваченого та надані
на дослідження: предмет схожий на
обріз мисливської рушниці та предмет схожий на пістолет являються
нестандартною вогнепальною, дульнозарядною, гладкоствольною, вогнепальною зброєю з ґнотовим запа-

ленням, виготовленими саморобним
способом по типу однозарядних пістолетів, які придатні для проведення пострілів.
Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст.
263 КК України, як умисні дії, що виразилися у незаконному виготовленні та зберіганні вогнепальної зброї
без передбаченого законом дозволу.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив застосувати до обвинуваченого примусові
заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного
закладу з наданням психіатричної
допомоги зі звичайним наглядом.
Обвинувачений вину та фактичні
обставини справи визнав повністю,
щиро розкаювався у вчиненому, не
заперечував проти застосування до
нього примусових заходів медичного характеру, але не у вигляді госпіталізації, а амбулаторно.
Відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи від
12.08.2021, обвинувачений на даний
час виявляє ознаки хронічного психічного захворювання у вигляді шизофренії параноїдної форми, параноїдний синдром, що позбавляє його
здатності усвідомлювати свої дії та
керувати ними. У період часу, що відноситься до інкримінованого йому
протиправного діяння, також страждав хронічним психічним захворюванням у вигляді шизофренії параноїдної форми, параноїдний синдром,
що позбавляло його здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними.
Відповідно, обвинувачений підпадає
під дію ч. 2 ст. 19 КК України і перед
судом постати не може.
Керуючись статтями 92-94 КК
України, статтями 512, 513 КПК
України, суд постановив задовольнити клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру відносно обвинуваченого за ч. 1
ст. 263 КК України, у вигляді госпіталізації до закладу з наданням психіатричної допомоги зі звичайним
наглядом.
Речові докази: предмет схожий на
обріз мисливської рушниці та предмет схожий на пістолет, які являються вогнепальною зброєю - передати
в Головне управління Національної
поліції в Полтавській області.
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ПОБИЛА СУСІДКУ
ДЕРЖАКОМ ВІД МІТЛИ
21 жовтня, Гадяцький районний
суд, розглядав провадження, за
обвинуваченням уродженки с.
Веприк, у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого
ч.1 ст.125 КК України.
Суд встановив, що 5 березня 2021
року, близько 17 години обвинувачена, перебуваючи поблизу будинку, діючи на ґрунті давніх, особистих неприязних відносин до сусідки, маючи
умисел спрямований на нанесення їй
тілесних ушкоджень, усвідомлюючи
суспільно-небезпечний характер своїх
дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання,
тобто діючи з прямим умислом, нанесла щіткою-мітлою один удар в область
лівої частини спини та відразу ж нанесла ще один удар пластиковим держаком
зазначеної мітли в ліву ділянку спини
сусідці.
Від вказаних ударів потерпіла отримала тілесні ушкодження у вигляді: синця лівої заднє-бокової поверхні тулуба, які згідно висновку
експерта, являються легким тілесним
ушкодженням.
Допитана у судовому засіданні обвинувачена, свою вину не визнала, заперечувала, що має неприязні відносини
з сусідами та пояснила, що 5 березня
2021 року, була на лікарняному, вийшла
на подвір`я, відчинила гараж, залишила сміття та побачила, що сусідка ходить по її території, тому зробила їй
зауваження. У відповідь потерпіла обізвалась нецензурною лайкою та замахнулась пакетом. Тому у відповідь обвинувачена відмахнулась віником. Також
сусідка схопила обвинувачену за кофту
та порвала її. Після цього вона чула стукіт по вікнах та дверях своєї квартири.
Незважаючи на невизнання своєї
вини обвинуваченою, її вина у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами:
-показами потерпілої, яка суду пояснила, що 5 березня 2021 близько 17
години вони з чоловіком та дитиною
повернулися з міста на власному автомобілі, взявши дитину на руки та пакет,
потерпіла направилась до квартири, де
проживає, при цьому проходила повз
вхід до квартири обвинуваченої сусідки, яка виходила тримаючи в руках мітлу. У цей час, остання нанесла їй удар в
область спини, а за ним ще один.
-показами свідка, який суду пояснив,

що збирався їхати, до міста, а коли підійшов до двору то почув крики та побачив як обвинувачена вдарила двічі потерпілу якоюсь ручкою, схожою
на держак від мітли та сховалася після
цього в своїй квартирі;
-показами ще одного свідка, який підтвердив, що повертався з сім`єю із міста, дружина з дитиною вийшла, а він
залишився чекати сусіда. Коли дружина йшла з речами до свого будинку, обвинувачена вискочила зі своєї квартири, в руках у неї був віник, після удару
у якого відпала ручка.
-протоколом огляду місця події від
05.03.2021;
-заявою постраждалої про притягнення до відповідальності обвинуваченої за
нанесення їй тілесних ушкоджень;
-протоколом та відеозаписом слідчого експерименту;
-висновком експерта, згідно якому при проведенні судово-медичної
експертизи у постраждалої, виявлені тілесні ушкодження: синець лівої
заднє-бокової поверхні тулуба кваліфікуються як легке тілесне ушкодження.
Дії обвинуваченої, судом кваліфікуються за ч.1 ст.125 КК України як нанесення умисного легкого тілесного
ушкодження. Обставин, які пом`якшують чи обтяжують покарання судом не
встановлено.
Вивченням даних про особу обвинуваченої встановлено, що вона раніше не
притягувалася до кримінальної відповідальності, на обліку у лікаря-психіатра
та нарколога не перебуває.
Згідно довідки-характеристики виданої виконавчим комітетом Гадяцької
міської ради, обвинувачена, за місцем
проживанням характеризується посередньо. За характером неврівноважена,
у спілкуванні може проявляти грубість
та нетактовність.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст.369-371, 373, 374,
376, 392-395 КПК України, суд визнав
обвинувачену винною за ч.1 ст.125 КК
України та призначив їй покарання у
вигляді штрафу, в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
що складає 850 грн.
Речовий доказ, який знаходиться у
камері зберігання ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: метало-пластикову палицю довжиною 65 см. діаметром 2 см та віяло
від неї - знищили.

СУД КОНФІСКУВАВ ПОНАД
МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ ДОХОДУ ІЛЛІ
КИВИ ВІД ЖОМОВОЇ ЯМИ
Судді Апеляційної палати
Вищого антикорупційного
суду підтвердили рішення
першої інстанції про те,
щоб забрати в народного
депутата Іллі Киви 242 тис.
грн в дохід держави.
Про це повідомили 27 жовтня у Центрі протидії корупції.
Адвокати стверджували, що яма насправді не зовсім яма, бо під нею нібито є ціла нафтобаза (резервуари для нафтопродуктів) і тому ціна оренди така
дорога:
«Адвокат просив поновити судове

слідство, витребувати проект нафтобази, допитати свідка і провести експертизу. Адвокати також заявили, що вартість
об’єкта в кілька десятків разів вища через підземне сховище. Але чомусь у договорі оренди жомової ями, який підписував Кива, немає жодних згадок про
підземні сховища чи резервуари, а орендар взагалі не займається переробкою
нафтопродуктів».
13 серпня ВАКС вирішив стягнути
понад 1 млн 242 тис. грн в дохід держави через факт набуття необґрунтованого активу Іллею Кивою. Слідство
встановило, що нардеп, попри те, що
він не є власником жомової ями, передав її в оренду підприємцю з ознаками

фіктивності.
У травні депутат із фракції «Опозиційної платформи – За життя» Ілля
Кива назвав необґрунтованими вимоги Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури:
«На момент укладення договорів
оренди майно було задеклароване і з
отриманого прибутку були сплачені всі
податки. Тому порушення закону там не
було. Сьогодні ми бачимо, що антикорупційна прокуратура висуває мені порушення в тому, що нібито жомова яма
мені не належить. І це для мене було
новиною, коли я раптом побачив, що та
сумнозвісна жомова яма, про яку було
стільки чуток, справді перестала мені

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

належати».
Жомові ями використовував цукровий завод, що розташований в місті
Заводське на Полтавщині. У такі ями
скидали відходи, що лишалися після обробки буряків. Нині завод не працює,
але яму Киви, площею у майже 400 кв.м,
орендувала львівська фірма «Компанія «Сіквел»». Вона фігурує в одному
з кримінальних проваджень, де йдеться
про ознаки її фіктивності. Про це йдеться в сюжеті для програми «Наші гроші з
Денисом Бігусом».
Сторінку підготувала О. Кириченко, за
матеріалами із Єдиного державного
реєстру судових рішень.
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ПОСТАЧАЛЬНИКА ПРОДУКТІВ ДО ШКІЛ
ТА САДОЧКІВ ОБЛАСТІ ОШТРАФУВАЛИ
НА 200 МІЛЬЙОНІВ
Шість компаній та ФОПів, які пов’язані з найбільшим постачальником продуктів у школи і дитсадки Полтавщини Володимиром Сергієнком, отримали
майже 200 млн грн штрафу за змову під
час участі у торгах. Відповідні рішення ухвалив Антимонопольний комітет
України 26 жовтня.
ФОП Сергієнка двічі
оштрафували на 82 млн грн
Ухвали стосувалися двох справ порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження яких
АМКУ розпочав у 2019 році. Мова йде
про тендери на постачання продуктів
харчування закладам освіти та іншим
замовникам у Полтавській, Харківській
та Сумській області у 2017-2019 роках.
У першій справі фігурують чотири
ФОПи та одна ТОВка: ФОП Володимир Сергієнко; ФОП Наталія Мазаратій; ФОП Дмитро Муравйов; ФОП
Євгенія Севастьянова; ТОВ «ТК «Світ
продуктів».
Тимчасова адміністративна колегія
АМКУ визнала їх причетними до антиконкурентних узгоджених дій під час
участі у 60-ти публічних закупівлях у
2017-2019 роках, загальною вартістю
більше 245 млн грн. На думку АМКУ,
учасники змовлялися між собою, усунувши таким чином конкуренцію. А це
спотворило результати торгів.
Тому колегія постановила оштрафувати трьох перших на загальну суму 99,8
млн грн за порушення п.4 ч.2 ст.6 та п.1
ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції». «Світ продуктів» отримало штраф в 1,3 млн, ФОП
Сергієнко — 82,1 млн грн, ФОП Мазаратій — 16,5 млн грн. ФОПи Севастьянова та Муравйов штрафи не отримали, бо припинили підприємницьку
діяльність.
Друга справа стосується змови двох

згаданих вище оштрафованих осіб та
ще трьох ФОПів й однієї ТОВки: ФОП
Володимир Сергієнко; ФОП Наталія
Мазаратій; ФОП Дмитро Муравйов;
ФОП Катерина Аврахова; ФОП Ярослава Ляшенко; ТОВ «Марі фудс».
Їх визнали винними у змові під час
проведення ще 27 публічних закупівель
на загальну суму у майже 50 млн грн —
також у 2017-2019 роках.
Оскільки ФОПи Аврахова, Ляшенко
та Муравйов припинили підприємницьку діяльність, штрафи знову присудили
лише Мазаратій (16,5 тис. грн), Сергієнку (82,1 тис. грн) та «Марі фудс» (728,1
тис. грн). Тобто 99,4 млн грн загалом.
Тож усього АМКУ призначив штрафів по цих порушеннях на 199,2 млн
грн. Окрім того, за Законом «Про публічні закупівлі», ці 8 осіб позбавлені
права брати участь у торгах упродовж
наступних 3-х років.
Як пов’язані Сергієнко
та інші підприємці
У цих справах найбільшої уваги вартий один ФОП — Володимир Сергієнко. Саме він фактично монополізував ринок харчування у закладах
освіти Полтави та районах області. До
його пулу увійшла низка ФОПів і підприємств, які різним складом реєструвалися на участь у різних закупівлях
продуктів, аби створити вигляд конкуренції, якої насправді не було.
Увесь перелік перераховувати тут
не будемо. Нагадаємо лише про окремі зв’язки між ними. Так, Наталія Мазаратій подавала на тендери документи, у яких була довіреність на фургон
від працівника ФОПа Сергієнка. Катерина Аврахова вказувала спільних із
Сергієнком робочих і телефони, а також — надання техніки в оренду Сергієнку. Контактний телефон «ТК «Світ
продуктів» збігався із тим, який Сер-

гієнко лишив для контактів під час продажу
вантажівки у 2012 році.
Крім того, обидва орендували приміщення у
ПАТ «Полтавахолод»
на вул. Зіньківській,
51/2. А Дмитро Муравйов вказував контактним номер телефону,
який збігався з іншими
ФОПами, пов’язаними
із Сергієнком.
Додамо, що у Держпродспоживслужби виникали питання щодо санітарних умов на потужностях Володимира Сергієнка, які він
орендує у Полтавського м’ясокомбінату. Йому навіть забороняли виробництво їжі. Втім, потім рішення скасували, бо ФОП наче все виправив. Все це
не зупиняло бюджетні організації Полтави від замовлень підприємцю.
Нагадаємо, ФОП Сергієнко і ФОП
Мазаратій Н.І. кілька років поспіль були
постачальниками продуктів у освітні
заклади Гадяччини. Окрім цього,
остання часто подавала скарги на
закупівлі, «зривала» їх і, таким чином
перемагала у тендерах.
Аби скинути «кармічне навантаження» попередніх закупівель, у 2020 році
Сергієнко створив нове ТОВ «Сефторг». Щоправда, офіційно його зареєстрували на старшого брата Анатолія.
А навесні 2021-го товариство переписали на іншу людину і воно почало отримувати замовлення від новоствореного
КП «Добробут Полтавської громади»,
яке опікується саме харчуванням дітей.
Брати участь у профільних тендерах
бюджетних організацій, які опікують-

ся сферою освіти Полтави, сам ФОП
Сергієнка, «ТК «Світ продуктів», «Марі
фудс» та Мазаратій останнім часом припинили. Замість цього пов’язані з харчуванням школярів і вихованців дитсадків замовлення отримують ТОВ
«Сефторг» і ТОВ «Фудмікспостач» —
також пов’язані із Сергієнком.
Новими компаніями уже зацікавилися київські слідчі, які перевіряють факт
розтрати бюджетних коштів у великих
розмірах (ч. 5. 191 ККУ). У справі фігурують «Сефторг», його колишній власник Анатолій Сергієнко, ТОВ «Світ
продуктів» та низка ФОПів.
Матеріали кримінального провадження містять свідчення про те, що Сергієнки «розігрували» тендери з фіктивними ФОПами, завищуючи таким чином
ціни на продукти харчування. І в цьому
їм сприяли службові особи Центральної
бази зберігання та постачання Державної прикордонної служби та Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ.
Разом з тим, зазначимо, що Антимонопольний комітет не має інструментів
для стягування штрафів. Тож фактичне
надходження до бюджету 200 млн грн
залежитиме від майбутніх дій судів та
виконавчої служби.
За матеріалами «Полтавщини»

ФОКУСНИКИ З ГАДЯЧА: СТАЛА ВІДОМОЮ
РЕЦЕПТУРА БЕНЗИНІВ НА «БРСМ»
ТОВ «Стандарт Ойл-2000», ексклюзивний виробник бензинів для мережі
АЗС «БРСМ Нафта», у першому півріччі 2021 року випустило 67,5 тис. т
сумішевих нафтопродуктів, використавши 14,6 тис. т різних паливних компонентів. Про це свідчать дані акцизних
декларацій, виданих «Стандарт Ойл2000», які стали доступними enkorr.
Згідно з офіційними даними, базовим
компонентом для бензину А-95 та альтернативного палива виступає бензин
А-92. Рецептура змінювалася від місяця до місяця, зокрема вміст А-92 у марці А-95 варіювався від 82% до 92%, у
паливі, що містить спирт, – 52-55%. Також у різних пропорціях додавалися метилтретбутиловий ефір (МТБЕ), ізопентанова фракція, риформат (продукт
нафтопереробки з високим вмістом ароматичних вуглеводнів), етанол і невідомі безакцизні компоненти.
Згідно з документами, у першому півріччі 2021 року «Стандарт Ойл 2000»
заплатив із 1000 л виробленого бензину А-95 у середньому 104 грн акцизного збору (базова ставка становить 213
євро/л, або 7 180 грн/т), з тонни альтернативного палива – 503 грн (базова

ставка 162 євро/л, або 5 448 грн/т). Таким чином, сплата акцизу цим виробником з бензину А-95 склала 2% від базової
ставки, альтернативного палива — 9%. Решту акцизу компанія подає на відшкодування,
оскільки нібито використовує
підакцизні компоненти.
У Консалтинговій групі «А95» звертають увагу, що мережа «БРСМ» є єдиною серед великих мереж, яка торгує
пальним, виробленим в умовах
нафтобаз та міні-НПЗ.
«Якщо самостійно виробляти бензин із компонентів так
вигідно, чому більше ніхто цього не робить? На ринку вистачає фінансово потужніших і технологічно просунутіших
компаній з нафтобазами і потужними
лабораторними комплексами, які могли
б легко зробити те саме, але вони вважають за краще закуповувати заводське
пальне», — каже аналітик Консалтингової групи «А-95» Артем Куюн.
У зв’язку з цим він ставить під сумнів
відповідність даних акцизних декларацій реальній рецептурі бензинів, що ре-

алізуються в мережі «БРСМ», а також
технічну змогу «Стандарт Ойл 2000»
забезпечити контроль якості пального,
що випускається, в умовах рецептур, які
постійно змінюються.
«Спецоператори групи «БРСМ» –
«Катма Груп» і «Стандарт Ойл» – відкрито закуповують на ринку нафту,
газовий конденсат, імпортують октанопідвищуючі розчинники, в Гадячі
«Стандарт Ойл 2000» орендує міні-НПЗ, виробляючи прямогонний бензин і
дизпальне… але всієї цієї маси безакци-

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

зних компонентів ми не бачимо у
рецептурі й податкових документах. Чи вони просто ховаються під
підакцизними?» — каже експерт,
наголошуючи, що жоден із державних органів не здійснює контроль за даним виробництвом.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мережа «БРСМ-Нафта»
посіла передостаннє місце в рейтингу платників податків 2020
року серед найбільших десяти автозаправних мереж України з показником 16 коп. податків на літр,
тоді як лідер рейтингу — мережа
Shell — сплачує 1,79 грн/л, або в
11 разів більше. Найменше виявилося лише у мережі «Авантаж 7» —
8 коп./л.
Проведені Інститутом споживчих експертиз дослідження якості пального навесні 2021 року показали відхилення від
нормативів бензинів А-92, А-95 і дизпалива. У бензинах, зокрема, було виявлено октанопідвищуючий компонент
ММА, заборонений для використання в
Україні, Європі й США.
За матеріалами enkorr.ua
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НОВА ПОДВІЙНА СМУГА:
ПОРУШУЄМО ПРАВИЛА
У жовтні, Гадяцька міська рада
порадувала мешканців міста
завершенням ремонту відрізку
дороги по вул. Лохвицька. Стан
в якому дорога перебувала
останній час, бажав кращого.
Тим більше це одна з найбільш
проїзних доріг по Гадячу. Тобто,
капітальний ремонт був потрібен і
це підтвердить кожен автомобіліст,
який хоч раз там проїхав.
За даними міської ради, на
ремонт дороги були витрачено
4,2 мільйони гривень. Всі дорожні
роботи проводило підприємство
ТОВ «ГАДЯЧШЛЯХБУД» яке
виграло два тендери на 2,556
млн. грн та 1,692 млн. грн.,
надавши найнижчу ціну, що
й було пріоритетним у виборі
переможця.
Що ж ми маємо за ці гроші?
Двошарове покриття відрізку дороги від світлофора до світлофора та нову
розмітку.
Як відомо, розмітку робили маркувальною машиною, скоріш за все, її брали в оренду. В тендерній документації
не вказана сума коштів, яка була витрачена конкретно на розмітку. Щодо покриття - візуально все дуже гарно, але
якість і надійність можна перевірити
тільки часом, тобто, як мінімум після
зими. А от з розміткою все не так просто. Подвійна суцільна лінія з двома
відрізками переривистої лінії викликала багато питань. Редакція закликала до
обговорення цієї теми в соціальних мережах і ось що з цього вийшло.
Більшість коментарів про те, що дорога класна і хотілось би бачити таку по
всьому Гадячу, з чим згоден і сам. Проте,
з новою розміткою багато людей висловили незгоду. Подвійна смуга перекриває виїзд із провулку та ще до декількох приватних будинків з одного боку,
та два виїзди з двоповерхівок з іншого боку дороги. Мешканці прилеглих
будинків розчаровані тим, що тепер їм
треба доїхати до перехрестя, щоб розвернутись в потрібному напрямку. В
свою чергу це створює завантаженість
на перехресті, де і так чималий трафік.

Ми всі знаємо, як водії, час від часу, нехтують правилами дорожнього руху, тож
порушень і штрафів на даній ділянці
буде вдосталь.
Згадали штрафи, тож поговоримо
трішки про них. Згідно частині 1 статті
122 КУпАП штраф за перетин подвійної
смуги 20 неоподаткованих мінімумів,

тобто 340 грн. А це таки сума, на яку
можна купити кошик продуктів. Зважаючи на те, що таке порушення можна робити кожен день та по декілька разів, сімейний бюджет порушника може
швидко опустіти. Причому, на цьому
відрізку дороги дуже легко розмістити
пару камер відеонагляду – це тільки питання часу та бажання.

І ТАК
ЗГОДИТЬСЯ
У цьому році місцева влада
виділила кошти на встановлення
нових сміттєвих баків по всьому
місту. Урни з капелюхами дякують
кожному, хто викидає сміття в них.
І правда, з збільшенням кількості
урн сміття в Гадячі стало помітно
менше. І у цьому питанні, як завжди, є своє «Але».
Про старі сміттєві урни всі
забули, або не хочуть згадувати. В

них так само кидається сміття, але
деякі з них можуть згодитись хіба
на металобрухт. Картина маслом,
помічаю вже не перший раз в
різних районах Гадяча. Стоїть урна,
а під нею лежать пляшки, пакети
та інший непотріб, який потім
розносить вітром, або бродячими
собаками.
Урни обслуговуються, сміття
виноситься, тобто є якась людина,

яка бачила і прогниле дно, і сміття, що валяється просто на землі.
Більш того, влітку, всі старі були
пофарбовані в чорний колір, а от
перевірити їх стан ніхто не виявив
бажання. У гарного господаря
чоботи блискучі не тому, що нові, а
тому що доглянуті.
Сторінку підготував Влад Лидзарь

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Тож хотілось би звернутись до водіїв,
дотримуйтесь правил дорожнього руху і
забудьте слова «так звикли», «так зручніше», « поки ніхто не бачить». Нова дорога – це благо для міста. Можливо, через якийсь час, місцева влада зробить
поправки з урахуванням побажань та
претензій від жителів міста, а нам залишається тільки не порушувати.
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ТАРИФ НА РОЗПОДІЛ ГАЗУ ХОЧУТЬ
ПІДВИЩИТИ МАЙЖЕ У ЧОТИРИ РАЗИ
Саме цю новину найбільше
обговорювали минулого тижня.
І зрозуміло чому - на сайті ПрАТ
«Гадячгаз» оприлюднило на розгляд
споживачів та громадськості проект
структури тарифу на послуги з
розподілу природного газу на
2022 рік. Цифра, вказана у тексті,
шокувала навіть стресостійких –
тариф має зрости аж до 6 гривень 10
копійок за 1 куб. м. без ПДВ, у той
час, як зараз споживачі сплачують
1,66 грн./1 куб. м. без ПДВ.
Ми проаналізували проекти тарифів
на розподіл природного газу, які
опублікували оператори ГРМ та
дізналися, чим компанії пояснюють
бажання брати зі споживачів
майже втричі більшу плату, та що
думають про це в НКРЕКП.
Навіщо Гадячгазу
більше грошей?
На сайті газорозподільного підприємства
вказали, що перерахунок тарифу вони провели відповідно до Постанови НКРЕКП
від 30.06.2017 р. № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг. Усіх бажаючих запросили до обговорення, щоб привести тариф «до економічно обґрунтованого рівня задля належного
фінансування необхідних матеріалів та послуг, забезпечення рівня заробітної плати
працівників ПрАТ «Гадячгаз» відповідно
до середніх показників по галузі».
У нову структуру тарифу врахували
(далі, обґрунтування необхідності внесення змін до тарифу):
1. Матеріальні витрати
1.1. Витрати товариства на 2022 рік розраховано виходячи з обсягу ВТВ, розрахованого відповідно до Методик, затверджених НКРЕКП та обсягу газу на власні
потреби. Ціна для розрахунку цих витрат
прогнозується на рівні 30 729,70 грн. за
1000 м. куб. без ПДВ (середньозважена ціна
на природний газ за результатами електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі на листопад 2021 року).
Об’єм ВТВ закладено в розмірі 2955,110
тис. м. куб. та обсяги газу на власні потреби в розмірі 34,480 тис. м. куб)
1.2.Вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, інші матеріальні витрати) визначено виходячи з необхідних витрат за 2022 рік, діючих цін на
матеріали на момент розрахунку тарифу з
урахуванням індексу зміни цін виробників
промислової продукції (Постанова КМУ
від 31.05.2021 року №586).
2. Витрати на оплату праці
Для розрахунку витрат на оплату праці
застосований приведений рівень середньої
заробітної плати, який розрахований виходячи з середньої заробітної плати у розрахунку на одного штатного працівника за
січень-серпень 2021 року по промисловості, який склався в регіоні та коефіцієнта її
росту врахованого виходячи з прогнозованих індексів на 2022 рік.
Розрахунок витрат на оплату праці проведено з урахуванням необхідної для забезпечення діяльності з надання послуг
розподілу штатної чисельності персоналу, розрахунок якої проведений виходячи
з обсягів робіт при обслуговуванні, утриманні та експлуатації газорозподільних мереж (протяжності газових мереж, кількості
ГРП, ШРП, КБРТ, станцій катодного захисту, систем хімзахисту, вузлів обліку газу,
споживачів, автотранспорту, тощо) з урахуванням періодичності їх обслуговування.
(В розрахунок закладена необхідна чисельність працівників для здійснення діяльності 142 чол., та середня заробітна плата 20
473,78 грн.)
3. Амортизаційні відрахування заплановано з урахуванням фактичної суми амортизаційних відрахувань за 2021 рік, варто-

До речі, обговорення проекту структури
тарифу на послуги з розподілу
природного газу спочатку повинне
було відбутися у адмінприміщенні
ПрАТ, 29 жовтня о 8:00 год. Проте,
бажаючих висловитись відразу
попередили про те, що «у разі
погіршення епідеміологічної ситуації,
відкрите обговорення відбудеться в
онлайн форматі. І саме 28 жовтня, на
території Гадяцької громади посилили
карантинні обмеження. Відповідно,
ПрАТ «Гадячгаз» зачинилось на
карантин, а люди, які прийшли
до будівлі, щоб взяти участь в
обговоренні, потупцювались кілька
годин під парканом і розійшлися.
сті основних засобів та строків корисного
використання основних засобів та необоротних матеріальних активів, що визначені
Постановою НКРЕ від 28.11.2013р. №1500
«Про затвердження Порядку визначення
регуляторної бази активів суб’єктів, що
здійснюють розподіл природного газу».
4. Інші витрати
Елемент структури тарифу «Інші витати» визначений з врахуванням росту цін
згідно індексу цін виробників промислової продукції.
4.1. Нарахування на заробітну плату.
Сума нарахувань на заробітну плату розрахована, відповідно до умов чинного законодавства, у розмірі 22% від суми витрат
на оплату праці.
4.2. Повірка та ремонт лічильників
населенню.
Враховано витрати на повірку та ремонт
лічильників, яким у 2022 році настав термін
планової повірки та кількості лічильників,
які підлягають ремонту з застосуванням
індексу зміни цін виробників промислової продукції.
4.3. Плата за надане відповідно до договору експлуатації майна (газорозподільних систем та їх складових), що належить
державі та обліковується на балансі ПрАТ
«Гадячгаз».
Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 95 оператор
ГРМ щороку здійснює відрахування плати за надане відповідно до Договору право
на експлуатацію майна, що належить державі та обліковується на балансі оператора у розмірі 10% його залишкової балансової вартості, за умови включення таких
платежів до структури тарифу на розподіл
природного газу та в обсязі, встановленому тарифом.
Залишкова балансова вартість державного майна газорозподільних систем та їх
складових, яке перебуває на балансі ПрАТ
«Гадячгаз» станом на 31.12.2011 р. становить 13 734,766 тис. грн., отже до структури тарифу на послуги розподілу природного газу необхідно включити витрати в сумі
1373,48 тис. грн, як плату за експлуатацію

майна, що належить державі за 2022 р.
4.4. Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи - це кошти на оплату
послуг оператора газотранспортної системи
обсягу замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи розраховані виходячи з Тарифів на послуги транспортування природного газу для внутрішніх
точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний
період 2020-2024 роки затверджених Постановою НКРЕКП №3013 від 24.12.2019
року.
4.5. Витрати на заміну лічильників
газу та/або створення обмінного фонду
лічильників
Відповідно до вимог глави 8 розділу Х
Кодексу газорозподільних систем , що затверджений Постановою НКРЕКП від
30.09.2015р.№2494 (зі змінами та доповненнями) та статті 17 Закону України «Про
метрологію та метрологічну діяльність»
при знятті на повірку лічильник газу побутового споживача, Оператор ГРМ повинен встановити останньому лічильник
з власного обмінного фонду. Запланована
у структурі тарифу сума коштів на поповнення обмінного фонду. Відповідно до вимог глави 8 розділу Х Кодексу
газорозподільних систем, що затверджений Постановою НКРЕКП від
30.09.2015р.№2494 (зі змінами та доповненнями) та статті 17 Закону України «Про
метрологію та метрологічну діяльність»
при знятті на повірку лічильник газу побутового споживача, Оператор ГРМ повинен
встановити останньому лічильник з власного обмінного фонду. У структурі тарифу
заплановано кошти на поповнення обмінного фонду у розмірі 42,5 тис. грн. Витрати на заміну лічильників, які не відповідають вимогам обліку плануються у сумі
1138,5 тис. грн.
5. Прибуток
Відповідно до статті 9 Закону України
«Про природні монополії» державне регулювання діяльності суб’єктів природних
монополій здійснюється на основі принципів, зокрема самоокупності суб’єктів природних монополій. Відповідно до частини шостої статті 4 Закону України «Про
ринок природного газу» тарифи, повинні
бути встановленими з урахуванням належного рівня рентабельності. Разом з цим, діюча методологія розрахунку тарифу передбачає встановлення такого рівня тарифу,
який би забезпечив газорозподільним підприємствам, зокрема отримання обґрунтованого рівня прибутку, достатнього для
забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності.
6. Витрати на капітальні вкладення
У зв’язку з недостатністю коштів, які
передбачались у попередніх роках структурою тарифу на утримання системи газопостачання в надійному стані, для забезпечення безпеки, надійності розподілу
природного газу, якості обслуговування
споживачів плануються витрати на капітальні вкладення. Дані витрати є джерелом
виконання Інвестиційної програми товариства на 2022 рік, яка пройшла необхідні обговорення – 4474,9 тис. грн.
7. Коригування планової
річної тарифної виручки
Стаття включає: фінансування компенсацій витрат (збитків), яких зазнало підприємство за підсумками 2017 – 2020 рр.,
та становить 26847,41 тис. грн. за мінусом
отриманих в діючому тарифі компенсацій
витрат минулих періодів в сумі 4837,73 грн.
( 26847,41 – 4837,73 =22009,68)
8. Планова річна замовлена потужність
розподілу природного газу споживачам в
зоні діяльності ПрАТ «Гадячгаз» на 2022
році запланована на рівні 29 398,178 тис.
куб. м.
Хто та як хоче підняти тариф
Як стало відомо, підняти ціни на послу-

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

гу з розподілу гази від 30% до більш ніж
в 4 рази із січня 2022 року, пропонують
усі газорозподільні компанії країни. Про
це свідчать проекти тарифів, опубліковані
на сайтах кожної окремої газорозподільної
компанії. Таким чином, середній тариф на
розподіл по країні може зрости з нинішніх
1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.
Найбільше хочуть підняти тарифи дві
компанії – Луганськгаз (з 1,55 грн до 8,41
грн) та Уманьгаз (з 1,78 грн до 8,91 грн). У
2022 році вони хочуть брати зі споживачів
на понад 400% більшу плату. Також Одесагаз хоче підняти тариф на 438% – з 0,84
грн до 4,52 грн. Мешканцям Києва (Київгаз) тариф за розподіл газу пропонують
підняти з 0,31 грн до 0,83 грн (зростання
на 168%), а Київоблгаз для мешканців Київської області – з 1,45 грн до 3,38 грн. Дніпрогаз для своїх клієнтів планує зростання
тарифів з 0,93 грн до 2,80 грн. Через це тариф може стати навіть більшим, за тариф
Дніпрооблгазу (передбачається зростання
з 1,17 грн до 2,41 грн).
Лубнигаз, який прославився у січні 2020
року «газовими бунтами» та помилками
у платіжках, хоче підняти тариф майже в
два рази – з 1,79 грн до 3,49 грн. Найменше хочуть підняти тарифи Газопостачсервіс
(на 22%), НГХП «Сірка» (на 39%), Кіровоградгаз (на 61%), Шепетівкагаз (на 72%) та
Лубнигаз (на 96%). В проектах усіх інших
компаній зростання тарифів передбачається в рази вищим.
Хочуть підняти тарифи на розподіл
на 100% та більше: Дніпропетровськгаз,
Хмельницькгаз, Рівнегаз, Київоблгаз, Сумигаз, Івано-Франківськгаз, Львівгаз, Житомиргаз, Закарпатгаз, Вінницягаз, Чернігівгаз, Криворіжгаз, Київгаз, Тернопільгаз,
Волиньгаз, Запоріжгаз.
Хочуть підняти тарифи на розподіл на
200% та більше: Дніпрогаз, Полтавагаз, Коростишівгаз, Маріупольгаз, Миколаївгаз,
Кременчукгаз, Тернопільміськгаз, Черкасигаз, Донецькоблгаз, Чернівцігаз, Харківгаз, Гадячгаз, Херсонгаз, Мелітопольгаз,
Тисменицягаз.
Хочуть підняти тарифи на розподіл на
300% та більше: Харківміськгаз.
Чи будуть такі тарифи схвалені?
Згодом, прес-служба НКРЕП заявила
про те, що повідомлення про підвищення
тарифів на розподіл природного газу не відповідають дійсності. Мовляв, згідно чинного законодавства, тарифи на послуги розподілу природного газу на наступний рік
затверджуються НКРЕКП щорічно, як правило – у грудні попереднього року. У той
же час, поки що, жодних рішень про затвердження тарифів на наступний рік не
ухвалювали.
За оперативними узагальненими розрахунками, навіть гіпотетичне корегування тарифів на розподіл природного газу на
2022 рік в середньому по Україні не має перевищувати рамки інфляційних процесів.
У НКРЕКП наголошують, що наміри
окремих операторів газорозподільних мереж (облгазів) надзвичайно суттєво підвищити тарифи на розподіл природного газу
не означають, що такі наміри можуть бути
реалізовані.
«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг затверджує не бажані
тарифи і не наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи,
які відповідають інтересам усіх учасників
ринку природного газу, а головне – інтересам споживачів», – йдеться у заяві.
Як повідомили у прес-службі, обґрунтованість усіх проектів розрахунків, наданих до НКРЕКП, буде ретельно перевірена.
Досвід минулих років свідчить, що тарифи
на розподіл природного газу затверджуються у розмірах, які значно нижче, ніж попередньо розраховані операторами газорозподільчих мереж (облгазів). Немає підстав
сумніватися, що так буде і в цьому році.
«БМ»
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МРТ І КТ БЕЗОПЛАТНІ
ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ
З ОНКОЛОГІЄЮ
Діагностика і лікування онкологічних хвороб входять до Програми медичних гарантій та є безоплатними для пацієнтів.
Такі вартісні методи діагностики, як МРТ і КТ, — у
пакеті хіміотерапевтичного лікування.
За хіміотерапевтичне лікування дітей та дорослих
у стаціонарних та амбулаторних умовах у медзакладах, які підписали відповідні пакети з НСЗУ, пацієнти платити не повинні. За лікування пацієнтів медичним закладам платить НСЗУ.
Наприклад, у 2021 році за пакетом хіміотерапевтичного лікування заклади отримали 1,3 млрд грн.
Взагалі хіміотерапевтичне лікування включає всі
необхідні інструментальні дослідження пацієнтам із
підтвердженим онкологічним діагнозом, зокрема й:
-магнітно-резонансна томографія (в тому числі з
внутрішньовенним контрастуванням);
-рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (з внутрішньовенним
контрастуванням).
МРТ і КТ безоплатні для пацієнтів з клінічно та
морфологічно встановленим діагнозом злоякісного
новоутворення у 100 закладах у всіх регіонах України. На Полтавщині таких закладів 5:
КП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» .
КП «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ».
КП «ДИТЯЧА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».
КП «3-Я МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».
ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДІОН» .
Щоб отримати лікування в межах пакету «Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах», в тому числі - і
безоплатне КТ, МРТ, пацієнту потрібне електронне
направлення. Направлення пацієнтам із встановленим онкодіагнозом видає лікуючий лікар.
Якщо у медзакладі у пацієнта вимагають гроші за
послуги, які є безоплатними, залишайте скаргу головному лікарю медичного закладу, а також НСЗУ.
Пресслужба Міністерства охорони здоров’я

СТАН
ЗАХВОРЮВАНОСТІ
НА ГРИП ТА ГРІ
На підконтрольній території (колишній Гадяцький
район) за період із 22 по 29 жовтня, на ГРІ захворіло 157 осіб, з них дітей - 35 (34,7%). Показник захворюваності по району на ГРІ – 313,2 на 100 тисяч населення, в т.ч. по м. Гадяч – 420,8.
Випадків грипу не зареєстровано.
Проти грипу щеплено 72 особи (Рашівський психоневрологічний будинок-інтернат).
С. Бабак, в. о. завідувача Гадяцького ВПДУ
«Полтавський ОЦКПХ МОЗ»

«СКІЛЬКИ У ЛІКАРНІ
ШВЛ-АПАРАТІВ?»

ПРИЙОМ
ПАЦІЄНТІВ
СІМЕЙНИМИ
ЛІКАРЯМИ
У зв’язку із значним підвищенням захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 та з метою
розмежування потоків пацієнтів КНП «Гадяцький
ЦПМСД» просить враховувати наступні зміни:
АЗПСМ м. Гадяч №1 (пацієнти, що мають декларацію з лікарями Н. Богуш, В. Гусаренко, Л. Лега, Л.
Мальцева, С. Наливайко, М. Недовіс, Т. Фурсова, Л.
Черненко, В. Шаповал).
Прийом пацієнтів із ознаками ГРВІ здійснюється
на 2 поверсі поліклінічного відділення (вхід із вул.
Воровського) у кабінетах № 201-211.
Забір крові каб. № 213 із 8:00-9:30.
Маніпуляційний кабінет № 213 із 9:40-16:00.
Прийом пацієнтів із хронічними захворюваннями
здійснюється на 2 поверсі поліклінічного відділення
(центральний вхід із вул. Лохвицька).
Прийом пацієнтів каб. №1/реєстратура (колишнє
приміщення лабораторії Медлаб).
Забір крові та маніпуляційний кабінет № 223 із
8:00-11:00.
Прийом дитячого населення
Із ознаками ГРВІ: 1 поверх поліклінічного відділення (вхід із вул. Лохвицька), каб. №103 із
8:00-16:00.
Без ознак ГРВІ: АЗПСМ м. Гадяч №2 (вул. Полтавська, 44).
Прийом населення в суботу
Із ознаками ГРВІ:
Доросле населення: 2 поверх поліклінічного відділення (вхід із вул. Воровського), каб. №201-211,
із 8:00-13:00.
Дитяче населення: каб.№ 103, із 8:00-13:00.
Без ознак ГРВІ: АЗПСМ м. Гадяч №2 (вул. Полтавська, 44), із 8:00-13:00.
АЗПСМ м. Гадяч №2 (пацієнти, що мають декларацію із лікарями Т. Древаль, Н. Кащенко, Н. Мариниченко, О. Попенко).
Прийом пацієнтів із ознаками ГРВІ здійснюється
на 1 поверсі поліклінічного відділення (вхід із вул.
Воровського).
Прийом пацієнтів каб.№108.
Забір крові каб. №102 із 8:00-9:30.
Маніпуляційний кабінет №102 із 9:40-16:00.
Прийом пацієнтів із хронічними захворюваннями здійснюється в АЗПСМ м.Гадяч №2 (вул. Полтавська, 44).
Адміністрація КНП «Гадяцький ЦПМСД»

НОВИНИ
КАРАНТИНУ
Продовжуємо вас інформувати про ситуацію
із коронавірусом.

На наш запит, директор КНП «Гадяцька МЦЛ»
Олександр Шаповал повідомив, що згідно вимог має
бути 1 апарат штучної вентиляції легень на 10 «ковідних» ліжок.
Наразі є 8 апаратів, а задіяно 50 ліжок. У той же
час, лікарня додатково замовила ще 3 апарати. Два
із них, «Prisma VENT40» та «Prisma VENT50-c», які
успішно зарекомендували себе в роботі в інших лікарнях не лише Полтавщини, а й України, уже надійшли до КНП. Очікують ще один апарат ШВЛ.

Так, на 2 листопада, у Полтавській області лабораторно підтвердили 1 065 нових випадків захворювання на коронавірус.
Згідно інформації директора КНП «Гадяцька
МЦЛ» Олександра Шаповала, у стаціонарі інфекційного госпіталю перебуває 63 пацієнти (вакцинованих 3). Із них у 60 хворих підтверджений діагноз
COVID-19, підозрюється інфікування у 3 пацієнтів.
Із них 5 пацієнтам підтримують дихання апаратами
штучної вентиляції легень, 26 - кисневими генераторами, балонним киснем - 15.
Загальна кількість летальних випадків за весь період карантину на території громад Гадяччинни – 100
(на 26.10. - 88).

«БМ»

Оксана Кириченко

Із таким питанням звернулися до редакції у
соціальній мережі.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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ПЕРЕЛІК
ПРОТИПОКАЗАНЬ
ДО ВАКЦИНАЦІЇ
ПРОТИ COVID
Міністерство охорони здоров’я опублікувало перелік протипоказань для вакцинації від коронавірусу. Вони поділяються на абсолютні, коли існує чітко
визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину у пацієнта, а ризики
від проведення вакцинації значно перевищують переваги від проведення щеплення, та застереження –
ситуації, за яких остаточне рішення щодо щеплення
приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками від щеплення.
Абсолютні в свою чергу можуть бути постійними
та тимчасовими.
Єдине абсолютне постійне протипоказання до щеплення конкретною вакциною – це анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини. У цьому випадку пацієнтові порекомендують щепитися від
COVID-19 іншою вакциною за умови її наявності.
Якщо у пацієнта є алергія на один із компонентів
вакцини від COVID-19, йому також слід щепитися
іншою вакциною.
Тимчасові показання:
- гострі захворювання з підвищенням температури вище 38,0 °C. Вакцинуватися можна після одужання та за відсутності ознак гострої хвороби. Довідка видається на термін до двох тижнів від початку
захворювання;
- лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою. Вакцинацію можна провести через 90 днів після закінчення курсу терапії.
Термін дії довідки – три місяці;
- введення вакцин проти інших інфекційних хвороб. Вакцинацію від COVID-19 мають здійснити через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб (за винятком інактивованої
вакцини проти грипу, яку можна вводити одночасно з антиковідною вакциною в різні руки). В проміжку між першою та другою дозою вакцини проти
COVID-19 можуть бути введені інші вакцини з дотриманням 14-денного інтервалу. Термін дії довідки – 14 днів;
- проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA). У разі необхідності провести пробу з
туберкуліном або IGRA, її слід провести та інтерпретувати перед проведенням вакцинації або відкласти
щонайменше на чотири тижні після проведення вакцинації проти COVID-19. Щепитися від COVID-19
можна в будь-який час після завершення всіх етапів
проби з туберкуліном. Термін дії довідки – до завершення оцінки проби/IGRA;
- COVID-19 в анамнезі. Вакцинацію можна відтермінувати на три місяці від часу перебігу COVID-19
або зробити раніше, але не раніше ніж через 28 днів
від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР/
визначення антигену вірусу SARS-CoV-2. Якщо людина захворіла на ковід після отримання першої дози
антиковідної вакцини, другу дозу можна ввести відповідно до затверджених схем вакцинації конкретних
вакцин, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19. Термін дії довідки – до
трьох місяців.
Вакцинація з пересторогою, або особливі стани:
онкологічна хвороба. Вакцинація проти COVID-19
осіб з онкопатологією є пріоритетною. При її здійсненні слід дотримуватися відповідних рекомендацій НТГЕІ;
аутоімунне захворювання. Пацієнти, які проходять лікування препаратом «Ритуксимаб», повинні
відкласти вакцинацію щонайменше на чотири тижні
після останньої дози цього препарату;
особи з імунодефіцитом. Наявних нині даних недостатньо для оцінки ефективності та ризиків вакцини для осіб із важкими імунодефіцитними станами. Враховуючи, що вакцина не є «живою», а особи з
імунодефіцитом мають вищий ризик важкої хвороби
та смерті від COVID-19, вони можуть вакцинуватися.
Крім того, існують протипоказання до введення окремих вакцин, наприклад «CoronaVac» від «Sinovac
Biotech» протипоказаний вагітним.
З питаннями щодо вибору вакцини потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.
«БМ»
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ПЕРЕВИБОРИ
КАРЛІВСЬКОЇ
МІСЬКРАДИ —
ПЕРЕМОГА «БАБЛА»
ТА АГРОБАРОНІВ,
А ТАКОЖ ФІАСКО
ПАРТІЇ ВЛАДИ
31 жовтня у Карлівській громаді відбулися позачергові вибори депутатів до місцевої ради. Явка виборців на дільниці становить 44,2%. Участь у виборах брали 383 претенденти від 16 партій. Орієнтовні
результати голосування такі:
Лідер — партія «Українці», яку створили за кілька
місяців до виборів. Отримала підтримку 24,56% населення (7 мандатів у міській раді).
По 4 мандати отримали «Батьківщина» (12,24%)
та «Довіра» (11,40%). Далі голоси розподілились так:
«Аграрна партія України» – 10,56%;
«За майбутнє» – 8,19%;
«Сила і честь» – 7,96%;
«Опозиційна платформа – За життя» – 5,13%;
«Удар» – 4,45%;
«Партія Простих людей Сергія Капліна» – 3,66%
«Українська стратегія Гройсмана» – 2,88%
«Європейська Солідарність» – 2,22%;
«Рідне місто» – 2,22%;
«Пропозиція» – 1,86%;
«Слуга народу» – 1,56%;
«Українська республіканська партія» – 0,59%;
«Народний рух України» – 0,44%
недійсні – 320 голосів, 4,18%.
Відзначимо, що з ради «вилетіли» партії «Слуга
народу», «Європейська Солідарність», «Рідне місто»
та «Пропозиція».
Попередні висновки:
За інформацією інтернет-видання «Полтавщина»,
партія «Українці» (яка має дніпропетровське коріння) витратила на вибори 3 млн грн, більшість
із яких пішли на так звану «сєтку». Окремі джерела говорять, що за один голос виборці отримували
по 600 грн.
Таким чином, перемогла партія, яка просто купила голоси. Також у переможцях — партії, які залучили до своїх лав місцевих лідерів думок, а також партії сформовані місцевими «агробаронами».
Констатують повне фіаско партії влади «Слуга народу», яка навіть не отримала й 2%.
Ще один висновок — криза ідей. Виборцям вже,
грубо кажучи, начхати на кольори партійних прапорів та на їх програми та обіцянки.
«БМ»

ВІДНОВИТИ
ОПІШНЯНСЬКІ
СЛИВОВІ САДИ

29 жовтня в Опішнянській громаді посадили перший сливовий сад. На території у понад 2 га, що знаходиться поряд із стадіоном ім. О. Губаря, де традиційно проводять фестиваль «Опішня СливаФЕСТ».
До садіння приєдналися колективи, організації, вихованці дитячого садочку, родини та всі охочі. «Велика вдячність всім, хто сьогодні прийшов і всі разом
ми дружно висадили сад для наших дітей та онуків.
Ми посадили близько 500 дерев 7 сортів. Хай сливи
ростуть і смакують усім мешканцям Опішнянської
територіальної громади», – сказав голова громади
Микола Різник.

ЛІКВІДУВАЛИ
ЩЕ ДВА
ПАМ’ЯТНИКИ
КОМУНІСТАМ

СПИРТЗАВОД
ЗАБРУДНЮВАВ
ПОВІТРЯ Й
ЗАВДАВ ДЕРЖАВІ
ЗБИТКІВ НА 5
МІЛЬЙОНІВ
«Жовтневий спиртовий завод» на Карлівщині, викидав забруднюючі речовини в повітря та користувався водою без необхідних дозволів.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Центрального округу 22 жовтня.
Порушення виявили під час планової перевірки.
За її результатами склали акт та винесли припис. За
порушення вимог природоохоронного законодавства
відповідальних осіб підприємства притягнули до адміністративної відповідальності. Держпідприємство
сплатило 2 тис. 193 грн штрафу.
Окрім цього екологічна інспекція обрахувала збитки, заподіяні державі. Спиртзаводу пред’явили претензію на суму 5 млн 320 тис. грн. Ще дві претензії
за забір води без дозволу на 13 тис. 318 грн. та 35 тис.
14 грн. сплатять до бюджету держави.
Виконувача обов’язків директора «Жовтневого
спиртового заводу» раніше викрили працівники
Державного бюро розслідувань. За версією слідства,
він організував схему ухилення від сплати податків
на 181 млн грн й діяв у змові зі службовими особами підприємств на Полтавщині.
У серпні Карлівська міська рада повідомляла, що
через сморід з спиртзаводу страждають жителів їхнього міста.
«БМ»

У ніч на 26 жовтня невідомі зруйнували пам’ятні
знаки радянської доби у Лохвиці та Лубнах, зокрема
у Лубнах знесли пам’ятник Василю Чапаєву.
Інформація про руйнування пам’ятників, які й так
мали бути знесені в межах декомунізації, надійшла
до місцевої поліції.
До речі, Лубнах пам’ятник Василю Чапаєву мали
прибрати, натомість у 2015 році місто його перейменувало на «пам’ятник Чапаєвської дивізії» й не стало
зносити. Проте, невідомі таки скинули його.
Крім того, у Лохвиці цієї ж ночі ліквідували
«пам’ятник комсомольцям».
Водночас у селі Хорол (Полтавська область) на
бюсті радянського генерала Івана Третяка, відповідального за збиття пасажирського «Боїнга» у 1983
році, написали слово «вбивця».
Довідково: Василь Чапаєв – фельдфебель Російської імператорської армії, командир дивізії Робітничо-селянської червоної армії, учасник Першої світової війни і громадянської війни в Росії. У 1917 році
приєднався до більшовицького крила РСДРП. Організовував військові сили більшовиків на східному
березі Волги, загинув у 1919-му у віці 32 років.
Іван Третяк – радянський військовий діяч, генерал, головнокомандувач військами ППО СРСР, член
ЦК КПРС. Відомий тим, що 1 вересня 1983 року
наказав збити пасажирський «Боїнг-747», що прямував із Нью-Йорка до Сеула, саме тоді він був командувачем Далекосхідного військового округу. Літак «Корейських авіаліній» помилково відхилився
від маршруту й полетів над радянською територію.
На перехоплення цивільного лайнера радянські
військові підняли два Су-15. Винищувач, перебуваючи поза зоною огляду пілотів KAL007, зробив кілька
довгих попереджувальних черг з авіагармати – одразу бронебійними снарядами. Зниження швидкості
«корейця» радянські льотчики сприйняли за спробу уникнути перехоплення.
Саме тоді надійшов наказ генерала Третяка про
знищення літака, і винищувач Су-15 збив лайнер
двома ракетами Р-60. Літак впав неподалік від острова Монерон. Всі, хто перебував на його борту, загинули, зокрема й 8-місячний малюк та діючий депутат Палати представників Конгресу США.
«БМ»

Зміст

У ЛУБЕНСЬКІЙ
ЛІКАРНІ
ВІДМОВИЛИСЬ
ЛІКУВАТИ
ДИТИНУ ЧЕРЕЗ…
ВИХІДНИЙ
Про цю ситуацію написала на своїй сторінці у соцмережі депутат міської ради Пирятина Аліна Захарченко. Оскільки в Пирятині дитячого відділення
немає, мешканцям громади доводиться їхати до районної лікарні в Лубни. Але, як виявилось, у районній лікарні пацієнтів не лікують на вихідних. Жінка
розповіла, що серед ночі, у дитини почала стрімко підніматися температура, тому вони викликали
швидку, яка вколола дитині ліки і після цього повезла їх до лубенської лікарні.
«Приїхали в Лубенську лікарню, дитяче відділення. Як ви думаєте, що було далі? Нас ніхто там не чекав о 3-й ночі, ми під дверима із медиком, яка приїхала на виклик і водієм чекаємо, хто ж спуститься і
відчинить нам двері. Дитина переживши такий жар
у мене на руках на холоді, чекаємо. Жах.
Згодом, нас таки впустили і оформили. Але, лубенські медичні працівники сказали: «все б харашо, як
би не три часа ночі». В кого харашо? Кому? Мамі,
яка ледь не втратила дитину.
До речі, вранці у дитини не взяли аналізи, сказали
чекати до понеділка. Мотивували тим, що вихідні.
Тому, наступного ранку жінка дочекалася чоловіка,
забрала дитину і поїхала до Полтави, де незважаючи
на вихідний, зробили всі необхідні аналізи
Аліна Захарченко написала про цю ситуацію в мережі, а мер Пирятина, у той час, перетворив її допис на свій піар-майданчик. У коментарях до допису депутатки очільник громади почав розписувати
про свої плани і напрацювання та чергові обіцянки
відкрити дитяче відділення. А «прихильники мера»
традиційно звинуватили попередню владу міста,
мовляв, саме вони винні, бо не захотіли витрачати
гроші на лікарню.
Тим часом, уже понад 5 років дитяче відділення у
Пирятині, чекає ремонту.
«Апельсин»
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«НЕ ОТВЕРЖИ МЕНЕ ВО ВРЕМЯ СТАРОСТІ…»
Чому Україна вслід за імперією
забула перших класиків
Талановиті хлопці із провінційного,
хоч і столичного Глухова Максим Березовський та Дмитро Бортнянський
першими підняли музичне мистецтво
Російської імперії на професійний рівень. Вони стали першопроходьцями,
які у XVIII столітті змогли зробити музичну кар’єру в Європі. Один диктував
моду при царському палаці в Петербурзі, а другий не пережив забуття і молодим вкоротив собі віку. Нині – несправедливо забуті в сучасній Україні.
Глухів, повен голосів
Глухів середини XVIII століття був
містом, сповненим краси. І влади. Від
1708-го до 1764-го місто було столицею
Гетьманської України. У мистецтві та
культурі панувало українське бароко.
Саме в той час у Глухові й народилися
двоє майбутніх класиків, перші українські професійні композитори, які писали не лише церковну музику, – Максим
Березовський та Дмитро Бортнянський.
Тоді у Глухові діяла музична школа,
відкрита ще за гетьмана Данила Апостола 1729 року. Тут готували учнів для
Придворної співацької капели в столиці імперії, Санкт-Петербурзі. Хлопці вивчали «київський», «чотиригласний»,
«партесний» (на декілька партій) спів,
нотну грамоту, гру на цимбалах і бандурі. Згодом Максима Березовського
та Дмитра Бортнянського, як і багатьох
українських юнаків із гарними голосами, забрали до Петербурга.
Столиця вражала. Різниця в музичному житті була разючою. По всій імперії
музика – це народні пісні й танці та церковний хор, а у столиці – і опера, і балет, і квартети, і концерти для клавіру з
оркестром. Там працювали європейські
музиканти, які створювали та виконували нову й незнану решті країни музику.
Серед співаків Придворної капели
хлопці з Глухова вирізнялися талантом.
Вони не тільки співали в капелі, їх залучали до постановок опер, написання музики. Українські музиканти навчались у
Санкт-Петербурзі в італійських викладачів, а згодом поїхали до Італії продовжувати студії. Збагачувати талант в італійських
педагогів було загальною тенденцією серед європейських
музикантів. І Вольфганг Амадей Моцарт, і Йоганн Себастьян Бах теж їздили до Італії. Бортнянський протягом
десяти років жив у Венеції. А
в Болоньї, поряд із Моцартом,
навчався Березовський.
Венеція у XVIII столітті була центром музичного та
театрального життя Європи.
Звідси походять Алессандро
Скарлатті, Антоніо Вівальді,
автори commedia dell’arte Карло Ґольдоні та Карло Ґоцці. І,
звичайно, Венеція знаменита своїми маскарадами. Театралізація життя, проникнення Мельпомени в реальність,
її переплетення із повсякденністю накладали відбиток і на
мистецтво.
У XVIII столітті у Венеції
діяло чотирнадцять театрів.
Чотири – оперні, три – драматичні, решта – працювали з
приїжджими трупами. Крім цих сцен, у
Венеції були численні приватні театри,
які утримували у своїх палацах аристократи. Для порівняння, Париж мав
учетверо більше населення, але вчетверо менше театрів, ніж Венеція. Будь-яка
нова п’єса, акторський дебют ставали
першорядними подіями. Суперництво

двох театрів або двох драматургів – наприклад, Ґольдоні і Ґоцці – набувало масштабів державної події. Театральність музики
– це та особлива риса, яка відрізняє інструментальну музику
Бортнянського від музики Березовського, який не жив у Венеції.
Вона ж споріднює Бортнянського і з Моцартом.
Бортнянський написав в Італії
три опери. Перша опера, «Креонт», – це проба пера, незнаний
досвід написання музики для оркестру, солістів. А вже третя опера, «Квінт Фабій», була дуже
зрілою і мала великий успіх, її
ставили в багатьох театрах Італії та Європи. На партитури
опер Бортнянського натрапляли в архівах Лісабона та Лондона. Їх дещо переробляли: твори пристосовували до місцевих
умов – складу оркестру, сцени. За
10 років Бортнянський отримав
справжнє європейське визнання.
Але після численних нагадувань
Придворної канцелярії мусив повернутися до Санкт-Петербурга.
Викрадення оперою
Максим Березовський працював в Італії менше – чотири роки.
Він блискуче закінчив Болонську академію, ставши 1771-го,
наступного року після Моцарта,
«академіком».
«Демофонт» Березовського – це перша українська опера. Її написано для зимового карнавалу в Ліворно, де стояла
на якорі російська флотилія. Вірогідно,
опера була написана на вимогу композиторового патрона, графа Олексія Орлова. Прем’єра відбулася в лютому 1773
року і здобула визнання місцевої преси.
Ім’я Березовського овіяне різними легендами. Із його оперою пов’язана бувальщина про викрадення 1774-го князівни Єлизавети Тараканової з Італії.
Жінка оголосила себе «претенденткою
на російський престол», назвалася дочкою імператриці Єлизавети й Олексія

Максим Березовський

манити себе на російський фрегат, нібито щоб продовжити бенкет. Тільки-но
вона ступила на судно, якір підняли й
корабель вирушив до Росії. Легенда
свідчить, що на тому ж борту, всупереч
своїй волі, до Росії вирушив і Березовський. Він брав участь у святковому застіллі й нібито не помітив відплиття.
Що в цій історії є правдивим, а що –
вигадкою, сказати складно. Але відомо,
що Березовський неодноразово перетинав російський кордон за чотири роки
перебування в Італії. Цілком ймовірно,
що він виконував таємні дипломатичні
доручення.

Дмитро Бортнянський

Розумовського. Згідно з легендою, граф
Орлов отримав завдання доставити самозванку до Росії. Для цього він розробив план викрадення. У Ліворно для
князівни влаштували пишне свято, що
почалося з постановки опери Березовського «Демофонт». Спадкоємиця так
розчулилася музикою, що дозволила за-

Знайти себе в
Петербурзі
У Санкт-Петербурзі Максимові Березовському було
важко знайти роботу, яка
відповідала б його таланту
та освіті. Він повернувся на
своє колишнє місце – композитором до Придворної
капели. Зарплата, яку йому
запропонували, була в рази
меншою, ніж навіть у посередніх італійських колег.
Поклоніння іноземцям у
Петербурзі було абсолютним – натомість талановитий, освічений молодий
композитор виявився просто непотрібним.
Один із найдраматичніших хорових концертів,
який написав Максим Березовський зі словами: «Не
отвержи мене во время старости». Що це? Передчуття
власної долі? Тонке відчуття, співзвучність церковного тексту власному внутрішньому світові? У 31 рік
композитор наклав на себе

руки.
Чому суспільство належно не оцінило таланту Березовського, одного з
перших професійних композиторів на
теренах Російської імперії, автора прекрасних духовних хорових концертів,
першої опери, першої симфонії, перших
інструментальних сонат? На це запи-
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тання досі нема відповіді.
Музична доля Дмитра
Бортнянського склалася інакше: його кар’єра – приклад
успішного музиканта, попри
моду на іноземців. У тодішніх концертах грали італійські, французькі, австрійські
та німецькі музиканти; музику писали італійці та австрійці. Українець Бортнянський,
якому замовляли французькі
комічні опери для того, щоб їх
виконувала придворна знать,
– це було щось! Розмах діяльності Бортнянського вражав.
Спочатку – співак Придворної капели, потім – соліст концертів і оперних вистав; композитор оперної, духовної,
камерно-вокальної, інструментальної музики; директор
Придворної капели; придворний композитор Малого двору, викладач; знавець живопису – член Академії мистецтв.
Йому доручали переглядати
та рецензувати усю церковну
і придворну світську музику.
Бортнянський навчав музики
сім’ю майбутнього імператора
Павла І і навіть закуповував
картини для царських покоїв у Павловському та Гатчинському палацах.

Аутсайдери
«Могучої кучки»
Одразу після смерті українських
класиків – Березовського, Бортнянського, Веделя – музична естетика
змінилася. На сцену вийшли Глінка,
Даргомижський, трохи згодом – композитори так званої «Могучої кучки». У
їхній музиці центральне місце посів реалізм, з’явилися національні теми. Бортнянському та Березовському відмовили
в індивідуальності: критики говорили
про «итальянщину». «Сахар Медович
Патокин», – так Бортнянського іронічно характеризував Глінка.
У хоровій музиці і Бортнянський із
Березовським, і Ведель спиралися на
багатовікову традицію українського
церковного багатоголосся. Але у світській музиці Березовський та Бортнянський рухалися шляхами загальноєвропейської класичної традиції. Саме
вони заклали фундамент нецерковної
професійної музики на теренах Російської імперії – і саме їм було відмовлено у визнанні.
Історичні драми – світові війни та революції – знищили майже всі партитури композиторів. Архіви Придворної
співацької капели, бібліотеки багатих
аристократів зникли: їх знищили, загубили, розпорошили по світу. Донині буквально по крихтах доводиться
відшуковувати опери, симфонії, сонати перших українських класиків. Але
при цьому хорова музика Бортнянського, Березовського та Веделя продовжує
жити в церковному вжитку. Неперервна традиція хорової музики має послідовників і в сучасному українському
мистецтві.
У світі відроджується захоплення
старовинною музикою. Нині вивчають ренесансний, бароковий та ранньокласичний інструментарій. Із забуття
повертаються старовинні танці: поряд
із вальсом та румбою поціновувачі навчаються і алеманди, куранти, буре та
жиги. Цьогоріч у Львівській Національній Опері вперше в Україні поставили
дві опери Бортнянського – «Сокіл» та
«Алкід».
Підготувала Валентина Йотка.
Локальна історія
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ТБ ПРОГРАМА
6.00 Гiмн України.
6.05 Антропологiя.
6.30 М/ф «Бегемот та
сонце».
6.40 М/ф «Братик Кролик
та братик Лис».
6.50 М/ф «Будиночок для
равлика».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.05,
2.20,5.25 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05,9.05,2.55 Погода.
8.08 12 мiфiв про Донбас.
8.10 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».
13.10,1.40 Прозоро: про
актуальне.
14.00,4.30 UA:Фольк.
,21.35,0.30,2.45,5.50
Спорт.
15.20 Концерт. Квартет
Гетьман.
16.25 Буковинськi загадки.
16.30 Д/с «Дикi тварини».
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Дикий свiт».
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.40 Т/с «Бальтазар».
(18+).
3.00 Я вдома.
3.30 Д/ф «Бовсунiвськi
бабусi». (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».
9.25,10.20,5.35 «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 «Щелепи».
2.45 «Танцi з зiрками».
5.05 М/ф.
5.15,22.05,5.30 «Слiд-

ство 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.
,18.00,19.00,4.05 «Стосується кожного».
12.25 Х/ф «007: Координати «Скайфолл». (16+).
15.15 «Речдок».
16.05 «Чекай на мене.
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика
справа».
23.50 Т/с «Хороша дружина». (16+).
0.45 Х/ф «Брати Сiстерс». (16+).
2.45 «Подробицi» - «Час».
3.15 Т/с «Банкiри».
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,
,0.00,1.00,3.00,4.00 Час
новин.
6.10,23.10 Д/с «Вердикт
iсторiї».
7.10,8.10,21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,11.10,16.10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна».
8.20 Д/с «Секретно:
Друга свiтова вiйна».
9.00 Пiдсумки тижня з А.
Мiрошниченко.
10.10,1.10,5.00 Д/с
«Секретнi нацистськi
бази».
13.15,18.10,19.15 Х/ф.
15.30,0.30 Час «Ч».
17.10 Д/с «Вiйна Вiнстона Черчiлля».
20.20,2.00 «5 копiйок».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
5.05 Скарб нацiї.
5.15 Еврика!
5.25 Служба розшуку
дiтей.
5.30 Громадянська оборона.
6.00 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
11.25,13.15 Х/ф «Не-

№ 43 (991)
4 листопада 2021 року

понеділок, 8 листопада
вдахи».
12.45,15.45 Факти.
День.
14.10,16.15 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ». (16+).
18.45,21.05 Факти.
Вечiр.
20.20 Прихована небезпека.
21.15 Т/с «Пес 6». (16+).
22.35 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Аполлон 13».
2.35 Я зняв!
5.20 Т/с «Комiсар Рекс».
8.10,11.50 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». (16+).
23.05 Т/с «Невiрна».
(12+).
1.10 Т/с «Провiдниця».
(12+).
5.55,7.35 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джеррi
Шоу».
7.40 Орел i решка.
9.50 Т/с «Надприродне».
(16+).
12.25 Х/ф «Хронiки Рiддiка». (16+).
14.40 Х/ф «Рiддiк». (16+).
17.05 Хто зверху? (12+).
19.00 Пекельна кухня.
20.55 Х/ф «Соломон
Кейн». (16+).
22.55 Х/ф «Людина-вовк». (18+).
0.55 Х/ф «Голем: Початок». (18+).
2.30 Служба розшуку
дiтей.
2.35 Зона ночi.
4.45 Абзац!
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+).
13.30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 4». (12+).
14.30,15.30 Т/с
«Вiдважнi». (16+).

20.10 «Говорить Україна».
21.00,23.10 Т/с «Грiм
серед ясного неба».
(12+).
0.15,2.00 Т/с «Вище
тiльки любов». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.55 Гучна справа.
3.50 Реальна мiстика.
7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00,18.00 «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...», 8 с.
(16+).
6.50 Х/ф «Жандарм и
жандарметки».
(Франция). (16+).
9.00 Х/ф «Любовь».
(Франция - Австрия - Германия). (16+).
11.25 Х/ф «Фальшивомонетчики». (Австрия - Германия). (16+).
13.25 Х/ф «Красавчик
Джонни». (США). (18+).
15.10 Х/ф «Дура». (16+).
17.55 Х/ф «Магазинные
воришки». (Япония).
(16+).
20.20 Х/ф «В стране
женщин». (США). (16+).
22.20 Х/ф «Утро». (16+).
0.05 Х/ф «Молодой

мастер». (Гонконг). (16+).
2.15 Х/ф «Бумер». (18+).

фесiйнi байки».

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його
друзi».
8.30,1.25 «Орел i решка.
Шопiнг».
9.30 «Орел i решка. Дива
свiту».
10.30 «Орел i решка. Рай
та пекло».
11.30,21.00 «Iнше
життя».
12.25 Х/ф «Любiть
Куперiв». (16+).
14.20 Т/с «Беверлi-Хiлс,
90210».
18.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
20.00 «Мам, я роблю
бiзнес!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
2.25 Т/с «Три сестри».
3.15 «Нiчне життя».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
13.00,16.00,19.00
Вести.
10.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести.
Местное время.
13.55,3.20 Т/с «Тайны
следствия».
15.50,1.50 Новости культуры.
16.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Седьмая симфония».
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
0.55 Вести - Санкт-Петербург.
1.10 «Энигма. Сара
Уиллис».
2.15 Т/с «Бесы».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ
100.
8.20 Iнстагламур.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Сам собi кухар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила виживання.
16.10 Дачна вiдповiдь.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
5.00,4.55 «Top Shop».
6.00 «Таємницi свiту».
7.30,17.00,3.20 «Випадковий свiдок».
8.10 Х/ф «Знову невловимi».
10.50,13.00,19.30 Т/с
«CSI: Маямi». (16+).
,16.30,19.00,2.50
«Свiдок».
14.40,23.00 Т/с «Той, що
читає думки». (16+).
18.20 «Свiдок. Агенти».
0.55 Х/ф «Багрянi рiки 2».
(18+).
4.05 «Речовий доказ».
4.25 «Правда життя. Про-

6.00 Правила виживання.
7.00 Страх у твоєму домi.
8.00 Бандитська Одеса.
9.55,1.40 Речовий доказ.
11.05 Таємницi акул.
12.00,5.25 Мiстична
Україна.
13.00 Божевiльний свiт.
14.00 Природа сьогодення.
15.00,2.50 Стежина
вiйни.
16.00,21.50 Горизонт.
17.00,4.30 Сiяя: з нами у
дику природу.
18.00,0.40 Секретнi
територiї.
19.00 Прихована реальнiсть.
19.55 Таємницi людського мозку.
20.50 Герої будiвельного
майданчика.
22.40 Орел i решка.
23.40 Апокалiпсис.
Перша свiтова вiйна.
3.40 Судiть самi.
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Румпельштiльцхен».
10.30 Х/ф «Сутiнки».
(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.
19.30,22.00,2.20 Сiмейка У.
20.30,1.45 Танька i Володька.
23.00 Одного разу в
Одесi.
23.30,1.00 Країна У 2.2.
0.00 Т/с «Євродиректор».
5.50 Кориснi пiдказки.
6.55,16.50 Х/ф «Человек-паук». (США). (12+).
8.55 Х/ф «Человек-паук
10.55 Х/ф «Человек-паук
3». (США). (12+).
13.10 Х/ф «Парк Юрского
периода». (США). (16+).
15.15 Х/ф «Матильда».
18.50 Х/ф «Водный мир».
21.00 Х/ф «Имитатор».
23.00 Х/ф «Район 9».
0.50 Х/ф «Лекарство от
здоровья».
3.10 Х/ф «Управление
гневом». (США). (12+).
4.55 Х/ф «Белфегор призрак Лувра».
(Франция). (12+).
6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.25 Т/с «Козирне мiсце».
(16+).
10.25 Х/ф «Миротворець». (16+).
12.50 Х/ф «16 кварталiв».
(16+).
14.50,16.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Грошi».
20.20 Т/с «Янголи».
22.05,0.20 Т/с «CSI:
Мiсце злочину». (16+).
23.55 «Дубинiзми».
2.10 «Вiдеобiмба 2».
4.30 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.
06:00 Гімн України
06:00 Мультфільми
06:20 «Піщана казка»
06:30 «Ранок на Суспільному»
07:00 Національні новини
UA: Перший
07:05 «Ранок на Суспільному»
08:00 Національні новини
UA: Перший
08:05 «Ранок на Суспіль-
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ному»
09:00 Національні новини
UA: Перший
09:10 Х/ф «Обличчя кохання» (12+)
10:45 Д/ф «Хто створив
Змієві Вали?» (12+)
11:40 Кулінарне шоу
«Енеїда»
12:10 «Невідомі Карпати».Вип. 3, 4
12:35 «Роздивись». Вип.
5
12:50 «Буковинські загадки»
13:00 ПТН
13:05 Д/ц «Дикуни. Дикі
забави в зоопарку СанДієго»
13:25 «Лайфхак українською»
13:45 «Ок, я тобі поясню
англійську»
13:50 Мультфільм
15:00 ПТН
15:05 «Древо»
15:20 «Баба Єлька»
15:45 «Загадки чернівецьких атлантів»
15:55 Д/ф «Поліські тенета» (12+)
17:00 ПТН
17:15 Національні новини
17:30 «Земля, наближена
до неба»
18:05 «Прозоро. Про
головне»
19:00 «Сьогодні» (сурдопереклад)
19:55 «Еко-люди»
20:00 «Радянський бруталізм»
20:25 «Невідомі Карпати»
20:40 ПТН
21:00 Новини Дніпропетровщини
21:20 Х/ф «Волліс і Едвард» (12+)
23:00 «Сьогодні» (сурдопереклад) ПОВТОР
23:55 «Загадки чернівецьких атлантів»
00:00 Д/ф «Печерні»
00:50 Д/ф «Поліські тенета» (12+)
02:00 Національні новини
UA: Перший
02:25 «Люди Є»
02:35 «Прозоро. Про
актуальне»
03:20 «Розсекречена
історія» ПОВТОР
04:15 «Покоління. Паралелі»
04:40 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу
«Енеїда»
05:45 «Лайфхак українською»

вівторок, 9 листопада
6.00 Гiмн України.
6.05 Антропологiя.
6.30 М/ф «Ведмедик i той,
хто живе в рiчцi».
6.40 М/ф «Вiйна яблук та
гусенi».
6.50 М/ф «Горщик-смiхотун».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.35
,2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05 Погода.
8.08 12 мiфiв про Донбас.
8.10 Т/с «Череп i костi».
(16+).
9.15 Телепродаж.
9.45 Пишемо iсторiю. У
кожного свiй Шевченко.
10.00 XXI Радiодиктант
нацiональної єдностi.
11.00 Т/с «Серцебиття».
(12+).
11.50,18.20 «По-людськи».
12.45 Мiста та мiстечка.
13.10,1.25 Прозоро: про
актуальне.
14.00 UA:Фольк.
,21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Д/ф «Бовсунiвськi
бабусi». (12+).
16.30 Д/с «Дикi тварини».
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Дикий свiт».
22.00 Полюси.
23.00 Бiгус Iнфо.
0.25 Т/с «Бальтазар».
(18+).
3.00 Я вдома.
3.30 Д/ф «Олександр
Довженко: Одеський
свiтанок».
4.00 Д/ф «Вибiр».
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».
9.25,10.20,5.35 «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».
,21.45,22.50,23.55 Т/с
«Свати».
23.45 «ТСН: 10 вражаючих
подiй дня».
0.05 Трилер «Щелепи 2».
2.45 Трилер «Щелепи».

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 «Червоний кут».
(16+).
14.45,15.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий
випадок».
18.00,19.00,4.10 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика
справа».
23.50 Т/с «Хороша дружина». (16+).
0.40 Х/ф «Справжня
iсторiя банди Келлi». (18+).
2.50 «Подробицi» - «Час».
3.20 Т/с «Банкiри».
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,
,1.00,3.00,4.00,5.00 Час
новин.
6.10,23.00 Д/с «Вердикт
iсторiї».
7.10,8.10,21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,11.10,16.10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна».
8.20 Д/с «Секретно: Друга
свiтова вiйна».
9.00,22.00 Час новин.
Пiдсумки дня.
10.10,1.10,5.10 Д/с «Секретнi нацистськi бази».
13.10,18.10,19.15 Х/ф.
15.30,0.30 Час «Ч».
17.10 Д/с «Вiйна Вiнстона
Черчiлля».
20.20,2.00 «Дiйовi особи».
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Факти.
4.40 Т/с «Контакт». (16+).
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
11.05,13.25 Х/ф «Близнюки». (16+).

12.45,15.45 Факти. День.
13.50 Т/с «Розтин покаже». (16+).
14.50,16.20 Т/с «Пес».
(16+).
17.35,23.35 Т/с «Юрчишини 2». (16+).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Громадянська оборона.
21.15 Т/с «Пес 6». (16+).
22.35 Т/с «Пес 2». (16+).
0.40 Х/ф «Тремтiння
землi». (16+).
2.30 Я зняв!
5.20 Т/с «Коли ми вдома».
5.55 Т/с «Комiсар Рекс».
7.50,11.50 МастерШеф.
Професiонали. (12+).
0,14.30,17.30,22.00
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».
(16+).
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
Шоу».
7.15 Орел i решка.
9.20 Т/с «Надприродне».
(16+).
11.55 Любов на виживання. (16+).
14.00 Х/ф «Месники:
Вiйна нескiнченностi».
(12+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Екси. (16+).
21.00 Х/ф «Три мушкетери». (16+).
23.25 Х/ф «Подорожi Гуллiвера».
1.00 Вар`яти. (12+).
2.35 Зона ночi.
4.45 Абзац!
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 4». (12+).
14.30,15.30 Т/с
«Вiдважнi». (16+).
20.10 «Говорить Україна».

21.00 Т/с «Грiм серед
ясного неба». (12+).
23.10 Т/с «Вище тiльки
любов». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Гучна справа.
3.00 Реальна мiстика.
7.00,8.00,9.00,10.00,
2.00,13.00,14.00
,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...», 9 с.
(16+).
6.50 Х/ф «Молодой
мастер». (Гонконг). (16+).
9.00 Х/ф «Магазинные
воришки». (Япония). (16+).
11.25 Х/ф «В стране
женщин». (США). (16+).
13.25 Х/ф «Утро». (16+).
15.10 Х/ф «Бумер». (18+).
17.55 Х/ф «Морис Ришар».
(Канада). (16+).
20.20 Х/ф «Мечтатель».
(США). (16+).
22.20 Х/ф «Щит Минервы». (16+).
0.05 Х/ф «Закусочная на
колесах». (Гонконг). (16+).
2.15 Х/ф «Бумер 2». (18+).
6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його
друзi».
8.35 «Ух ти show».
8.50 Т/с «Дикий янгол».

9.30 «Мам, я роблю
бiзнес!»
10.20,20.00 «Орел i
решка. Рай та пекло».
11.25,18.00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож».
13.20,21.00 «Iнше життя».
14.20 Т/с «Беверлi-Хiлс,
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
(16+).
1.25 «Орел i решка.
Шопiнг».
2.25 Т/с «Три сестри».
3.15 «Нiчне життя».

Местное время.
13.55,3.15 Т/с «Тайны
следствия».
15.50,1.50 Новости культуры.
16.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Седьмая симфония».
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
0.55 Вести - Санкт-Петербург.
1.10 «Острова». Эмиль
Лотяну.
2.15 Т/с «Бесы».

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

6.00 Правила виживання.
7.00 Страх у твоєму домi.
8.00 Бандитський Київ.
9.45,1.40 Речовий доказ.
10.55 Таємницi акул.
11.55,5.25 Мiстична
Україна.
12.55 Божевiльний свiт.
13.55 Природа сьогодення.
14.55 Стежина вiйни.
15.55,21.50 Горизонт.
16.55,4.30 Сiяя: з нами у
дику природу.
17.55,0.40 Секретнi територiї.
18.55 Прихована реальнiсть.
19.50 Таємницi людського
мозку.
20.50 Герої будiвельного
майданчика.
22.40 Орел i решка.
23.40 Апокалiпсис. Перша
свiтова вiйна.
2.50 Судiть самi.
3.40 Академiк Корольов.

6.20 «Свiдок. Агенти».
7.50,17.00,3.00 «Випадковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Вовча зграя».
10.50,13.00,19.30 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».
3.45 «Речовий доказ».
4.25 «Правда життя. Професiйнi байки».
4.55 «Top Shop».
5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Принц-ведмiдь».
10.30 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Молодий мiсяць». (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.
19.30,22.00,2.20 Сiмейка
У.
20.30,1.45 Танька i Володька.
23.00 Одного разу в
Одесi.
23.30,1.00 Країна У 2.2.
0.00 Т/с «Євродиректор».
5.50 Кориснi пiдказки.
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6.30 Х/ф «Дневники няни».
8.10 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена». (США).
10.10 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена». (США).
12.10 Х/ф «Примадонна».
(Великобритания Франция). (16+).
14.00 Х/ф «Спеши любить». (США). (12+).
15.35 Х/ф «Дом у озера».
(США - Австралия). (12+).
17.15 Х/ф «Испанский-английский». (США). (12+).
19.20 Х/ф «Счастливый
случай». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Молчи в тряпочку». (Великобритания
- США). (16+).
22.40 Х/ф «Последняя
любовь на Земле». (Великобритания - Швеция Дания). (16+).
0.10 Х/ф «Синяя бездна».
(США - Великобритания).
1.35 Х/ф «Синяя бездна
2». (США - Великобритания). (16+).
3.05 Х/ф «Останься».
4.40 Х/ф «Мирный воин».
6.00,18.50,19.25
«ДжеДАI».
7.35 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
9.30 Х/ф «Мисливцi за
скарбами». (16+).
11.45 Т/с «Опер за викликом 3». (16+).
14.50,16.55 «Загублений
свiт».
17.55,1.50 «Секретнi
матерiали».
18.15 «Спецкор».
20.25 Т/с «Янголи». (16+).
22.10,0.00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину». (16+).
2.05 «Вiдеобiмба 2».
4.30 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.
06:00 Гімн України
06:00 Мультфільми
06:20 «Піщана казка»
06:30 «Ранок на Суспільному»
07:00 Національні новини
UA: Перший
07:05 «Ранок на Суспільному»
08:00 Національні новини
UA: Перший
08:05 «Ранок на Суспільному»
09:00 Національні новини

UA: Перший
09:10 Т/с «Комісар Алекс»,
1с., 2с. (12+)
10:35 Т/с «Бенкрофт», 1с.
(16+)
11:30 «Загадки чернівецьких атлантів»
11:40 Кулінарне шоу
«Енеїда»
12:10 «Невідомі Карпати».
Вип. 5, 6
12:35 «Роздивись». Вип. 6
12:50 «Загадки чернівецьких атлантів»
13:00 ПТН
13:05 Д/ц «Дикі Дива. Дикі
забави в зоопарку СанДієго»
13:25 «Лайфхак українською»
13:40 «Ок, я тобі поясню»
13:45 Мультфільми
15:00 ПТН
15:05 «Сковорода. Гастробайки»
15:20 «Країна пісень»
15:45 «Древо»
16:00 «Загадки чернівецьких атлантів»
16:15 Т/с «Череп і кості»,
3с. (16+)
17:00 ПТН
17:15 Національні новини
UA: Перший (сурдопереклад)
17:30 «Населена земля»
18:05 «Прозоро. Про головне»
19:00 «Сьогодні» (сурдопереклад)
19:55 «Еко-люди»
20:00 «Геолокація: Волинь»
20:25 «Невідомі Карпати»
20:40 ПТН
21:00 Новини Київщини
21:20 «Суспільно-політичне ток-шоу «Зворотний
відлік» (сурдопереклад)
23:00 «Сьогодні» (сурдопереклад) ПОВТОР
23:55 «Загадки чернівецьких атлантів»
00:00 Д/ф «Війна на нульовому кілометрі» (12+)
00:55 Д/ф «Док на прийомі» (12+)
01:50 «Правдоборці»
02:00 Національні новини
UA: Перший
02:35 «Прозоро. Про актуальне»
03:20 «Хортиця ONLINE»
04:15 «Артефакти»
04:40 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу
«Енеїда»
05:45 «Лайфхак українською»
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6.00 Гiмн України.
6.05 Антропологiя.
6.30 М/ф «Грицьковi
книжки».
6.40 М/ф «Де ти, мiй кiнь?»
6.50 М/ф «Дiвчинка та
зайцi».
7.00,8.00,9.00,13.00,
,21.00,23.35,2.10,5.10
Новини.
7.05 Енеїда.
8.05,9.05 Погода.
8.08 12 мiфiв про Донбас.
8.10 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. Спогади.
,21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Арсен Мiрзоян.
16.30 Д/с «Дикi тварини».
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Дикий свiт».
22.00 Полюси.
23.00,3.00 Перша шпальта.
0.25 Т/с «Бальтазар». (18+).
3.30 Я вдома.
4.00 Д/ф «Клiтка для двох».
6.30,7.10,8.10,9.10 Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.0
0,16.45,19.30 «ТСН».
9.25,10.20,4.40,5.35
«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».
,21.50,22.50,23.55 Т/с
«Свати».
23.45 «ТСН: 10 вражаючих
подiй дня».
0.05 Трилер «Щелепи 3».
2.05 Трилер «Щелепи 2».
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 «Iлюзiя вбивства». (16+).
14.40,15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий
випадок».
18.00,4.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика
справа».
23.50 Т/с «Хороша дружина». (16+).
0.45 Х/ф «За вовчими законами». (16+).
2.40 «Подробицi» - «Час».
3.10 Т/с «Банкiри».
4.45 М/ф.
5.00 «Телемагазин».
6.00,7.00,8.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,15.00,16.0
0,17.00,18.00,
1.00,3.00,4.00,5.00 Час
новин.
6.10,23.00 Д/с «Вердикт
iсторiї».
7.10,8.10,21.30 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,11.10,16.10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна».
8.20 Д/с «Секретно: Друга
свiтова вiйна».
9.00,22.00 Час новин.
Пiдсумки дня.
10.10,17.10 Д/с «Вiйна
Вiнстона Черчiлля».
13.15,18.10,19.15 Х/ф.
15.30,0.30 Час «Ч».
20.20,2.00 «Велика полiтика».
21.40 Час-Time.
1.10,5.10 Д/с «Секретнi
нацистськi бази».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
3.55 Скарб нацiї.
4.05 Еврика!
4.10 Служба розшуку дiтей.
4.15 Факти.
4.40 Т/с «Контакт». (16+).
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
11.20,13.15 Х/ф «Король
Ральф».
12.45,15.45 Факти. День.
13.55 Т/с «Розтин покаже».
(16+).
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14.55,16.25 Т/с «Пес».
(16+).
17.45,23.40 Т/с «Юрчишини 2». (16+).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.15 Т/с «Пес 6». (16+).
22.40 Т/с «Пес 2». (16+).
0.40 Х/ф «Тремтiння землi
3: Повернення в Перфекшн». (16+).
2.40 Я зняв!
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.50 Т/с «Комiсар Рекс».
7.45,11.50 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». (16+).
23.05 Т/с «Невiрна». (12+).
1.10 Т/с «Провiдниця».
(12+).
5.55,7.40 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джеррi
Шоу».
7.45 Орел i решка.
9.45 Т/с «Надприродне».
(16+).
11.35 Любов на виживання.
(16+).
13.35 Х/ф «Месники:
Фiнал». (12+).
17.05 Хто зверху? (12+).
19.00 Дiти проти зiрок.
20.35 Х/ф «Ерагон».
22.40 Х/ф «Острiв головорiзiв».
1.10 Вар`яти. (12+).
2.30 Служба розшуку дiтей.
2.35 Зона ночi.
4.50 Абзац!
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 4». (12+).
14.30,15.30 Т/с «Вiдважнi».
(16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Грiм серед ясного неба». (12+).

23.10 Слiдами Роттердам+.
Мисливцi за привидами.
23.50 Т/с «Солона карамель». (12+).
1.50 Телемагазин.
2.20 Гучна справа.
3.15 Реальна мiстика.
7.00,8.00,9.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,
,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. Волошиним.
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...», 10 с.
(16+).
6.50 Х/ф «Закусочная на
колесах». (Гонконг). (16+).
9.00 Х/ф «Морис Ришар».
(Канада). (16+).
11.25 Х/ф «Мечтатель».
(США). (16+).
13.25 Х/ф «Щит Минервы».
(16+).
15.10 Х/ф «Бумер 2». (18+).
17.55 Х/ф «Мистер Пип».
(Папуа - Новая Гвинея - Австралия - Новая Зеландия).
(16+).
20.20 Х/ф «Добро пожаловать к Райли». (США - Великобритания). (16+).
22.20 Х/ф «Маша». (16+).
0.05 Х/ф «Городской
охотник». (Гонконг Япония). (16+).
2.15 Х/ф «Олигарх». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його
друзi».
8.35 Т/с «Дикий янгол».
9.20,20.00 «Орел i решка.
Рай та пекло».
11.15,18.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
13.25,21.00 «Iнше життя».
14.20 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 Iнстагламур.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Сам собi кухар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила виживання.
16.10 Дачна вiдповiдь.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
6.20 «Будьте здоровi».
7.50,17.00,3.00 «Випадковий свiдок».
,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Тi, що зiйшли з
небес».
10.45,13.00,19.30 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».
3.40 «Речовий доказ».
4.25 «Правда життя. Професiйнi байки».
4.55 «Top Shop».
5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
.00,16.00,19.00 Вести.

10.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести.
Местное время.
13.55,3.20 Т/с «Тайны
следствия».
15.50,1.55 Новости культуры.
16.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Седьмая симфония».
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
0.55 Вести - Санкт-Петербург.
1.10 «Русские в океане.
Адмирал Лазарев».
2.15 Т/с «Бесы».
6.00 Правила виживання.
7.00 Страх у твоєму домi.
8.00 Бандитська Одеса.
9.40,1.40 Речовий доказ.
10.50 Таємницi акул.
11.50,5.25 Мiстична
Україна.
12.50 Божевiльний свiт.
13.50 Природа сьогодення.
14.50 Стежина вiйни.
15.50,21.50 Горизонт.
16.50,4.30 Сiяя: з нами у
дику природу.
17.50,0.40 Секретнi територiї.
18.50 Прихована реальнiсть.
19.50 Таємницi людського
мозку.
20.50 Герої будiвельного
майданчика.
22.40 Орел i решка.
23.40 Апокалiпсис. Перша
свiтова вiйна.
2.50 Судiть самi.
3.40 Амосов. Сторiччя.
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Три пера».
10.30 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затемнення». (16+).
12.50,18.00 4 весiлля.
13.55,17.00 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.
19.30,22.00,2.20 Сiмейка
У.
20.30,1.45 Танька i Во-

ТБ ПРОГРАМА
лодька.
23.00 Одного разу в Одесi.
23.30,1.00 Країна У 2.2.
0.00 Т/с «Євродиректор».
5.50 Кориснi пiдказки.
6.40 Х/ф «Спеши любить».
(США). (12+).
8.20 Х/ф «Вне правил».
(США). (18+).
10.20 Х/ф «Счастливый
случай». (США). (12+).
12.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов». (США).
13.50 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена». (США).
15.55 Х/ф «Боги Египта».
17.55 Х/ф «Без тормозов».
(Франция). (16+).
19.25,5.20 Х/ф «Миллионер поневоле». (США).
21.00 Х/ф «Пиксели».
22.45 Х/ф «Близкие контакты третьей степени».
0.55 Х/ф «Имитатор».
2.55 Х/ф «Код да Винчи».
(США - Франция - Великобритания). (16+).
6.00,18.50 «ДжеДАI».
7.50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
9.45 Х/ф «Секретнi матерiали: Боротьба за майбутнє». (16+).
12.00 Т/с «Опер за викликом 3». (16+).
15.00,16.55,19.25 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
20.20 Т/с «Янголи». (16+).
22.05,23.55 Т/с «CSI:
Мiсце злочину». (16+).
1.45 «Вiдеобiмба 2».
4.30 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.
06:00 Гімн України
06:00 Мультфільми
06:20 «Піщана казка»
06:30 «Ранок на Суспільному»
07:00 Національні новини
UA: Перший
07:05 «Ранок на Суспільному»
08:00 Національні новини
UA: Перший
08:05 «Ранок на Суспільному»
09:00 Національні новини
UA: Перший

09:10 Т/с «Комісар Алекс»,
3с. (12+)
09:50 Т/с «Бенкрофт», 1с.,
2с. (16+)
11:25 «Шукачі пригод»
11:40 Кулінарне шоу
«Енеїда»
12:10 «Невідомі Карпати».
Вип. 7, 8
12:35 «Роздивись». Вип. 7
12:50 «Загадки чернівецьких атлантів»
13:00 ПТН
13:05 Д/ц «Дикі Дива. Дикі
забави в зоопарку СанДієго»
13:25 «Лайфхак українською»
13:35 «Кіношкола вдома»
13:45 Мультфільми
15:00 ПТН
15:05 «Історії (не)забутих
сіл Тернопільщини»
15:20 «Країна пісень»
15:45 «Артефакти»
16:15 Т/с «Череп і кості»,
17:00 ПТН
17:15 Національні новини
UA: Перший (сурдопереклад)
17:30 «Роздивись»
18:05 «Прозоро. Про головне»
19:00 «Сьогодні» (сурдопереклад)
19:55 «Еко-люди»
20:00 «Я вдома»
20:25 «Роздивись»
20:40 ПТН
21:00 Новини Рівненщини
21:20 «Ціна віри»
22:10 «StopFakeNews»
22:20 Національні новини
UA: Перший
23:00 «Сьогодні» (сурдопереклад) ПОВТОР
23:55 «Загадки чернівецьких атлантів»
00:00 Д/ф «Веронські
скарби» (12+)
01:00 Д/ф «Хто створив
Змієві Вали?» (12+)
01:50 «Загадки чернівецьких атлантів»
02:00 Національні новини
02:35 «Прозоро. Про актуальне»
03:20 «Розсекречена історія» ПОВТОР
04:15 «Покоління. Паралелі»
04:40 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу
«Енеїда»
05:45 «Лайфхак українською»

четвер, 11 листопада
6.00 Гiмн України.
6.05 Вiзуальний код.
6.30 М/ф «Жар-птиця».
6.40 М/ф «Знайда».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.35,
2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05,9.05 Погода.
8.08 12 мiфiв про Донбас.
8.10 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. Спогади.
,21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Нiна Матвiєнко та Дмитро Андрiєць.
16.30 Д/с «Дикi тварини».
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Дикий свiт».
22.00 Полюси.
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях.
0.25 Т/с «Бальтазар». (18+).
3.00 #ВУкраїнi.
3.30 Я вдома.
4.00 Д/ф «Норильське повстання». (16+).
6.30,7.10,8.10,9.10 Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.0
0,16.45,19.30 «ТСН».
9.25,10.20,5.15 «Життя
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй
день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.31 «ПроCпорт».
20.33 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
0.45 «ТСН: 10 вражаючих
подiй дня».
0.55 Трилер «Щелепи 4».
2.50 Трилер «Щелепи 3».
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 «Iлюзiя вбивства
2». (16+).
14.40,15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий
випадок».
18.00,4.00 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика
справа».
23.50 Т/с «Хороша дружина». (16+).
0.45 Х/ф «Вiнчестер. Будинок, який побудували
примари». (16+).
2.30 «Подробицi» - «Час».
3.00 Т/с «Банкiри».
4.55 «Телемагазин».
6.00,7.00,8.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,15.00,16.0
0,17.00,19.00,0.00,1.00,3
.00,4.00,5.00 Час новин.
6.10,23.00 Д/с «Вердикт
iсторiї».
7.10,8.05,21.30 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,11.10 Д/с «Таємнича
свiтова вiйна».
8.10 Д/с «Секретно: Друга
свiтова вiйна».
9.00,22.00 Час новин.
Пiдсумки дня.
10.10,17.10 Д/с «Вiйна
Вiнстона Черчiлля».
13.15,18.00,19.15 Х/ф.
15.30,0.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
20.20,2.00 «Прямим текстом з Юрiєм Луценком».
21.40 Час-Time.
1.10,5.10 Д/с «Секретнi
нацистськi бази».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
3.45 Скарб нацiї.
3.55 Еврика!
4.00 Факти.
4.40 Т/с «Контакт». (16+).
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
11.00,13.25 Х/ф «Страшили». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
13.50 Т/с «Розтин покаже».
(16+).
14.50,16.25 Т/с «Пес».
(16+).
17.40,23.35 Т/с «Юрчи-

шини 2». (16+).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.15 Т/с «Пес 6». (16+).
22.35 Т/с «Пес 2». (16+).
0.35 Х/ф «Тремтiння землi
4: Легенда починається».
(16+).
2.35 Я зняв!
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.55 Т/с «Комiсар Рекс».
7.50,11.50 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». (16+).
23.05 Т/с «Невiрна». (12+).
1.10 Т/с «Провiдниця».
(12+).
5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джеррi
Шоу».
7.30 Орел i решка.
9.30 Т/с «Надприродне».
(16+).
13.00 Любов на виживання.
15.00 Х/ф «Солдат». (16+).
17.00,19.00 Хто зверху?
(12+).
21.00 Х/ф «Слiдопит».
(16+).
23.00 Х/ф «Скарб Великого
Каньйону». (16+).
1.00 Вар`яти. (12+).
2.30 Служба розшуку дiтей.
2.35 Зона ночi.
4.45 Абзац!
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 4». (12+).
14.30,15.30 Т/с «Вiдважнi».
(16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Грiм серед ясного неба». (12+).
23.20 Футбол. Контрольна
гра. Україна - Болгарiя.
1.40 Телемагазин.
2.10 Т/с «Солона карамель». (12+).

4.00 Реальна мiстика.
7.00,8.00,9.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,16.0
0,17.00,18.00 «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 «Звезда пленительного счастья», 1 с.
(16+).
6.50 Х/ф «Городской
охотник». (Гонконг Япония). (16+).
9.00 Х/ф «Мистер Пип».
(Папуа - Новая Гвинея - Австралия - Новая Зеландия).
(16+).
11.25 Х/ф «Добро пожаловать к Райли». (США - Великобритания). (16+).
13.25 Х/ф «Маша». (16+).
15.10 Х/ф «Олигарх». (16+).
17.55 Х/ф «Небо над Берлином». (Германия - ФРГ Франция). (16+).
20.20 Х/ф «Дорогой Джон».
(США). (16+).
22.20 Х/ф «Заказ». (18+).
0.05 Х/ф «Бинго Бонго».
(Италия - Германия). (16+).
2.15 Х/ф «Шанхайские
рыцари». (США - Гонконг).
(16+).
6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його
друзi».
8.35 Т/с «Дикий янгол».

9.25,20.00 «Орел i решка.
Рай та пекло».
11.25,18.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
13.25,21.00 «Iнше життя».
14.20 Т/с «Беверлi-Хiлс,
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
(16+).
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 Iнстагламур.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Сам собi кухар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила виживання.
16.10 Дачна вiдповiдь.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
6.20 «Вартiсть життя».
7.50,17.00,3.00 «Випадковий свiдок».
,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Торпедоносцi».
10.50,13.00,19.30 Т/с
«CSI: Маямi». (16+).
14.45,23.00 Т/с «Той, що
читає думки». (16+).
18.20,1.55 «Правда життя».
1.00 «Легенди бандитського Києва».
3.40 «Речовий доказ».
4.25 «Правда життя. Професiйнi байки».
4.55 «Top Shop».
5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
,13.00,16.00,19.00 Вести.
10.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.00 Вести.
Местное время.
13.55,2.45 Т/с «Тайны

следствия».
15.50,1.15 Новости культуры.
16.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».
20.15 Т/с «Седьмая симфония».
21.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
0.10 Вести - Санкт-Петербург.
0.25 Д/ф «Сюжеты вокруг
сюжетов. Брат мой - враг
мой».
1.35 Т/с «Бесы».
6.00 Правила виживання.
7.00 Страх у твоєму домi.
8.00 Бандитський Київ.
9.45,1.40 Речовий доказ.
10.55 Таємницi акул.
11.50,5.25 Мiстична
Україна.
12.50 Ремесла за призначенням.
13.50 Дикi тварини.
14.50 Гарячi точки.
15.50,21.50 Горизонт.
16.50,4.30 Сiяя: з нами у
дику природу.
17.50,0.40 Секретнi територiї.
18.50 Прихована реальнiсть.
19.50 Таємницi людського
мозку.
20.50 Герої будiвельного
майданчика.
22.40 Орел i решка.
23.40 Апокалiпсис. Перша
свiтова вiйна.
2.50 Судiть самi.
3.40 Актори-фронтовики.
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Принцеса
Мален».
10.30 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок: частина 1». (16+).
12.50,18.00 4 весiлля.
13.55,17.00 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.
19.30,22.00,2.20 Сiмейка
У.
20.30,1.45 Танька i Володька.
23.00 Одного разу в Одесi.
23.30,1.00 Країна У 2.2.
0.00 Т/с «Євродиректор».
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5.50 Кориснi пiдказки.
6.55 Х/ф «Облачно, возможны осадки: месть
ГМО». (США). (6+).
8.30 Х/ф «Джек - покоритель великанов». (США).
(12+).
10.20 Х/ф «Дом у озера».
(США - Австралия). (12+).
11.55 Х/ф «Испанский-английский». (США). (12+).
14.05 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена». (США).
16.00 Х/ф «Близкие контакты третьей степени».
18.15 Х/ф «Авиатор». (США
- Германия). (16+).
21.00,4.35 Х/ф «Меняющие реальность».
22.45 Х/ф «Исчезнувшая».
(США). (18+).
1.05 Х/ф «1+1». (Франция).
2.55 Х/ф «Молчи в тряпочку». (Великобритания
- США). (16+).
6.00,18.50 «ДжеДАI».
7.55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
9.50 Х/ф «Секретнi матерiали: Хочу вiрити». (16+).
11.55 Т/с «Опер за викликом 3». (16+).
15.00,16.55 «Загублений
свiт».
17.55,19.25 «Секретнi
матерiали».
18.15 «Спецкор».
20.20 Т/с «Янголи». (16+).
22.00,23.50 Т/с «CSI:
Мiсце злочину». (16+).
1.40 «Секретнi матерiали».
1.55 «Вiдеобiмба 2».
4.30 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 Мультфільми
06:20 «Піщана казка»
06:30 «Ранок на Суспільному»
07:00 Національні новини
UA: Перший
07:05 «Ранок на Суспільному»
08:00 Національні новини
UA: Перший
08:05 «Ранок на Суспільному»
09:00 Національні новини
UA: Перший
09:10 Т/с «Комісар Алекс»,

4с. (12+)
09:50 Т/с «Бенкрофт», 2с.,
3с. (16+)
11:25 «Шукачі пригод»
11:40 Кулінарне шоу
«Енеїда»
12:10 «Невідомі Карпати».
Вип. 9, 10
12:35 «Роздивись». Вип. 8
12:50 «Буковинські загадки»
13:00 ПТН
13:05 Д/ц «Дикі Дива. Дикі
забави в зоопарку СанДієго»
13:25 «Лайфхак українською»
13:40 «Ок, я тобі поясню»
13:45 Мультфільми
15:00 ПТН
15:05 «Мистецтво жити»
15:20 «Країна пісень»
15:45 «Артефакти»
16:15 Т/с «Череп і кості»,
5с. (16+)
17:00 ПТН
17:15 Національні новини
UA: Перший (сурдопереклад)
17:30 «Невідомі Карпати»
18:05 «Прозоро. Про головне»
19:00 «Сьогодні» (сурдопереклад)
19:55 «Правдоборці».
20:00 «Народжені рікою»
20:15 «Голоси Донбасу»
20:30 «Небезпечна зона»
20:40 ПТН
21:00 Новини Криму
21:20 «Брехня від політиків.
Перевірка»
21:30 «Схеми. Корупція в
деталях»
22:00 Курс інфогігієни «Як
не стати овочем»
22:20 Національні новини
UA: Перший
23:00 «Сьогодні» (сурдопереклад) ПОВТОР
23:55 «Загадки чернівецьких атлантів»
00:00 Х/ф «Богдан-Зиновій
Хмельницький» (12+)
02:00 Національні новини
UA: Перший
02:35 «Прозоро. Про актуальне»
03:20 «Я вдома»
03:45 «Геолокація: Волинь»
04:15 «Артефакти»
04:40 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу
«Енеїда»
05:45 «Лайфхак українською»

ТБ ПРОГРАМА
6.00 Гiмн України.
6.05 Вiзуальний код.
6.30 М/ф «Знахiдка».
6.40 М/ф «Iсторiя одного
поросятка».
6.50 М/ф «Коза-Дереза».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.30,
2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05,9.05 Погода.
8.10 Д/с «Тероризм, якому
змогли запобiгти». (12+).
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття».
(12+).
11.35,18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,0.20 Прозоро: про
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
0,21.45,0.05,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Iво Бобул.
16.30,22.55 Д/с «Дикi
тварини».
17.00,1.05 Прозоро: про
головне.
19.10 Д/с «Дикий свiт».
22.00 Д/с «НЛО: Загубленi
свiдчення».
1.55 Земля, наближена до
неба.
3.00 «Зворотнiй вiдлiк».
4.40 Вiдтiнки України.
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».
9.25,10.20,6.00 «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».
0.25,4.05 Комедiя «Закону
тут не мiсце».
2.20 Трилер «Щелепи 4».
5.25,23.45 «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 «Охоронець для
дочки». (16+).
14.40,15.40,1.30
«Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий
випадок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Спектр».
(16+).
3.10 «Вiйна усерединi
нас».
4.05 «Орел i решка. Перезавантаження».
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,
00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10,23.00 Д/с «Вердикт
iсторiї».
7.10,8.10,21.30 Актуально: Економiка. Полiтика.
Соцiум.
7.15,11.10,16.10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна».
8.15,12.20 Форшмак.
8.40 Натхнення.
9.00,22.00 Час новин.
Пiдсумки дня.
10.10,17.10 Д/с «Вiйна
Вiнстона Черчiлля».
13.15,18.10,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.35 Невигаданi iсторiї.
20.20,2.00 «Час за Гринвiчем».
21.40 Час-Time.
0.10 Iсторiя для дорослих.
0.30 Д/с Час «Ч».
1.10,5.10 Д/с «Секретнi
нацистськi бази».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
3.50 Скарб нацiї.
4.00 Еврика!
4.10 Служба розшуку
дiтей.
4.15,1.20 Факти.
4.40 Т/с «Контакт». (16+).
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.05 Дизель-шоу.
(12+).
13.15,23.00,1.45 «На
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
13.50 Т/с «Розтин покаже
2». (16+).
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14.50,16.15 Т/с «Пес».
(16+).
17.40 Т/с «Юрчишини 2».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
3.45 Я зняв!
4.10 Х/ф «Прокляття моєї
матерi». (16+).
6.20,19.00,22.50 Холостячка Злата Огнєвiч.
(12+).
10.35,0.05 Як вийти замiж.
(16+).
,14.30,17.30,22.00 Вiкна-Новини.
11.50,14.50,18.05 Т/с
«Слiпа». (12+).
1.00 Битва екстрасенсiв.
(16+).
5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джеррi
Шоу».
7.15 Орел i решка.
9.25 Пекельна кухня.
11.25 Екси. (16+).
13.30 Дiти проти зiрок.
15.00 Х/ф «Оптом дешевше».
16.55 Х/ф «Оптом дешевше 2».
18.55 Х/ф «Як вкрасти
хмарочос». (16+).
20.55 Х/ф «Кров`ю i потом:
Анаболiки». (16+).
23.40 Х/ф «Весiльний
погром». (18+).
1.45,5.50 Вар`яти. (12+).
2.15 Служба розшуку
дiтей.
2.20 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Т/с «Жити з надiєю».
(12+).
14.40 Т/с «Чесна гра», 1 с.
(16+).
15.30 Т/с «Чесна гра».
(16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова
Савiка Шустера.
0.00,2.00 Т/с «Вiдважнi».
(16+).
1.30 Телемагазин.
2.45 Т/с «Не смiй менi
говорити «прощай!» (12+).
6.45 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,16.
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 «Звезда пленительного счастья», 2 с.
(16+).
6.50 Х/ф «Бинго Бонго».
(Италия - Германия). (16+).
9.00 Х/ф «Небо над Берлином». (Германия - ФРГ Франция). (16+).
11.25 Х/ф «Дорогой
Джон». (США). (16+).
13.25 Х/ф «Заказ». (18+).
15.10 Х/ф «Шанхайские
рыцари». (США - Гонконг).
(16+).
17.55 Х/ф «Дети Хуанг
Ши». (Австралия - Германия - США). (16+).
20.20 Х/ф «Пушкин: Последняя дуэль». (16+).
22.20 Х/ф «Законы привлекательности». (Великобритания - Ирландия).
(16+).
0.05 Х/ф «Бархатные
ручки». (Италия). (16+).
2.15 Х/ф «Она». (США).
(16+).
6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його

друзi».
8.35 Т/с «Дикий янгол».
9.15,20.10 «Орел i решка.
Рай та пекло».
11.25 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
13.25,21.10 «Iнше життя».
14.20 Т/с «Беверлi-Хiлс,
90210».
18.00 Х/ф «Наречена-втiкачка». (16+).
22.10 Т/с «Доктор Хаус».
(16+).
1.40 «Орел i решка.
Шопiнг».
2.35 Т/с «Три сестри».
3.30 «Нiчне життя».
6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ
100.
8.20 Iнстагламур.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Сам собi кухар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила виживання.
16.10 Дачна вiдповiдь.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
6.20,1.55 «Правда життя».
7.50,17.05,3.00 «Випадковий свiдок».
30,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Хронiка пiкiруючого бомбардувальника».
10.40,13.00,19.30 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».
3.40 «Речовий доказ».
4.25 «Правда життя. Професiйнi байки».
4.55 «Top Shop».
5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
,13.00,16.00,19.00 Вести.
10.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».

13.30,19.45 Вести.
Местное время.
13.55,2.50 Т/с «Тайны
следствия».
15.50 Новости культуры.
16.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».
20.00 «Юморина-2021».
21.40 «Веселья час».
23.15 «Белая студия». В.
Сухоруков.
0.00 Х/ф «Личное дело
судьи Ивановой».
1.20 Х/ф «Жила-была любовь».
6.00 Правила виживання.
7.00 Страх у твоєму домi.
8.00 Бандитська Одеса.
9.45,1.40 Речовий доказ.
10.55,20.50 Герої
будiвельного майданчика.
11.55,5.25 Мiстична
Україна.
12.55,19.50 Ремесла за
призначенням.
13.55 Дикi тварини.
14.55 Гарячi точки.
15.55,21.50 Горизонт.
16.55,4.30 Сiяя: з нами у
дику природу.
17.55,0.40 Секретнi територiї.
18.55 Прихована реальнiсть.
22.40 Орел i решка.
23.40 Апокалiпсис. Перша
свiтова вiйна.
2.50 Судiть самi.
3.40 Правда життя.
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Красуня».
10.30 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок: частина 2». (16+).
12.50,18.00 4 весiлля.
13.55,17.00 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.
19.30,22.00,2.20 Сiмейка
У.
20.30,1.45 Танька i Володька.
23.00 Одного разу в Одесi.
23.30,1.00 Країна У 2.2.
0.00 Т/с «Євродиректор».
5.50 Кориснi пiдказки.
6.20 Х/ф «Авиатор». (США
- Германия). (16+).

9.05 Х/ф «Тайное окно».
(США). (12+).
10.40 Х/ф «Страшно
красив». (США). (16+).
12.00 Х/ф «Испанский-английский». (США). (12+).
14.10 Х/ф «Миллионер
поневоле». (США). (12+).
15.45 Х/ф «Облачно, возможны осадки: месть
ГМО». (США). (6+).
17.15 Х/ф «Меняющие
реальность». (США). (16+).
19.00 Х/ф «Семь жизней».
21.00 Х/ф «Выживший».
23.30 Х/ф «Имитатор».
1.30 Х/ф «Чтец». (США Германия). (16+).
3.30 Х/ф «Женщина в
черном». (Великобритания
- Канада - Швеция). (16+).
5.05 Х/ф «Один день».
(США - Великобритания).
(16+).
6.00 «Шаленi перегони».
7.00,18.50,2.40
«ДжеДАI».
8.20 Х/ф «Перевiзник».
(16+).
10.15 Х/ф «Перевiзник 2».
12.00 Т/с «Опер за викликом 3». (16+).
14.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15,2.05 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом». (16+).
21.30 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом: Випробування
вогнем». (16+).
0.10 Х/ф «Експедицiя Юрського перiоду». (16+).
3.15 «Цiлком таємно-2017».
3.50 «Вiдеобiмба 2».
4.30 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.
06:00 Гімн України
06:00 Мультфільми
06:30 «Ранок на Суспільному»
07:00 Національні новини
UA: Перший
07:05 «Ранок на Суспільному»
08:00 Національні новини
UA: Перший
08:05 «Ранок на Суспільному»
09:00 Національні новини
UA: Перший
09:10 Т/с «Комісар Алекс»,
5с. (12+)
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09:50 Х/ф «Бенкрофт», 3с.,
4с. (16+)
11:25 «Шукачі пригод»
11:40 Кулінарне шоу
«Енеїда»
12:10 «Невідомі Карпати».
Вип. 11, 12
12:35 «Роздивись». Вип. 9
12:50 «Загадки чернівецьких атлантів»
13:00 ПТН
13:05 Д/ц «Дикі Дива. Дикі
забави в зоопарку СанДієго»
13:25 «Лайфхак українською»
13:35 «Кіношкола вдома»
13:45 Мультфільми
15:00 ПТН
15:05 «Народжені рікою»
15:20 «Відтінки України»
15:45 «Артефакти»
16:15 Т/с «Череп і кості»,
17:00 ПТН
17:15 Національні новини
UA: Перший (сурдопереклад)
17:30 «Край пригод»
17:45 «Буковинські загадки»
18:05 «Прозоро. Про головне»
19:00 «Сьогодні» (сурдопереклад)
19:55 «Еко-люди»
20:00 «Умандрували: за
Харковом»
20:25 «Роздивись»
20:40 ПТН
21:00 Новини Івано-Франківщини
21:20 Українська музика в
архітектурі. Джаз-бенд
«BissQuit»
22:15 Курс інфогігієни «Як
не стати овочем»
22:20 Національні новини
UA: Перший
23:00 «Сьогодні» (сурдопереклад) ПОВТОР
23:55 «Загадки чернівецьких атлантів»
00:00 Х/ф «Тіні забутих
предків» (12+)
01:30 «Маршрутом змін»
02:00 Національні новини
UA: Перший
02:35 «Прозо. Про актуальне»
03:20 «Дебати»
04:15 «Професія, якої не
існує»
04:30 «Хортиця ONLINE»
04:40 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу
«Енеїда»
05:45 «Лайфхак українською»

субота, 13 листопада
Субота, 13 листопада
6.00 Гiмн України.
6.05,4.30 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,23
.40,2.00,3.35,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Як козаки
кулiш варили».
7.20 М/ф «Як козаки олiмпiйцями стали».
7.40 М/ф «Як козаки у
хокей грали».
8.05 Д/с «Дикi Дива».
8.25 #ВУкраїнi.
9.10 Телепродаж.
9.40 Вiдтiнки України.
10.10 Х/ф «Самсон i
Далiла», 1 i 2 с. (12+).
13.30,0.05 Х/ф «Мiсiс
Клаус».
15.00 UA:Фольк. Спогади.
15.55 Х/ф «Ярослав Мудрий», 1 i 2 с.
18.50 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi».
21.25 Д/с «Особливий
загiн. Суперчуття».
22.25 Д/с «Дикий свiт».
1.40,3.20 Земля, наближена до неба.
1.50 Буковинськi загадки.
2.25 Бiгус Iнфо.
2.50 Перша шпальта.
4.00,5.30 Погода.
4.05 Д/с «Дикi тварини».
7.00,6.05 «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 «Вечiрнiй квартал».
22.10,2.50 «Жiночий
квартал».
23.35 «Свiтське життя».
0.45,4.05 Драма «Наздожени повiльно».
5.35 «Орел i решка. Перезавантаження».
6.35 М/ф.
7.00 Х/ф «Жандарм на
вiдпочинку».
9.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня».
10.00 «Все для тебе».
11.00 «Позаочi».

12.00,5.20 Х/ф «Дайте
книгу скарг».
13.50 Х/ф «Джентльмени
удачi».
15.40 Т/с «Слiдчий Горчакова». (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.05 Т/с «Джерело».
(12+).
2.00 Х/ф «Тiльки любов».
(16+).
3.45 Х/ф «Коли я стану
велетнем».

Фантом». (16+).
16.05 Х/ф «Мiсiя неможлива 5: Нацiя вигнанцiв».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Джек Рiчер».
(16+).
21.50 Х/ф «Джек Рiчер 2:
Не вiдступай». (16+).
0.10 Х/ф «Джек Раян:
Теорiя хаосу». (16+).
2.20 Х/ф «Тремтiння
землi». (16+).
4.15 Я зняв!

6.00,7.00,9.00,10.00,12
.00,14.00,15.00,20.00,2
1.00,0.00,1.00,2.00,3.0
0,4.00,5.00 Час новин.
6.10 Д/с «Вердикт
iсторiї».
7.10 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.
9.30 Майстри ремонту.
10.10,15.15 Х/ф.
11.40 Медекспертиза.
12.20,14.10,22.00 Концерт.
18.00 «Час за Гринвiчем».
19.00 Д/с «Секретно:
Друга свiтова вiйна».
19.30 Невигаданi iсторiї.
20.10,2.10 Рандеву.
21.10 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.15 Стоп-реванш.
21.30 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!

4.45,10.55 Т/с «Крiпосна.
Жадана любов». (16+).
7.50 Неймовiрна правда
про зiрок.
19.00 Україна має талант.
22.00 МастерШеф. (12+).

4.25 Скарб нацiї.
4.35 Еврика!
4.45 Факти.
5.10 Громадянська оборона.
6.05 Прихована небезпека.
7.05 Т/с «Юрчишини 2».
(16+).
10.55,13.10 Х/ф
«Смерч». (12+).
12.45 Факти. День.
13.35 Х/ф «Мiсiя неможлива 4: Протокол

6.00,9.55 Kids` Time.
6.05 Х/ф «Джек i бобове
дерево».
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
13.05 Хто зверху? (12+).
15.05 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк». (16+).
16.50 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк 2». (16+).
18.20 Х/ф «Сталева людина». (16+).
21.10 Х/ф «Бетмен проти
Супермена». (16+).
0.30 Х/ф «Ерагон».
2.30 Зона ночi.
7.00,15.00,19.00 Сьогоднi.
7.30,3.40 Реальна мiстика.
10.45 Т/с «Довга дорога
на щастя». (12+).
14.40 Т/с «Три кольори
любовi», 1 i 2 с. (12+).
15.20 Т/с «Три кольори
любовi». (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Маска 2.
23.30 Що? Де? Коли?
1.00,2.15 Т/с «Вiдважнi».
(16+).
1.45 Телемагазин.
8.45 «Щасливий снiданок».
9.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.0

0,14.00,17.00 «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 «Аленький цветочек». (12+).
6.50 Х/ф «Бархатные
ручки». (Италия). (16+).
9.00 Х/ф «Дети Хуанг
Ши». (Австралия - Германия - США). (16+).
11.25 Х/ф «Пушкин: Последняя дуэль». (16+).
13.25 Х/ф «Законы привлекательности». (Великобритания - Ирландия).
(16+).
15.10 Х/ф «Она». (США).
(16+).
17.55 Х/ф «Младенец на
$30 000 000». (Гонконг).
(16+).
20.20 Х/ф «Рябиновый
вальс». (16+).
22.20 Х/ф «Мгновения
жизни». (США). (18+).
0.05 Х/ф «Красная жара».
(США - Венгрия). (16+).
2.15 Х/ф «Аритмия».
(18+).
6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i
Панда».
8.35 «Ух ти show».
9.10 Х/ф «Наречена-втiкачка». (16+).
11.20 Х/ф «Три метри над
рiвнем неба». (16+).
13.40 «Орел i решка.

Дива свiту 2».
23.00 «Орел i решка.
Дива Свiту 2. Невидане».
0.00 Х/ф «Дорiан Грей».
(18+).
2.10 «Орел i решка.
Шопiнг».
3.00 «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.
13.50,22.10 Удачний
проект.
15.30 Майстри ремонту.
17.10 Один за 100 годин.
18.50 Шiсть соток.
23.50 Реальний секс.
0.40,3.40 Кориснi поради.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
6.00 Х/ф «Прокинутися у
Шанхаї».
7.30 Х/ф «Пiдiрване
пекло».
9.20 Х/ф «Вiчний поклик».
15.00 «Випадковий
свiдок. Навколо свiту».
16.10 Т/с «Коломбо».
(16+).
19.00,2.30 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Вусатий
нянь».
21.00 Х/ф «Гусарська
балада».
22.50 Х/ф «SuperАлiбi».
(16+).
0.40 «Хвороби-вбивцi».
3.00 «Випадковий
свiдок».
3.15 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. Професiйнi байки».
4.55 «Top Shop».
5.00 «Утро России. Суббота».
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.

10.30 «Сто к одному».
11.15,4.00 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!»
12.15 Т/с «Женские секреты».
17.05 «Привет, Андрей!»
19.00 Вести в субботу.
20.00 Х/ф «Счастье Серафимы».
23.20 Х/ф «Городская
рапсодия».
2.25 Х/ф «Последняя
жертва».
6.10 Випадковий свiдок.
9.00 Речовий доказ.
10.10,3.00 Правда життя.
11.10,18.10 У пошуках
iстини.
12.10,0.00 Секретнi територiї.
13.10 Крила вiйни.
14.10 Пекiн: серце Китайської iмперiї.
17.10 Природа сьогодення.
1.30 Герої будiвельного
майданчика.
21.00 Пiдземна Одiссея:
стародавнi мiста Iталiї.
1.00 Сiяя: з нами у дику
природу.
2.00 Мiстична Україна.
5.15 Ремесла за призначенням.
6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 М/ф «Гномео та
Джульєтта».
11.30 Х/ф «Красуня й
чудовисько».
13.15,14.45,16.15,17.4
5,23.35,0.35,2.20 Одного разу пiд Полтавою.
14.15,17.15,0.05 Сiмейка У.
15.45,1.50 Одного разу в
Одесi.
18.15 Х/ф «Кiнгсмен:
Таємна служба». (16+).
20.45 Х/ф «Кiнгсмен:
Золоте кiльце». (16+).
3.20 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.
6.50 Х/ф «Джек - покоритель великанов». (США).
(12+).
8.40 Х/ф «Облачно, возможны осадки: месть
ГМО». (США). (6+).
10.15,5.40 Х/ф «Клик: с
пультом по жизни».
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(США). (12+).
12.00 Х/ф «Пиксели».
(США). (12+).
13.40 Х/ф «Обливион».
15.45 Х/ф «Люди в
черном 3». (США). (12+).
17.25 Х/ф «Грязные
танцы». (США). (12+).
19.05 Х/ф «Стальные
магнолии». (США). (6+).
21.00 Х/ф «Принцесса
Монако». (США - Франция
- Италия). (16+).
22.40 Х/ф «С меня
хватит». (США). (16+).
0.30 Х/ф «Выживший».
(США - Гонконг). (18+).
3.05 Х/ф «Иллюзия обмана 2».
6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
9.00 «Вiпи i топи».
10.55 «Загублений свiт».
12.55 Х/ф «Александр».
16.20 Х/ф «В iм`я короля
2». (16+).
18.15 Х/ф «В iм`я короля
20.00 Х/ф «В iм`я короля».
22.20 Х/ф «Мисливцi за
вiдьмами». (18+).
0.05 Х/ф «Галактика Юрського перiоду».
1.45 «Вiдеобiмба 2».
3.30 «Цiлком таємно-2017».
5.30 Телемагазини.
06:00 Гімн України
06:00 Мультфільми
06:35 «Додолики»
06:50 «Піщана казка»
07:00 Національні новини
UA: Перший
07:10 Мультфільми
07:40 «Ок, я тобі поясню
англійську»
07:45 «Лайфхак українською»
08:00 Національні новини
UA: Перший
08:10 «Ранок на Суспільному. Дайджест»
08:30 «Країна пісень»
09:00 Національні новини
UA: Перший
09:10 «Візуальний код»
09:35 «Антропологія»
10:05 «Мистецтво жити»
10:20 «Роздивись»
10:30 «Шукачі пригод»
10:45 «Недалечко»
11:00 «Сковорода. Гаст-

робайки»
11:15 «Культ. Особистості»
11:25 «Невідомі Карпати»
11:45 «Народжені рікою»
12:00 «Умандрували: за
Харковом»
12:25 «Вчитель»
12:40 Д/ф «З України до
Голлівуду» (12+)
13:55 «Незвідана
Україна»
14:10 «Буковинські загадки»
14:15 Д/с «Світ дикої природи»
15:15 Т/с «Череп і кості»,
7с., 8с., 9с. (16+)
17:20 «Гендерні окуляри»
17:30 «Маршрутом змін»
17:50 «Крутий заміс». 2
сезон
18:15 Курс інфогігієни «Як
не стати овочем»
18:30 «#ВУкраїні»
19:00 «Голоси Донбасу»
19:15 «Відтінки України»
19:45 «Створюй із
Суспільним. Розслідування. Лакмус». Вип. 5
20:00 «Еко-люди»
20:05 «Правдоборці»
20:10 Суспільно-політичне ток-шоу «Зворотний
відлік» (сурдопереклад)
ПОВТОР
22:00 «#ВУкраїні»
22:30 Національні новини
UA: Перший
23:00 «На згадку»
23:25 «Хортиця ONLINE»
23:50 «Загадки чернівецьких атлантів»
00:00 Х/ф «Пригоди Жуль
Верна. Загадковий острів» (16+)
01:30 «Маршрутом змін»
01:45 «Бийся як дівчина»
01:55 Курс інфогігієни «Як
не стати овочем»
02:00 Суспільно-політичне ток-шоу «Зворотний
відлік» (сурдопереклад)
ПОВТОР
03:40 «Розсекречена
історія» ПОВТОР
04:30 «Культ. Особистості»
04:50 «Країна пісень»
05:15 UA Музика
05:25 «Лайфхак українською»
05:40 «Ранок на Суспільному. Дайджест»
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6.00 Гiмн України.
6.05,2.50 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,23.
55,3.35,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Як козаки сiль
купували».
7.20 М/ф «Як козаки у
футбол грали».
7.40 М/ф «Як козаки прибульцiв зустрiчали».
8.10 Погода.
8.15 Д/с «Дикi тварини».
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 Д/ф «Бити. Молитися. Тримати». (12+).
14.35 Телепродаж.
15.10 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Концерт. Пiснi про
кохання.
17.30 Мiста та мiстечка.
17.40 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi».
19.55 Д/с «Дикий свiт».
21.25,4.00 Т/с «Таємний
агент». (12+).
23.15 #@)?$0 з Майклом
Щуром. (16+).
0.20 Х/ф «Ярослав Мудрий», 1 i 2 с.
3.20 Земля, наближена до
неба.
7.00 «Життя вiдомих
людей».
8.00 «Снiданок.
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 13.
Еквадор».
11.00,3.40 «Свiт навиворiт».
17.30 «Мандруй Україною
з Дмитром Комаровим».
18.30 «Свiтське життя».
19.30,4.50 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
23.15 «Людина, що вiчно
танцює».
1.10 «Лiга смiху».
7.05 Х/ф «Жандарм i iнопланетяни».

9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00 «Iнше
життя».
12.50 «Речдок. Велика
справа».
17.20 Х/ф «007: Спектр».
(16+).
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Джентльмени
удачi».
23.50 Х/ф «Формула кохання».
1.35 «Речдок».
6.00 Вiкно до Америки.
6.10 Д/с «Вердикт iсторiї».
7.00,8.00,8.50,12.00,15
.00,16.00,17.00,20.00,0
.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.
8.35 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.
20.35 Стоп-реванш.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
0.30 Час «Ч».
1.10,5.30 Д/с «Секретнi
нацистськi бази».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
4.25 Скарб нацiї.
4.40 Еврика!
4.45 Факти.
5.10 Анти-зомбi.
6.05 Секретний фронт.
7.05 Громадянська оборона.
8.05 Х/ф «Падiння
Олiмпу». (16+).
10.30 Х/ф «Падiння янгола». (16+).
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12.45 Факти. День.
13.05 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти тижня.
20.55 Х/ф «Загiн самогубцiв». (16+).
23.00 Х/ф «Фантастична
четвiрка». (16+).
1.10 Х/ф «Хранителi».
(16+).
3.55 Я зняв!
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.35 Т/с «Снайперка».
(16+).
9.35 МастерШеф. (12+).
13.45 СуперМама. (12+).
18.40 Битва екстрасенсiв.
21.00 Один за всiх. (16+).
22.10 Таємницi ДНК.
(16+).
23.20 Україна має талант.
6.00,23.30 Вар`яти.
(12+).
6.20,8.35 Kids` Time.
6.25 М/ф «Ми - монстри».
8.40 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк». (16+).
10.20 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк 2». (16+).
11.50 Х/ф «Сталева людина». (16+).
14.45 Х/ф «Бетмен проти
Супермена». (16+).
17.50 Х/ф «Повернення
Супермена». (16+).
21.00 Х/ф «Зелений
Лiхтар». (16+).
2.25 Зона ночi.
5.50 Сьогоднi.
6.50,4.30 Реальна мiстика.
8.35 Т/с «Грiм серед ясного неба». (12+).
17.00 Т/с «Коли помре
любов», 1 i 2 с. (16+).
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Коли помре
любов». (16+).
23.00,2.00 Т/с «Довга
дорога на щастя». (12+).
1.30 Телемагазин.
3.30 Гучна справа.
5.30 Т/с «Вiдважнi». (16+).
9.00,10.00,11.00,12.00,
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.

свiту».
23.00 «Орел i решка. Дива
Свiту 2. Невидане».
0.00 Т/с «Ганнiбал». (18+).
2.30 Т/с «Три сестри».
3.25 «Нiчне життя».
6.30 Телемагазин.
7.30 Знаменитостi.
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.

5.00 Х/ф «Фантазеры».
(12+).
6.50 Х/ф «Красная жара».
(США - Венгрия). (16+).
9.00 Х/ф «Младенец на
$30 000 000». (Гонконг).
11.25 Х/ф «Рябиновый
вальс». (16+).
13.25 Х/ф «Мгновения
жизни». (США). (18+).
15.10 Х/ф «Аритмия».
17.55 Х/ф «Вспомнить
все». (США - Мексика).
20.20 Х/ф «Седьмой континент». (Австрия). (16+).
22.20 Х/ф «Возвращение
высокого блондина».
(Франция). (16+).
0.05 Х/ф «Полицейская
история». (Гонконг). (16+).
2.15 Х/ф «Полицейская
история 2». (Гонконг).
(16+).

5.30 Х/ф «Цвiтiння кульбаби».
6.55 Х/ф «Весь свiт в очах
твоїх...»
8.20 «Слово Предстоятеля».
8.25 «Випадковий свiдок.
Навколо свiту».
10.55 Т/с «Коломбо».
(16+).
13.55 Х/ф «Вусатий нянь».
15.20 Х/ф «Гусарська
балада».
17.05 Х/ф «Справа Румянцева».
19.00 Х/ф «У зонi особливої уваги».
20.55 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
22.25 Х/ф «Вигнанець».
(16+).
0.20 Х/ф «SuperАлiбi».
(16+).
2.00 «Речовий доказ».

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i Панда».
8.45 «Ух ти show».
9.00 Х/ф «Три метри над
рiвнем неба». (16+).
11.15 Х/ф «Три метри над
рiвнем неба. Я тебе хочу».
(16+).
13.40,19.50 «Орел i
решка. Дива свiту 2».
14.35 «Орел i решка. Дива

4.55,2.05 Х/ф «Мой папа
- идеалист».
6.15 «Диалоги о животных. Новосибирский
зоопарк».
6.55 «Устами младенца».
7.40 Местное время.
Воскресенье.
8.15 «Моя любовь Россия!»
8.40,3.35 «Когда все

дома с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым».
10.00 Вести.
10.30 «Сто к одному».
11.15 «Доктор Мясников».
12.15 Т/с «Женские секреты».
19.00 Вести недели.
21.00 Москва. Кремль.
Путин.
21.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
0.25 Х/ф «Синдром недосказанности».
6.10,2.00,5.25 Мiстична
Україна.
7.15 Випадковий свiдок.
9.00 Речовий доказ.
10.10,3.00 Правда життя.
11.10,18.00 У пошуках
iстини.
12.00,0.00 Секретнi територiї.
13.00 Крила вiйни.
14.00 Пiдземна Одiссея:
стародавнi мiста Iталiї.
17.00 Природа сьогодення.
19.00 Герої будiвельного
майданчика.
21.00 Пекiн: серце Китайської iмперiї.
1.00 Сiяя: з нами у дику
природу.
4.40 Ремесла за призначенням.
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.35 Х/ф «Румпельштiльцхен».
10.45 Х/ф «Дванадцять
мiсяцiв».
12.45,14.15,16.15,23.30
,0.30,2.15 Одного разу
пiд Полтавою.
13.45,0.00 Сiмейка У.
15.45,1.45 Одного разу в
Одесi.
17.15 М/ф «Мегамозок».
19.00 Х/ф «Люди Iкс».
(16+).
21.00 Х/ф «Люди Iкс 2».
(16+).
3.15 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.
7.25 Х/ф «Пиксели».

КРОСВОРД

(США). (12+).
9.05,4.55 Х/ф «Тайное
окно». (США). (12+).
10.40 Х/ф «Стальные
магнолии». (США). (6+).
12.35 Х/ф «Грязные
танцы». (США). (12+).
14.10 Х/ф «Ромео и
Джульетта». (Великобритания - Италия). (12+).
16.05 Х/ф «Авиатор».
18.50 Х/ф «Двухсотлетний
человек».
21.00 Х/ф «Гарри и Хендерсоны». (США). (12+).
22.50 Х/ф «Молчи в тряпочку».
0.30 Х/ф «Исчезнувшая».
2.55 Х/ф «Имитатор».
6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
8.05,23.55 «Загублений
свiт».
12.10 Т/с «Перевiзник 2».
14.10 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом». (16+).
16.20 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом: Випробування
вогнем». (16+).
19.00 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом: Лiки вiд
смертi». (16+).
21.55 Х/ф «Азартнi iгри».
0.55 Т/с «Карпатський
рейнджер». (16+).
1.50 «Вiдеобiмба 2».
4.35 «Найкраще».
4.40 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.
06:00 Гімн України
06:00 Мультфільми
06:40 «Додолики»
06:50 «Піщана казка»
07:00 Національні новини
UA: Перший
07:10 Мультфільми
07:40 «Ок, я тобі поясню»
07:45 «Лайфхак українською»
08:00 Національні новини
UA: Перший
08:10 «Ранок на Суспільному. Дайджест»
08:25 «Країна пісень»
08:55 Національні новини
UA: Перший
09:00 «Ранок на Суспільному. Дайджест»
09:10 «Відтінки України».
2 сезон

По горизонталi:
1. Мiстоуправитель. 5. Пустеля в
Африцi. 7. Геометрична фiгура. 9.
Слово качки. 10. Перiод мезозойської ери. 11. Тверда вода. 12.
Сумчатий ведмiдь. 15. Iкло. 16.
Жiноче iм`я. 18. Бруд на дорогах.
19. Спiвочий колектив. 20. Йошкар-... 23. Гнiт. 25. Негативний
iон. 27. Станцiя технiчного обслуговування. 29. Эсперанто. 32. Телефонна станцiя. 33. Антисепт. засiб.
34. Антилопа. 35. Виконавець вироку

09:35 «Антропологія»
10:05 «Історія (не) забутих сіл Тернопільщини»
10:20 «Люди Є»
10:30 «Недалечко»
11:00 «Геолокація: Волинь»
11:25 «Невідомі Карпати»
11:45 «Край пригод»
12:00 «Баба Єлька»
12:25 «Мамо, йду в актори»
12:50 Х/ф «Білий птах з
чорною ознакою» (12+)
14:25 «Незвідана Україна»
14:45 «Буковинські загадки»
14:55 Д/ц «Дикі тварини»
15:25 Х/ф «Волліс і Едвард» (12+)
17:05 «Гендерні окуляри»
17:20 «Крутий заміс». 2
сезон
17:50 Цикл «Наші тридцять»
18:15 Курс інфогігієни «Як
не стати овочем»
18:30 «#ВУкраїні»
19:00 «Маршрутом змін»
19:35 «Правдоборці»
19:45 «Створюй із
Суспільним. Розслідування. Під прицілом».
20:00 «Еко-люди»
20:05 «Дебати». Суми
21:00 «Покоління. Паралелі»
21:25 «Обличчя»
22:00 «#ВУкраїні»
22:30 Національні новини
UA: Перший
23:00 «Розсекречена
історія» ПОВТОР
23:55 «Загадки чернівецьких атлантів»
00:00 Х/ф «Білий птах з
чорною ознакою» (12+)
01:30 «#ВУкраїні»
02:00 «Дебати»
02:55 «Брехня від політиків. Перевірка»
03:10 «Буковинські загадки»
03:20 «Розсекречена
історія» ПОВТОР
04:10 «Земля, наближена
до неба»
04:45 UA Музика
04:50 «Обличчя»
05:20 «Країна пісень»
05:45 «Лайфхак українською»

По вертикалi:
2. Стародавня фр. монета. 3. Рiчка
в Нiмеччинi. 4. Мiсто-курорт в
Криму. 5. Озеро в Пн. Америцi. 6.
Вид, тип, ... 8. Столиця Азербайджану. 9. Рiд. 13. Рiчка в Росiї. 14.
Муз. нота. 15. Добро (ант.). 17.
Мiсто в штатi Арiзона. 21. Країна в
Азiї. 22. Антонов. 23. Супутник
Юпiтера. 24. Органiчне добриво.
26. Супердумка. 27. Духовний чин.
28. Трамв.-трол. управлiння. 30.
Споруда в порту. 31. Хвалебний
вiрш

Відповіді на кросворд з №42
По горизонталi:
1. Раб. 4. Асо. 7. Агов. 9. Аноа. 10. Кма.
11. Атс. 13. Фет. 15. Лук. 16. По. 18. Ля.
19. Мова. 20. Кiвi. 21. Ло. 23. Ял. 26.
Топ. 29. Вiа. 31. Три. 32. Хам. 34. Вуду.
36. Лiтр. 38. Онi. 39. Лак.

По вертикалi:
1. Рам. 2. Агар. 3. Бо. 4. Ан. 5. Софа. 6.
Оае. 8. Вал. 9. Аск. 10. Коп. 12. Туж. 14.
Туя. 17. Омо. 18. Лiя. 21. Лев. 22. Хор.
24. Лом. 25. Даун. 26. Тту. 27. Пил. 28.
Яхта. 30. Iво. 33. Арк. 35. Дi. 37. Iл.

Відповіді на сканворд №42

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 43 (991)
4 листопада 2021 року

Тел.: 0982662042 ,0991737570

0663451052
0506644240

КВАРТИРИ
Продаж
 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.

46
51

51

Тел. 0990128098 (Олег)

51

48

КУПЛЮ

Дорого купуємо
свиней, свиноматок.
ЦІЛОДОБОВО

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ
 З/Д 10 соток, р-н автостанції, приватизована. Комунікації поруч. Пров.
Шкільний, 11А. Тел. 0667535655. (13)
 З/Д 9 соток, із старим будинком.
М. Гадяч, вул. Першотравнева, 111.
Є світло, вода підведена. Молодий
сад. Ціна договірна, при огляді. Тел.
0956843543
 З/Д м. Гадяч. Тел. 0662212600
 З/Д 0,25 га., с. Біленченківка. Є
фундамент, будівельний паспорт. Комунікації поряд. Тел. 0996858865

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

 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

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

ЗАКУПОВУЄМО КОРІВ,
БИКІВ. ДОРОГО.

Вимушений забій.
Самовивіз.
Тел. 0664626156

 ЖИТЛО, подобово, на тривалий
термін або бригаді у відрядженні,
Інтернет, кондиціонер. Можливість
надання відповідних документів. Тел.
0508783429
 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел.
0505976790
 МАГАЗИН с. Гречанівка. Тел.
0502147687
 2-КІМН. кв., р-н Черемушки, на тривалий термін. Тел. 0955353412
 ГАРАЖ, центр міста. Тел.
0995586145
 БУДИНОК вул. Набережна Грунь,
13 на тривалий термін, 2 спальні,

46

Ціна при зверненні, торг при огляді.
Тел. 0953173193.
 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.
 2-КІМН. кв., 39 м.кв., частково з
меблями, окремі кімнати, санвузол
окремий, 2/2 поверх, балкон, сарай з
погребом, центр, вул. Ак. Павлова. Ціна
400 тис. грн. Тел. 0995483184

0952516709,
0673571017

44

СВИНЕЙ

Тел.

066 1808984
068 4839984
БІЗНЕС магазин
павільйон
Продаж

44

ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ
47

45

0950086550

ОВЕЦЬ – 30 грн./кг
живої ваги.

КУПЛЮ
СВИНЕЙ
0502541132
0501458166

Тел.

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

коней,
биків,
корів,
свиней

0990654687
 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
 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.
 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 магазину.
Ціна при зверненні, торг при огляді.
Тел. 0953173193.
 3-КІМН. кв. покращеного планування. З/п 80 м.кв., кухня 17 м.кв.,
коридор 13 м.кв. Центр міста, пл. Миру,
12. Ціна 19 тис. у.о. Тел. 0661310533
(Тетяна)
 1-КІМН. кв., терміново, вул. Гетьманська, 47. Ціна договірна. Тел.
0959321520
 3-КІМН. кв., р-н В. Кругу, в будинку
де м-н «Горизонт». Є сарай, погріб. Тел.
0664116050, 0995412446, 0981794275
 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 магазину.

44

ДОРОГО

КУПЛЮ
Тел. 0991650345,
0973316591 (Тимур)

КУПЛЮ
СВИНЕЙ

Тел.

 БУДИНОК, р-н М. Круга, 90 м. кв.,
газ, вода, котел на дровах, 7 соток, всі
зручності, господарські споруди. Все
приватизоване. Тел. 0992858310.
 БУДИНОК, 86 м. кв., пров. Сумський, 54. Поруч центр. Газ, вода, господарські споруди. Ціна договірна. Тел.
0951350748
 БУДИНОК, с. Осняги. Тел.
0507359949
 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.
 БУДИНОК, с. Лютенька. Недорого.
Тел. 0668575802.
 БУДИНОК, 1995 р.в., вул. О.
Пчілки, 10х11м., гараж, сарай, л/
кухня, з/д 6 соток. Ціна 35 тис. у.о. Тел.
0992026522.
 1/2 БУДИНКУ, центр, всі зручності. Гараж з ямою, погріб, сарай.
Після 19,00 не телефонувати. Тел.
0978238683.
 БУДИНОК, с. Книшівка, 54,4 м.кв,
газ, колодязь, господарські споруди,
+ пічне опалення. З/д приватизована.
Сінокіс. Ціна договірна. Можливі всі
варіанти. Тел. 0957757334.
 БУДИНОК, 101 м.кв., 2001 р.з.,
центр м. Гадяч. Господарські споруди,
комбіноване опалення, частковий
ремонт. Тел. 0990388525.
 БУДИНОК, недорого, р-н дитбудинку. Газ, вода, 63 м.кв., з/д 7 соток.
Можливий обмін на 1-, 2-кімн. квартиру. Тел. 0500848815.

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

Куплю свиней
живою вагою

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)

КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ,
КОНЕЙ

живою вагою. Терміновий виклик!

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

Приймаємо заявки на
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ

44

45

КУПЛЮ
ДОРОГО
51

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

Тел.

41

0999597822
0679830196

51

Тел. 0669669486, 0672996055

44

ЦІЛОДОБОВО,
ВИМУШЕНИЙ ЗАБІЙ

 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, вул. Кондратенка,
113. Газ, вода, з/д 6 соток. Недорого. Тел. 0505976790.
 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
 1/2 БУДИНКУ, недорого, без
газу та ремонту, вул. Н. Грунь, 6. Тел.
0665114842
 БУДИНОК-інтернат, с. Біленченківка, з/п 1100 м.кв. Цегляний, бетонні
плити, дах вкритий шифером. Тел.
0680539775
 ДАЧА, кооп «Нафтовик». Будинок,
огород, сад, полив. Тел. 0957403491.
 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.
 ДАЧА, кооп. «Нафтовик», 2-х повехова, плита, камін, сарай, полив
води, сад, город. Тел. 066711653,
0975799474.
 БУДИНОК, з/п 64 м. кв., всі зручності, з/д 12 соток. Можливий обмін на
1-, 2-кімн. кв. Тел. 0668791450.
 БУДИНОК, р- н дитбудинку, з\ д 9
соток, л\ к, гараж, сарай, газ, вода. Або
обміняю на 1-кімн. кв. Тел. 0661196506.

0662183433,
0671111363

49

ДОРОГО

БУДИНКИ
Продаж

Тел.: 0669676637

живою вагою

51

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ

Тел.
0950204158

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КІЗ, БАРАНІВ.
Вимушений доріз

Вимушений забій

51

ДОРОГО!

Вимушений забій.
Самовивіз.

КУПЛЮ СВИНЕЙ,
СВИНОМАТОК

Тел.

КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ

Доріз
Тел. 0669445682
м. Харків

ЗАКУПОВУЄМО КОРІВ,
БИКІВ. ДОРОГО.

КУПЛЮ
СВИНЕЙ
Цілодобово

КУПЛЮ КОРІВ,
БИКІВ, КОНЕЙ,
КІЗ, БАРАНІВ

Новожанівський м'ясокомбінат
закуповує від населення

Тел. : 066 41 80 929
068 108 40 70

ДОРОГО

51

51

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою
Тел. 0663411681, 0969329526

0991777789
0661211858
0997226777
0995333403

0991320345

45

3

КУПЛЮ
СВИНЕЙ
БИКІВ

КУПЛЮ КОРІВ,
БИКІВ, КОНЕЙ,
СВИНЕЙ

Тел.:

Тел.

0502715944
0984356165

Тел.
47

Тел.

м. Гадяч, вул.
Енгельса, 26

Куплю биків,
корів, телиць

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

Саша

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

ЗАМОВЛЯЙТЕ РОБОТУ+МАТЕРІАЛИ зi знижкою до 20%.
РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР
пiд ключ. Перепланування.
БУДIВНИЦТВО- будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси,
альтанки. Бані, паркани.
ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ.
Мансарднi дахи.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання
будинків. Тел. (068) 690 27 40,
(050) 013 07 05. (№44)

зала , кухня, душова кабіна, пральна
машина. Газ. вода. З/д 14 соток. Тел.
0674075880, 0506347488
 КВАРТИРА подобово, центр, р-н
Сарський (навпроти «Нова Пошта»).
Тел. 0995434929
 БУДИНОК, пров. Чапаєва, 22. На
тривалий термін. Тел. 0954238850
 2-КІМН. кв., р-н цегельного з-ду,
частково вмебльована. На тривалий
термін. Тел. 0996047142

ЗНІМУ
 ГАРАЖ, строком на 1 рік. Своєчасну
оплату гарантую. Тел. 0993714071

ГАРАЖІ
Продаж
 ГАРАЖ з/п 62 м. кв., вхідний погріб,
вул. Драгоманова (р-н гуртожитку училища культури). Земля та будівля
приватизовані. Ціна договірна. Тел.
0661868392.

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-21099, 2005 р.в., 1,5
інжектор, один власник, темно-зелений металік. Пробіг 136 тис. км.
Ціна 75 тис. грн.. Тел. 0508770997
 ВАЗ-2104, нормальний стан.
Тел. 0995412446, 0981794275
 DAEWOO Lanos, 1998 р.в. Тел.
0662683686.
 OPEL Meriva A, 2009 р.в.,
розмитнений, сертифікат. Свіжо-пригнаний із Німеччини. Ціна за
домовленістю. Тел. 0509700672.
 ЗІЛ-130, самоскид, бензин. +
З/ч. Тел. 0982262503

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. (49)
 СІВАЛКА зернова 6,3 м. Повний
комплект. Тел. 0680539775
 СІВАЛКА зернова СЗ-3,6. Коток
водоналивний з рамкою. Тел.
0661467930.
 ТРАКТОР ДВ-244 АНТ, 24 к.с. В
комплекті плуг, культиватор, окучник
(50-70см.), їжаки, картоплекопалка,
картоплесаджалка. 2020 р.в., з
документами. Тел. 0509700672.
 ЮМЗ-6, 1988 р.в., велика кабіна,
документи. Плуг 3-корпусний.
Сівалка СЗ-3,6. Причіп 2-ПТС-4. Гідро-кран. Тел. 0982262503

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
 ГАЗ – 2410 Волга. Тел.
0667011653, 0975799474.
 ГУМА зимова, 175/70 R13, на
дисках, Lanos, 4 шт. Ціна 4 тис. грн.
Тел. 0509218213

 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)

 ПРИМІЩЕННЯ під офіс, чи під
складське приміщення. Р-н ринку
«Орбіта». Тел. 0503462730. (№46)

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
 ПОЛІКАРБОНАТ. Новий, розмір
2,1х6м., товщина 3мм. Колір бірюзовий.
С. Вельбівка. Тел. 0999533821.
 ВАГОНКА, арматура 8мм., труба
20, 25мм., вікно фронтонне, короб
дверний (дубовий). Бочка 200л. Тел.
0995372117.
 ЦЕГЛА б/в, ракушняк, шифер
маленький, труби азбестові. Тел.
0662743393

МЕБЛІ

Продаж
 СТІНКА МЕБЛЕВА КУХОННА, довжина 2м., коричнева, полірована.
Гарний стан. Тел. 0963771489

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж
 ТЕЛЕВІЗОР «Thomson», розмір
екрану 42х32, кольоровий, 2002 р.в. м.,
Гадяч. Тел. 0999533821

РІЗНЕ
Продаж
 СІНО в тюках, з доставкою. Тел.
0995139836
 БРИКЕТИ для опалення, з
доставкою. Тел. 0991340064
 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
 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)
 КУКУРУДЗА. Тел. 0666235938 (Іван
Вікторович)
 РУШНИЦЯ ІЖ-43, 12 калібр,
б/в, 1998 р.в. Ціна договірна. Тел.
0982546432
 ЯБЛУКА домашні, зимові. Тел.
0994867747
 АРКИ заднього колеса, внутрішні та
зовнішні, на ВАЗ. Табуретки дерев’яні.
Блок двигуна Т-16. Тел. 0506718465
 ЗАГОТОВКА на гаражні ворота,
швелер №16. Електродвигуни 7,5х1500
об., 5,5х1000 об. Тел. 0683443823
 КУКУРУДЗА. Тел. 0664284481
 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
 КУКУРУДЗА. Тел. 0502241769,
0972210906
 КУКУРУДЗА, 2 тонни. Тел.
0639575561
 КАРТОПЛЯ їстівна, смачна. Ціна 8
грн./кг. Тел. 0509608070
 ФГ ПРОДАЄ КУКУРУДЗУ. З
доставкою. Тел. 0995139836
 СТІЛ ПИСЬМОВИЙ, 1-но тумбовий- 1шт., стільці м’які – 4 шт.
Взуття чоловіче, р.42: ботинки
зимові, туфлі осінні, туфлі літні. Стіл
овальний, розкладний - 2шт. Швейні
машинки: «Зінгер», «Подольська». Тел.
0990549626.
 ОБІГРІВАЧ «Роус», портативний,

ТОВ «Вікоіл ЛТД»
ПРОПОНУЄ РОБОТУ:

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)

різноробочі, водії кат. «С».
Забезпечуємо проживанням, 3-х
разовим харчуванням та спецодягом.
Тел. 0669232033, 0675545342, 0673052976
(відділ кадрів), 0951238020, 0663233263

ЗАВОДУ «ЗЖБК-13»
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:
- Формувальники
- Оператор пода- Зварювальники
вання наповнювачів
- Водій універсал
- Слюсарі
(навантажувач,
- Токарі
грузових та легкових
- Різноробочі
автомобілів) м. Харків, вул. Матросова, 1-А
тел. 0672196404
батарея чавунна, 8-ми секційна. Електродвигун 1425 об./хв. Блоки 40х20
б/в. Цегла б/в. Тел. 0668791450.
 ХОЛОДИЛЬНИК, маленький, телевізор маленький, 4-х камфорна газова
плита, 2-3-4 камфорний таганок,
пральна машинка «Донбас». Тел.
066000908.
 ЧОБІТКИ, чоловічі, р. 42, замшеві, жовтого кольору. Шкіряна куртка
– пальто, р. 54 – 56. Гарний стан. Тел.
0963226313.
 КИЛИМИ, на підлогу, стільці,
тарілки глибокі, різний інструмент. Тел.
0502045073.
 БУРЯК, кормовий, велосипед
дитячий, куртка на хлопчика 8-10 років.
Тел. 0990385113
 КАРТОПЛЯ, кормова. Ціна договірна. Тел. 0665832039, 0976764875.
 ХОЛОДИЛЬНИК, 2-х камерний,
витяжка, двері у грубу, велосипед
жіночий, чайний гриб, пральна машина
«Малютка». Тел. 0662000908.
 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.
 ВІТРИНА ХОЛОДИЛЬНА, продовольча (вертикальна, для води). Б/в,
гарний стан. Недорого. Рушникосушарка. Тел. 0662711008
 КАРТОПЛЯ дрібна, кілька мішків.
Тел. 0662436772
 САКВОЯЖ для подорожей, швейна
машинка «Подольськ», книги, посуд,
одяг, шуби хутряні, чобітки жіночі р.
39-40, блузки, спідниці. Все р. 54-56.
Тел. 0993563369
 БАТАРЕЯ чавунна, 10 секцій. Паркет
сосновий 8,5 м.кв. Вугілля «сємочка».
Все дешево. Тел. 0663088610.
 КУКУРУДЗА. Ціна договірна. Тел.
0661793141
 АВТОКЛАВ ручної зварки. Товстий
метал. Тел. 0500223103.
 ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», нова
соковижималка, м’ясорубка ручна, хлібопічка, кавомолка нова, бідони алюмінієві на 40л., тонометр автоматичний
«Omron», глюкометр «Accu-Chek»,
новий. Тел. 0952553744.
 ЧОВЕН дюраль-алюмінієвий, розкладний, з веслами, використовувалась дуже мало. Відмінний стан. Тел.
0668545131.
 ПАРКЕТ дубовий 300х35 мм.,
50 м.кв., 300 грн./м.кв. Люки каналізаційні, 3шт., нові, чавунні. Човен
дерев’яний, новий, 3-метровий. Ціна
договірна. Тел. 0502049434.
 КАРТОПЛЯ дрібна. Тел.
0506330962.
 БАК 30л. з нержавіючої сталі – 500
грн. Пральна машина – 400 грн. Тел.
0662683686.
 ШАФА 3-дверна, б/в, антресоль 3-дверна, б/в. Швейна машинка
«Подольська» (ножна), б/в. Палас
2х3м., б/в. Телевізор б/в. Памперси
«М». Тел. 0678692045.
 ВОРОТА металеві 2,6х2,0м. Арки
металеві, заводські, 4-5м., висотою
0,45м. – 4 шт. Ціна договірна. Тел.
0502049434.
 ПШЕНИЦЯ. Тел. 0957763190
 БАЯН, плита чавунна, дверцята,
колосники, електронасос «малиш»,
мотопилка «Дружба», каністри 20л.,
молот ковальський, електролічильник
380Вт. Тел. 0509286591.
 АМОРТИЗАТОРИ ІЖ, кабель 380Вт.,
багажник до мотоцикла ІЖ, ключі для
розкручування батарей опалення,
дзеркала до вантажного автомобіля,
скло віконне. Тел. 0509286591.
 МЕБЛІ. Посуд . Лампа паяльна.
Бак для душа, зерна. Сіно. Балон,
бідон. Телевізор малий. Вело-візок.
Велосипед «гном». Відеомагнітофон. Ботинки р.42, чоловічі. Тел.
0955711574.
 КУКУРУДЗА, урожай 2021 року. С.
Сари. Тел. 0994174195, 0970161693
 КОМПРЕСОР 2-цилідровий,
промисловий, талька 3-фазна,
0,5т. Колонка на воду + насос. Тел.
0982262503.
 КОЛЯСКА дитяча «Adamex Aspena
Deluxe» 2 в 1, універсальний колір,
гарний стан, ціна 6500 грн. Тел.
0668271616
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 ЧИСТИМО ТА
ПОГЛИБЛЮЄМО
КОЛОДЯЗІ. Встановлюємо
бетонні кільця. Копаємо
каналізації. Тел.
0507345680. (50)
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ТВАРИНИ
продаж
 ПОРОСЯТА в’єтнамські. Гуси, живою
вагою або тушками. Тел. 0994867747
 ВІДДАМ у добрі руки симпатичних
грайливих котиків. 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.
 ДВІ КОЗИ. Тел. 0992613054
 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
 КІЗОЧКА, безрога, тільна 3 місяці,
від хорошої, молочної кози. Тел.
0687469402.
 ДВІ КОРОВИ, тільні, чорно – рябі.
Тел. 0667789299.
 КОЗИ кітні. Тел. 0682163214
 КОЗИ кітні. Тел. 0951619082
 КОЗИ молоді, високоудійні, 3 шт.,
«Лохвицької» породи. Тел. 0688064950

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
 ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові плити,
пральні машини, телевізори у робочому
та неробочому стані. Тел. 0662000908
 КУКУРУДЗУ сушену, кілька тонн.
Тел. 0662436772
 МОРОЗИЛЬНУ КАМЕРУ, у гарному
стані. Горизонтальну, велеченьку,
скринею. Терміново. Тел. 0668545131

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
 ЗНАЙДЕНІ КЛЮЧІ ВІД АВТОМОБІЛЯ «Лада» по вул. Дружби, у районі
кладовища. Тел. 0953815390
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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

ЗНАЙОМСТВА
 ЧОЛОВІК познайомиться з жінкою
від 40 до 60 років згідною на переїзд у
село. Тел. 0994811302

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)
 РЕМОНТ ТА ПЕРЕТЯЖКА М’ЯКИХ
МЕБЛІВ, зміна дизайну, великий вибір
тканин. Тел. 0956795984, 0963814148,
0666471376
 КОПАЄМО, чистимо, поглиблюємо
колодязі. Копаємо каналізації. Тел.
0664865679
 Б’ЄМО СВЕРДЛОВИНИ. Тел.
0687844221
 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
 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 будь-якої цегли, каменю,
піноблоків. Якісно. Доступна ціна.
Можливий виїзд по району. Тел.
0667011653, 0975799474
 ПРИВЕЗУ ЖОМ. Свіжий. Кислий.
Тел. 0509166290, 0674566499
 ПРИВЕЗУ ЖОМ. Вантажні перевезення ЗІЛ-САМОСКИД. Привезу: пісок,
щебінь, гранвідсів, дрова. Вивезу сміття
тощо. Доставка по місту та району. Тел.
0667030045, 0987650405
 ПРИВЕЗУ ЖОМ. Вантажні перевезення по місту та району. Вивезу сміття.
Привезу пісок, щебінь, гранвідсів, дрова
та інше. Тел. 0508383313
 ПИЛЯЮ ДЕРЕВО будь-якої складності. Можливий виїзд по району. Тел.
0667724345
 ЧИСТИМО ТА ПОГЛИБЛЮЄМО
колодязі, копаємо каналізації. Вико-

нуємо 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
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН,
холодильників, мультиварок,
мікрохвильовок, пилососів, хлібопічок та іншої побутової техніки.
Ремонт електроінструментів. Тел.
0953255822, 0678862611
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
за викликом. Тел. 0990617751,
0977600263
 РЕМОНТ КВАРТИР, кімнат,
будинків. Усі види внутрішніх робіт:
гіпсокартон, шпаклівка, шпалери, штукатурка, плитка та інше. Якість, досвід
роботи, порядність. Під ключ. Тел.
0506836254, 0982526738
 ПРИВЕЗУ: пісок, щебінь, гранвідсів, цеглу, глину, землю, перегній,
гній, дрова рубані. Вивезу сміття. Тел.
0669568122
 РЕМОНТ КВАРТИР, БУДИНКІВ під
ключ. Монтаж опалення. Послуги сантехніка та електрика. Тел. 0955396369
(Валерій)
 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, крихта, баранчик. Швидко.
Недорого. Тел. 0954110091
 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

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)
 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
 Терміново потрібна ПОРЯДНА
ЖІНКА по догляду за чоловіком похилого віку. Тел. 0506452686
 ПП «Будівельник» запрошує на
роботу БУХГАЛТЕРА. М. Гадяч, вул.
Енгельса, 26. Тел. 0662437553
 Підприємству на постійну роботу
потрібен БУХГАЛТЕР у тендерний
відділ. Бажаний досвід роботи. Графік
роботи: Пн. – Пт. з 8 до 17. З/п висока.
Тел. 0635385987
 На вантажне СТО потрібен СЛЮСАР
по ремонту двигунів, КПП, мостів, гідравліки… З/п висока. Тел. 0930060043
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молодих мам
26.10. Кароліна Гура (м. Гадяч)
хл., 3460 56 см
2.11. Оксана Пешенко (с. Харківці)
дівч., 2700 51 см

ВІТАЄМО
МОЛОДЯТ!

МИНУЛИМИ
ВИХІДНИМИ
НА ВЕСІЛЬНИЙ
РУШНИК
СТАЛИ:
Синенки Вадим
та Карина
(Войник) м. Гадяч.
Фото: В. Лидзарь

ГРАН-ПРІ НА ФЕСТИВАЛІКОНКУРСІ «УКРАЇНА ЄДНАЄ СВІТ»

Середня і старша групи зразкового ансамблю
танцю студії естетичного виховання
Гадяцького фахового коледжу культури
та мистецтв ім І. П. Котляревського
«Модерн» (керівник Наталія Берус).
Фото із сторінки Н. Берус у соцмережі
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КУДИ ЗНИКАЄ НАША ВОДА
Гідрогеолог розповів, куди зникає
вода у колодязях і свердловинах та
чому за ними важливо доглядати.
За його даними, лише один
домовласник зі 100 правильно
бурить водну свердловину та знає,
як експлуатувати колодязь.
Останніми роками в Україні назріває
проблема з питною водою. Висихають
колодязі та свердловини. А якість тієї
води, що залишається, погіршується.
Люди шукають винних. Кажуть,
що це газовидобувники, які бурять
свої свердловини. Так це чи ні ми
розбиралися з нашим експертом
— гідрогеологом, доктором
геологічних наук, керівником ТОВ
«Лабораторія якості води «Плая»
Валерієм Володимировичем
Яковлєвим, автором дисертації
«Питне водопостачання міст на
основі окремого використання
підземних вод (на прикладі міста
Харкова)». У інтерв’ю експерт
розповів про якість питної води
на Харківщині та поділився
своїми думками про культуру
водоспоживання загалом в Україні.
Де шукати воду?
Тут нам не обійтися без знань про кліматичні та геологічні умови місцевості.
Щоразу, коли перед вами постає питання про зникнення води, подумайте про
це.
До прикладу, у північній частині Харківщини вода більш прісна та помірно
жорстка, на відміну від південної.
Питну воду люди переважно беруть
із першого та другого водоносних горизонтів. Їх можна порівняти з потічками
між водотривкими шарами порід. Щодо
рівня їх залягання, то вони залежать від
рельєфу місцевості, говорить експерт.
Біля річки, поблизу дна долин, у балках
воду можна знайти, заглибившись лише
на 1-5 метрів. На схилах і водороздільних просторах вона може «ховатися» на
глибині до 20 метрів.
Якість води з першого горизонту гірша, ніж з другого. На Харківщині типова ситуація, коли з глибини до 1520 метрів люди піднімають забруднені
ґрунтові води. Тому і копають криниці
або бурять свердловини якомога глибше. Адже на 30-50 метрах можна зустріти більш захищені від забруднень водоносні горизонти.
Хто випив нашу воду?
Наявність води, яку ми п’ємо, залежить від трьох факторів: кліматичних,
геологічних і техногенних. У першому випадку мова про кількість опадів
(дощі, сніги, повені) та їхній режим на
нашій території. Через зміну клімату
на планеті проблема посух (отже, і брак
води) торкнулася багатьох країн. У другому говоримо про те, в яких породах і
як циркулює вода. І останній фактор —
цілком людський. Тут йдеться про те, як
промисловість та господарська діяльність впливають на гідросферу.
— Найголовніша причина того, що у
нас пропадає питна вода — аридизація
територій. Що це таке? Середньодобові температури повітря плавно підіймаються, водночас зменшується кількість опадів. У результаті порушується
баланс між живленням ґрунтових вод
і випаровуванням із рослин і поверхні
ґрунту. У підсумку вода «тікає» на глибину, — говорить Валерій Яковлєв.
Але на природні кліматичні та геологічні зміни вплинути важко. Тому що,
змінюючи щось в одному місці, ми порушимо баланс в іншому, підкреслює
вчений. Проте ми можемо вплинути...
на себе.

— Коли я займався кандидатською,
то досліджував водоспоживання в Європі. Як тільки у країнах її східної частини встановили лічильники, люди
стали споживати на 40% менше води.
В Україні неконтрольоване водоспожи-

не можна нічого складати. У нас же повсюдно ці речі облаштовані у безпосередній близькості.
Інший важливий фактор — неправильно обладнанні свердловини. Щоб
пояснити деталі, Валерій Яковлєв на-

Гідрогеолог, доктор геологічних наук, керівник
ТОВ «Лабораторія якості води «Плая» Валерій Яковлєв

вання спостерігається переважно влітку
в сільській місцевості: воду масово беруть для поливу городів за допомогою
насосів, — розповідає вчений.
Оскільки вода швидко закінчується,
поруч із виснаженими джерелами викопують нові колодязі або бурять нові
свердловини. І виникають так звані
«депресійні лійки»: тиск води падає, її
менше виходить на поверхню. За словами Валерія Яковлєва, цей фактор
повсюдний.
Звичайно, на рівень ґрунтових вод
впливають і великі водозабори. Там качають воду постійно і у великих кількостях, значно понижуючи її рівень одночасно у поверхневих та підземних
джерелах.
А як щодо промислових об’єктів,
про які ми згадали на початку?
— При бурінні газових свердловин
справді використовують багато води.
Але вона знаходиться у системі, що циркулює. Тож її кількість не зменшується, — говорить вчений. — Я б сьогодні
порушив тему культури водокористування у населення. Вона у нас не просто низька, вона погіршується.
Як ми шкодимо
собі у пошуках води
Раніше колодязі регулярно чистили: їхні дно і стіни. Це не тільки сприяє
припливу води, а й зменшує кількість
нітратів. Крім того, сьогодні люди не
дотримуються санітарних охоронних
зон навколо водопунктів, це 20 метрів
в усі боки. На такій відстані заборонено не тільки вигрібні ями копати, навіть

малював типовий для Харківщини розріз землі. Фіолетовим позначений шар
суглинку, зеленим — піски, білим із хвилястими лініями — водотривкий. Нижчі
води чистіші, тому що, піднімаючись на
поверхню, фільтруються у шарах порід.
Кілька слів про підземну гідросферу.
Шари води, яка рухається по горизонталі, розділені водотривкими горизонтами. Але, якщо вона на суттєво різних
рівнях, то під тиском поступово спускається нижче. У долинах річок усе навпаки. Вода з нижніх горизонтів живить
поверхневі води. Коли тривалий час немає опадів, річки та озера повністю переходять на підземне живлення.
— Коли поверхневі води вичерпуються, люди бурять вглиб. Але не ізолюють свердловини! У затрубному просторі відбувається перетік ґрунтових вод до
нижніх горизонтів. І тут, зазвичай вночі, накопичується брудна рідина — інтрузія. Коли вранці включають помпу,
спершу виходить саме ця вода, — підкреслює Валерій Яковлєв. — Крім того,
майже ніхто не робить аналіз води, тому
немає масового розуміння серйозності
проблеми.
За даними вченого, ізоляцію колони і
цементацію міжтрубного простору робить один власник свердловини з сотні.
І ці 99%, по суті, пакостять тим, хто все
зробив правильно. Адже рано чи пізно
інтрузія розповзеться під землею і потрапить до свердловини, облаштованої
за правилами.
При цьому цікаво, як поводяться бурильники питних свердловин. Вони не
роблять ізоляцію труб, але можуть показати формальний аналіз проби води
— перший завжди хороший.
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Згідно з Правилами розробки нафтових і газових родовищ, буріння свердловин для видобутку вуглеводнів відбувається тільки з ізоляцією труб. Причому
йдеться про значні глибини, це не кілька метрів. Якщо ізоляцію не робити,
ґрунтові води потраплятимуть до труб,
псуючи якість газу. У підсумку для його
очищення доведеться витратити значні
кошти. З іншого боку, неізольовані металеві труби швидко корозують — це кілометрові конструкції, як їх міняти і навіщо, якщо з самого початку все можна
зробити правильно?
І у випадку водних свердловин, і у випадку газових, спеціалісти для ізоляції
затрубного простору використовують
природні речовини — вапно і глину. На
їх основі різними способами виготовляють цемент — здавна відомий екологічно чистий матеріал.
Коли водні горизонти під землею «перерізаються» трубами, відбувається те
саме, що з каменем посеред ріки: вода
обтікає перешкоду, її об’єм при цьому
не зменшується.
Хто забруднює нашу воду?
Найбільший забруднювач підземних
вод — комунальна сфера. Причому насамперед мова про сільську місцевість.
В Україні, на відміну від Європи, майже
немає каналізованих сіл. Десятиріччями господарські стоки зливають у вигріби, звідти вони потрапляють у ґрунтові
води. Концентрація органічних і хімічних речовин згубно впливає на їх якість.
Не забуваймо, що саме ці води згодом
циклічно потрапляють у наші оселі через колодязі та свердловини.
У містах ситуація не краща. Міська
каналізація практично повсюдно застаріла, стоки з аварійних труб, знову ж
таки, потрапляють у ґрунтові води.
Сільське господарство — другий за
значенням тотальний фактор забруднення води, пов’язаний із застосуванням пестицидів, гербіцидів і неправильним використанням органічних добрив.
На третьому місці за негативним
впливом на воду — промисловість. Але
вона виходить навіть на перше місце
там, де сильно сконцентрована. Насамперед мова про цукрові, спиртові заводи, хімічну та нафтопереробну галузі.
Забруднення залишаються як на поверхні, так і потрапляють на глибину.
Як захистити воду?
Загальноприйнятий метод покращення якості води — її очищення за допомогою спеціальних приладів відразу після видобутку. Таким чином люди
економлять, адже аналіз води тільки на
обов’язкові компоненти згідно з державним стандартом коштує приблизно
сім тисяч гривень.
Але найкращий шлях — вжити превентивні заходи. Це і санітарна охорона водопунктів, і захист від забруднень, і своєчасне очищення та санація
колодязів. Наприклад, 2016 року Валерій Яковлєв запатентував спосіб покращення якості води на першому горизонті без застосування хімічних речовин.
Якщо коротко, це про інженерну меліорацію — обробку ґрунтів, яка призводить до очищення та опріснення води.
Що стосується рівня ґрунтових вод,
на жаль, прогнози експерта невтішні.
— Пристосуватися можна до всього.
І до посух ми пристосуємося, — міркує
Валерій Яковлєв. — Ставки та озера
висихатимуть, річки мілітимуть. І питання питної води ставатиме все більш
актуальним.
Анна Манків. «Полтавщина»
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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

21

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

УВАГА!
Марина, яка
має дар Божий
і благословіння
святої церкви на
порятунок всього
людства, знімає
порчу, вінець
безшлюбності, з’єднує долі, повертає
чоловіка чи дружину до сім’ї, дарує
щастя материнства, наставляє дітей
на істинний шлях, дає молитву на
удачу, допомагає в бізнесі та ставить
захист на все життя.

Тел. 0970282338
ЯКУ СУМУ
ПЕРЕВЕЛИ ТРУДОВІ
МІГРАНТИ В УКРАЇНУ
З ПОЧАТКУ РОКУ

Через офіційні канали у січні-вересні поточного
року в Україну надійшло $5,951 млрд, а через неформальні – $4,388 млрд. За перші дев›ять місяців 2021
року заробітчани перерахували в Україну $10,339
млрд, що на 19,7% більше, ніж за аналогічний період
минулого року, передає Banker.ua.
Що ж до результатів вересня, то загальна сума приватних грошових переказів в Україну в перший місяць
осені склала $1,266 млрд ($1,241 млрд – оплата праці та $406 млн – приватні трансферти).
Через офіційні канали у вересні було перераховано $699 млн, тоді як через неформальні – $567 млн.

Примусові заходи, які застосовуються до боржників по аліментах, залежать від строку несплати дитячих коштів. Тому, до найсуворішого покарання злісних неплатників аліментів притягують відповідно
до норм Кримінального кодексу України.
Під злісним ухиленням від сплати аліментів розуміють будь-які діяння боржника, що спрямовані на
невиконання рішення суду та сприяють зростанню
заборгованості, зокрема:
приховування доходів;
зміна місця проживання чи місця роботи без повідомлення державного виконавця або приватного
виконавця.
Підставами притягнення особи до кримінальної
відповідальності є:
наявність факту звернення одержувача аліментів
до суду з позовом про стягнення аліментів, за результатами розгляду якого має бути винесене судове рішення;
наявність заборгованості зі сплати таких коштів у
розмірі, що сукупно складають суму виплат за 3 місяці відповідних платежів;
злісний характер ухилення від сплати аліментів.
Тож, у разі задоволення судом позову, який до речі,
подається особою, яка виховує або утримує дитину,
на боржника можуть чекати наступні покарання:
– громадські роботи тривалістю від 80 до 120
годин;
– арешт на строк до 3-х місяців;
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– обмеження волі на строк до 2-х років.
А у разі повторного притягнення до відповідальності за цей злочин:
– громадські роботи тривалістю від 120 до 240
годин;
– арешт на строк від 3 до 6 місяців;
– обмеження волі на строк від 2 до 3 років.
На теренах Північно-Східного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Суми) є непоодинокі приклади притягнення батьків-аліментників до кримінальної відповідальності. Так, у Полтавській області, у місті Гадяч, через безвідповідальне
батьківство місцевий житель завинив родині 110
тисяч гривень. Тому, через категоричне небажання фінансово підтримувати дитину та умисне приховування доходів, чоловіку було присуджено 1 рік
обмеження волі. Проте, уклавши мирову угоду з колишньою дружиною, його було звільнено від відбуття покарання з іспитовим строком на 1 рік.
На Сумщині мешканцю Недригайлова за ухилення від сплати 40-тисячного боргу по аліментах суд
призначив покарання у вигляді арешту строком на
3 місяці.
На Чернігівщині жителя Козелецького району,
який ухилявся від сплати дитячих коштів та накопичив 100-тисячну заборгованість, суд визнав винним та призначив йому покарання у вигляді 120 годин громадських робіт.

Оголошення, реклама

ДОРІЗ
ДОРОГО

МИРГОРОДСЬКИЙ
М’ЯСОКОМБІНАТ

Корів, биків
телят, коней, свиней,
баранів

Самовивіз

Перевезення худоби для власних потреб

Сергій (Харків)

0666977711
0960176861

КОРІВ, БИКІВ

0502708392, 0674790495

КУПЛЮ БИКІВ,
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ДОРІЗ

породи КОББ-300
Тел.

Діма

0664340140
0965491466

ПРОДАМ
БРОЙЛЕРА
ЖИВОЮ ВАГОЮ

0661090559

Перевезу тварин для
власних потреб

Доріз.
Термінові
виклики
Самовивіз
Цілодобово

корів, биків, телиць,
коней, баранів.
Термінові виклики. Доріз.

Тел.

Куплю корів,
телят, коней

ЗАКУПОВУЄМО

ЩОДНЯ ЗАКУПОВУЄМО
живою вагою:

Тел.

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

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

Тел.

Тел.

закуповує у населення

ДОРОГО

0991447457
0987518586

(Саша)

КУПЛЮ КОРІВ,
БИКІВ, КОНЕЙ,
ТЕЛЯТ

Женя

22
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ШТРАФУЮТЬ ЗА БРУДНІ
НОМЕРИ НА АВТО:
ЗАКОННІ СПОСОБИ
УНИКНУТИ ПОКАРАННЯ
Восени через погодні умови номерні знаки
особливо часто забруднюються, а тому ризик
отримати штраф за це стає максимальним.
Розповідаємо далі, як законно уникнути
покарання за брудні номери.
Кожен водій повинен знати, що їхати можна на автомобіля лише тоді, якщо номерні знаки добре проглядаються, а за порушення цього
пункту передбачений штраф. Крім цього, тебе
можуть зупинити поліцейський й виписати
штраф навіть в тому випадку, якщо хоча б один
із символів номера неможливо розглянути.
Штрафи за брудні номери
Під час останньої хвилі підвищення штрафів
за порушення ПДР в Україні була також підвищена й сума покарання за брудний номер –
в 5 разів. Якщо раніше штраф за їзду на незареєстрованій машині, без номерного знаку або з
номерним знаком, який не відповідає вимогам
стандартів (забруднений, перевернутий, закритий іншими предметами), становив 170 гривень,
то тепер за таке порушення доведеться заплатити 850 гривень.
У разі повторного такого порушення протя-

гом року розмір штрафу сягає 1700 гривень або
можна отримати 30-40 годин громадських робіт
з вилученням машини.
Як уникнути штрафу за номер, який не
проглядається
Важливою обставиною для накладення штрафу залишається уточнення про відстань у 20 метрів. Тобто, замір «на око» не є приводом для
накладення штрафу. Інспектор повинен зафіксувати на фото або відео факт неможливості
розпізнати символи на знаку автомобіля з відстані у 20 метрів. Якщо цього не було зроблено,
то накладений штраф є незаконним.
Крім цього, якщо тебе таки зупинила поліція,
експерти радять не сперечатися з патрульними,
а замість цього швиденько витерти знак, наприклад, вологою серветкою. Таким чином, усунувши порушення на місці, поліцейський може обмежитись усним попередженням.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

КУПЛЮ БИКІВ,

КОРІВ, ТЕЛИЦЬ
ЦІЛОДОБОВО
0957789703
Тел. 0974105401 САМОВИВІЗ

Оголошення, реклама

БРУХТ
ПРОДАЖ ТА ОБМІН
вуглекислотних та
кисневих балонів
АРГОН
Тел.

0997956117

Тел. 0501838458, 0980922374
ВІКНА, ДВЕРІ,
БАЛКОНИ
Низькі
ціни,
постійно
діючі
знижки

СУПУТНИКОВЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ВАНТАЖНІ

Очищення
димоходів, камінів,
вентиляційних

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
и
луг а
Посажник
т
н
ва

каналів турбощіткою.
Діаметр димоходів від
100 до 400 мм.

ПОСЛУГИ
АСЕНІЗАТОРА

ЗІЛ-130

ОБ’ЄМ
6 м куб.

ПО МІСТУ

ТА РАЙОНУ
Тел.0958276908

ТЕЛЕФОН
редакції:
0508011885
3-34-67

Тел. 0509498590
0964461222

EUR

30,27

30,65

30,4358

PLN

3,38

3,65

6.5844

П’ятниця, 5 листопада
Хмарно
мін. +9°, макс. +16°

Неділя, 7 листопада
Мінлива хмарність
мін. +3°, макс. +8°

Середа, 10 листопада
Хмарно
мін. +0°, макс. +5°

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

9 тур ГРУПА «А»
30 жовтня 2021 р. (субота):
СК «Геологія-2» (Нова Галещина) –
«Ягуар» (Кременчук) — 0:5
27 жовтня 2021 р. (середа):
«Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) – ФК «Кремінь-2»
(Кременчук) — 3:2

Громадська спілка «Асоціація футболу Полтавщини»

26,3933

Вівторок, 9 листопада
Хмарно, невеликий дощ
мін. +1°, макс. +5°

31 жовтня 2021 р. (неділя):
«Пирятин» (Пирятин) –
«Стандарт» (Н. Санжари) — 1:3
«Дружба» (Очеретувате) – «Велика Багачка» (В.
Багачка) — 0:0

9 тур ГРУПА «Б»
27 жовтня 2021 р. (середа):
«Комишня» (Комишня)– ФК «Опішня» (Опішня) — 0:3
«Альтаір» (Бутенки) –«Локомотив» (Гребінка) — 0:0

НБУ

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

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

тел.:(095)579-99-12;
(050)272-77-76

26,44

Субота, 6 листопада
Хмарно, дощ
мін. +7°, макс. +12°

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

46

РЕЗУЛЬТАТИ
9 ТУРУ ВИЩА ЛІГА,
ГРУПА «А»,«Б»
ЧЕМПІОНАТУ
ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

46

Заявки за тел.
0958276908

до 1,5 т

по місту,
області та
Україні

Вартість від 150 грн.

Продаж

26,22

Четвер, 4 листопада
Хмарно
мін. +7°, макс. +13°
46

0952229992, 0987452220, 0994174060

Купівля
USD

ПОГОДА

Встановлення,
налаштування,
обслуговування,
гарантія

41

Тел.

Вартість,
грн
30,40
31,43
30,01
18,40

Курс валют (Полтава)
станом на 2.11.2021 р.

42

45

Куплю
Пляшки горілчані - 1 грн/шт.,
«Рогань», «Чернігів» - 80 коп/шт.,
інші пивні - 50 коп/шт.,
алюмінієві баночки,
макулатуру, поліетилен.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

Марка
пального
А-92
А-95
ДП
ГАЗ

25.11.2021
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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(сосна, липа), дошка
для підлоги, блок
хаус, паркетна
дошка, брус

42

43

Тел. 0988113050

23

Ціни на пальне (Полтава)
станом на 2.11.2021 р.

ЧОРНИХ ТА
КОЛЬОРОВИХ
МЕТАЛІВ
Дорого

44

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.

Ліц. АЕ №292558 від 5.05.14

ВАГОНКА

АВТОЕЛЕКТРИК
Тел. 0662506957
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Сумуємо, пам’ятаємо
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Сумуємо, пам'ятаємо
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У вільну хвилинку
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Астрологічний гороскоп

історії з життя

«Я ЗНАЛА, ЩО ДОРОГИ
НАШІ ЗІЙДУТЬСЯ…»
Через кілька днів виповниться річниця з дня
смерті матері Аркадія Петровича, а йому здається,
що це було ніби вчора. Рана на серці від важкої втрати ніяк не гоїться, щемить невимовним болем, а спогади про неньку переслідують його і вдень, і вночі.
От і нині наснився Аркадію дивний сон. Ніби побачив він матір у квітчастій сукні з розпущеним хвилястим волоссям на якомусь роздоріжжі. Вона усміхалася до нього така вродлива і молода. Насправді
ж матір при житті щоранку заплітала волосся тугим
віночком і прикривала хустиною. Мабуть, ні в кого у
їхньому селі не було стільки хусток, як у мами Євгенії. Тому що вміла їх берегти. Легенько переполіскувала їх в пахучому миделку – і під праску. На сонце ніколи не вивішувала, щоб не вигоряли кольори.
Євгенія в усьому мала толк і порядок. Вміла чудово куховарити, випікала короваї на весілля. Бувало, перед празником, який припадав у їхньому селі
на Покрову, всю ніч варила, смажила, пекла. Аркадій дивувався: навіщо стільки страв? Хоч знав, що
мама дуже чекала на свою двоюрідну сестру Іванну, в якої було шестеро дітей. Тож з тіткою, її дітьми і чоловіком одразу восьмеро людей в хату заходило. Було кому їсти. Ще й додому їм мати в сумку
складала. Тітка Іванна для мами була дуже дорога.
Коли за півроку після весілля у страшній аварії загинув батько Аркадія, Євгенія ніби розум втратила: «Не хочу жити! До Степана хочу! Зроблю собі
смерть!» – голосила невтішно. Тоді Іванка забрала
сестру до себе. Очей з неї не зводила, як могла, розраджувала. А коли дізналася, що Євгенія чекає дитину, насварила: «Я шкодувала тебе, Женю. А тепер
сварити мушу. Кажеш, смерть собі заподіяти хочеш?
А про маленького ти подумала? Це ж – плід вашого із Степаном кохання. Тепер ти мусиш жити заради дитини». В Іванни діти одне одного гляділи.
Раділи, коли на світ з’явився маленький Аркадій.
Хлопчик ріс в любові і турботах. Сини Іванни вчили його грати у футбол, їздити на велосипеді, брали з собою на рибалку. Аркадій ріс дуже розумним
і допитливим. Із золотою медаллю закінчив школу, вступив у військове училище. Євгенія заперечувала, не пускала його. Однак, чи не вперше в житі
Аркадій не послухав маму. Заспокоїлась жінка лиш
тоді, коли навідала сина на навчаннях і побачила
інших курсантів. Молоденьких, як і її син, і водночас змужнілих, впевнених у собі. А як пасувала Аркадію військова форма! Очей не могла відірвати від
сина. Потім була у нього військова академія, робота у військкоматі в сусідній області. Тут Аркадій
познайомився з донькою свого начальника, яка навідувалася до батька. Темноока, з кучерявим волоссям і тонким станом, Наталя одразу полонила його
серце. Якось він відважився сказати про це дівчині.
Вона зашарілася. Між ними пробігла іскра. Таємно
від батька дівчина бігала на побачення, бо той забороняв доньці зустрічатися з хлопцями. Вважав, що
найперше слід здобути вищу освіту і влаштуватись
на престижну роботу. Але хіба у справжнього кохання можуть бути якісь заборони? Аркадій з Наталею
стали мріяти про спільне майбутнє. Хлопець хотів
розповісти про це своєму начальнику. Однак Наталя чомусь боялася його реакції і все відкладала на
«потім» цю розмову. Одного вечора вони сиділи біля
річки під плакучою вербою. Аркадій сказав, що вже
настав час піти до них. Наталя несподівано розплакалася, стала говорити, що дуже щаслива з Аркадієм, але просить ще принаймні з тиждень зачекати із
заручинами. «Мені слід упевнитись в дечому, розумієш?» – сказала дівчина. Аркадій стрепенувся: що
таке каже Наталя? Хіба ж вона сумнівається в ньому? Чи в його щирому коханні?
Через кілька днів Аркадій довідався, що сім’я Наталі виїхала в інше місто. Як так – не міг заспокоїтись він. Невже Наталя знала про це? І взагалі, що
означали ці загадкові слова: « Мені слід упевнитись
в дечому?» З тих пір життя для Аркадія втратило
смисл. Хоч, здавалося, гріх було нарікати на долю.
Отримав високе військове звання, власне житло,
забрав до себе маму з села. Але молоде серце прагнуло любові, як квітка сонця. А її, справжньої і чистої, чомусь не було. Може, тому що ніяк не міг забути Наталю? Знав лишень те, що батько її вийшов
на пенсію і зі своїм сімейством залишив місто. Намагався відшукати дівчину, але не міг. Якось Євгенію навідала молода жінка, з якою вона лежала в лікарні. Навезла багато гостинців. Звали її Христина.
Мати дуже зраділа їй, а коли гостя поїхала сказала: «Ми з Христею подружилися. Вона – скромна,
щира. І теж, як і ти, засиділася в дівках. Приглянься
до неї, сину. Нам бракує молодої господині», – ради-

ла Євгенія, яка останнім часом стала хворіти і боялася, аби колись її син не залишився сам. Христина
зачастила до них. Євгенія навмисне йшла до сусідки, щоб залишити їх удвох з Аркадієм. І одного разу
він сказав: «Хай буде по-вашому, мамо. Розпишуся з
Христиною». Євгенія дуже тішилася невісткою, називала її донечкою. В усьому догоджала. Здавалося,
сонце щастя вдарило в їхні вікна. Одне насторожило
Євгенію: невістка не спішила заводити дітей. Посилалася на те, що їй слід поправити здоров’я. Жінка
вірила їй. До того злощасного дня, коли Христина
прийшла додому п’яна і впала в передпокої. Євгенія заледве підняла її, вклала у ліжко, заварила м’ятний чай з лимоном. Протверезівши, Христя плакала,
клялася, що сталося це зовсім випадково. Мовляв,
зустрілася з давньою подругою, яка саме повернулася з-за кордону. Та покликала її в бар. Запропонувала дороге вино. Воно було таке смачне і солодке,
гарно пилося. Не думала тоді Євгенія, ані Аркадій,
що це був лиш початок їх біди. Христя стала приходити напідпитку все частіше. Невдовзі її звільнили з
роботи. Аркадій терпів її п’яні дебоші, благав вгамуватися, пропонував повезти на лікування. Але Христя тільки реготала з його слів. Коли одного разу він
застав маму із синяками на обличчі – не витримав
і подав на розлучення. Євгенія тяжко перенесла їх
сімейну кризу. Гіпертонічна хвороба, якою страждала, призвела до інсульту. Померла Євгенія тихо,
у сні. Мама ввижалася Аркадію у кожному куточку
їх оселі. На лавочці у дворі, на балконі біля розкішних вазонів, які вона щоліта висаджувала. І ось цей
дивний сон, коли вона ще така молода й усміхнена.
В день річниці після Служби Аркадій поспішив на
автобус, щоб поїхати на кладовище. Купив дві корзини живих квітів – для матері і батька, які були
поховані поруч. Замислився, вдивляючись у вікно
автобуса. Злився, що водій часто зупиняється, підбирає пасажирів. Куди спішив – не розумів і сам. На
душі було якось неспокійно і тривожно. Ось і знову
зупинка. До салону заходить молода дівчина. В Аркадія запаморочилося в голові: саме таку, у квітчастому платті, з розпущеним хвилястим волоссям він
бачив у сні. Ніби з небес зійшла в образі його матері!
«Біля вас можна?» – спитала незнайомка. Присіла
поруч. Аркадій боявся поворухнутися, вдихнув повітря, витягнув хусточку і витер чоло. «Вам погано?»,
– захвилювалася дівчина. Подала йому валідол. Він
здивувався: така молода і з валідолом? Дівчина розповіла, що їздила до хворої подруги в онкологічне
відділення. Картина там тривожна, іноді всяке буває, тому й прихопила з собою на всяк випадок. Аркадій раз по раз поглядав на дівчину. Як вона схожа
на його покійну матір! Але хіба таке буває? Він боявся, що дівчина скоро зійде, і він не встигне їй сказати про це. А потім жалітиме усе життя. «Вибачте. Навіть, не знаю, як вас звати, але ви дуже схожа
на мою матір. Якраз їду до неї. На могилу», – мовив
затинаючись. Дівчина усміхнулася: «Олесею Аркадіївною мене звати. Або просто Олесею. Це я так,
за звичкою, бо вчителькою працюю». Аркадій аж
здригнувся, ще пильніше почав вдивлятися в обличчя дівчини. Вишукувати в ньому знайомі риси. «Аркадіївна? Хто твоя матір, дитино?» – заледве вимовив. Олеся не розуміла, чому так збентежився той
пасажир? Чому, почувши, що її матір звати Наталею,
розридався, назвав дочкою? Усі пасажири здивовано
поглядали на них. Олеся не пручалася, коли Аркадій обійняв її: «Донечко моя…». Мов у тумані, вона
вийшла з автобуса разом з незнайомцем. Не розуміла, чому повірила йому. Не побоялася піти з ним на
кладовище. А потім вони разом поїхали до неї додому. «Від долі не втечеш. Так, Наталочко? Чому ж ти
про доньку мені не сповістила?» – були перші слова,
які Аркадій сказав Наталі. Легенько обійняв, вручивши букет її улюблених білих лілій. Вона стояла перед ним – така вродлива, ніжна, рідна. А з очей
потічком котилися по обличчю сльози. «Я слідкувала за тобою, Аркадію. Але в той час ти вже був одружений. Я ж, відколи батьки забрали мене від тебе і
виїхали в іншу область, заміж так і не вийшла. Утім,
нам ще є багато про що сказати один одному. Повір,
я знала, відчувала, що рано, чи пізно наші дороги зійдуться. І ми знову будемо разом, правда?» – мовила Наталя. «Правда», – тихенько відповів Аркадій.
І теж витер вологі очі. Усе сильніше тулив Наталю
до себе. А Олеся, загледівши їх в обіймах, усміхнулася: хай плачуть. Щоб стало легше. Це ж сльози радості й щастя.
Марія Маліцька
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Цього тижня виявляйте бiльше активностi
та творчої iнiцiативи на
роботi. Забудьте про
те, що таке лiньки та втома, працюйте стiльки, скiльки зможете. I
ваша завзятiсть принесе плоди.
У четвер є можливiсть з легкiстю
вирiшити проблеми, що хвилюють вас. У п`ятницю слiдкуйте за
своєю промовою та будьте обережнi пiд час спiлкування з колегами по роботi. У суботу не сидiть
удома, вибирайтеся до друзiв та
вiдпочивайте. Особливо вас буде
радувати спiлкування з дiтьми,
тiльки не варто потурати всiм їхнiм примхам.
ТЕЛЕЦЬ
(21.04 - 21.05).
На цьому тижнi важливо проявити вмiння згладжувати гострi кути, тому можна уникнути
ускладнень у взаєминах з начальством або пiдлеглими. У понедiлок може надiйти важлива
iнформацiя, яка дозволить знайти вихiд iз практично тупикової
ситуацiї. На вiвторок не плануйте
важливих зустрiчей та великих
угод. У четвер будьте терплячими
i не вiдкидайте щирої пропозицiї
про допомогу. У вихiднi уникайте
подвiйних iгор, тому що все таємне може раптово розкритися,
i ви опинитеся в делiкатному положеннi.
БЛИЗНЮКИ
(22.05 - 21.06).
Проблеми, що залишилися, цього тижня благополучно вирiшаться i
ви побачите чудовi перспективи.
Вашi найсмiливiшi плани втiлюються в життя, бажання збуваються. Кохана людина оточить
вас турботою, а друзi запросять
на веселе свято. Дозвольте собi
задоволення розслабитись, сходiть у гостi, на концерт, збагатiть
себе новими враженнями.
РАК (22.06 - 23.07).
Цього тижня ви можете реалiзувати багато
творчих поривiв, особливо якщо знайдете
однодумцiв. У середу вам необхiдно сконцентрувати свою увагу
на поставлених цiлях, iнакше удача вислизне з рук. У суботу, якщо
є можливiсть, добре влаштувати
собi день вiдпочинку, а ще краще
поїхати за мiсто i насолоджуватися природою. Краще не вступати
в суперечки iз домашнiми, дiти
порадують своїми здобутками.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Чи не вiдкладайте
справи на потiм. Нiхто
їх за вас не зробить.
Якщо ви не розлютите цього тижня своєю впертiстю
панi Фортуну, то успiх вам супроводжуватиме. Придiлiть собi бiльше. Нинi можна дозволити собi
багато чого: змiнити iмiдж, повнiстю чи хоча б частково змiнити
гардероб. Можливе просування
по службi, за умови, що ви виявите мудрiсть та дипломатичнiсть.
ДIВА (24.08 - 23.09).
Правильнi рiшення
цього тижня надходитимуть виключно завдяки iнтуїцiї, а не пiдказкам з боку. Вiдносини з оточуючими налагодяться
у вiвторок, якщо ви примиритеся
з деякими недолiками. Ви будете
сповненi нових iдей, але важливо
зрозумiти, що деякi з них занадто
фантастичнi. У четвер ваша увага
буде зосереджена на питаннях,
пов`язаних iз роботою, колишнi
труднощi вiдступлять, i шлях буде
вiльний. Пiдiйшовши на поступки
в недiлю, ви бiльше придбаєте,
нiж втратите.
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ТЕРЕЗИ
(24.09 - 23.10).
Цього тижня не прагнете вирiшити всi проблеми разом, не будуйте
грандiозних планiв i не приступайте до їхнього здiйснення. Ви
тiльки витратите свої сили даремно i даремно дратуватимете
оточуючих, яких можете залучити
до орбiти своєї бурхливої, але,
на жаль, марної дiяльностi. Натомiсть добре б проаналiзувати
ситуацiю та вибрати прiоритети.
Видiлiть головне i займiться цiєю
i цiєю справою.
СКОРПIОН
(24.10 - 22.11).
Зараз настає сприятливий тиждень, що
дозволяє змiнити своє
ставлення до життя i
досягти успiху у справах та любовi. Можуть надiйти пропозицiї
щодо змiни роботи, вас явно цiнують та люблять. Оптимiстичний
настрiй дозволить легко впоратися iз будь-якими завданнями.
Вашi конструктивнi пропозицiї
сподобаються керiвництву. У
п`ятницю вiдбудеться радiсна подiя у вашому життi.
СТРIЛЕЦЬ
(23.11 - 21.12).
Настав час ненав`язливо заявити про себе
та нагадати про свої iнтереси. У понедiлок та вiвторок
бажано нiчого кардинального не
змiнювати. У четвер, ймовiрно,
з`явиться важлива справа, яка
вимагатиме вiд вас терпiння, уваги до дрiбниць. Поєднавши свої
бажання та можливостi, запланувавши свої дiї, ви досягнете
успiху.
КОЗЕРIГ
(22.12 - 20.01).
Схоже, вас щось дратує та турбує. Намагайтеся зрозумiти, що
ви робите не так. Четвер вимагатиме вiд вас таких якостей як
рiшучiсть, умiння миттєво включатися в ситуацiю, впевненiсть у
власних силах. Дiловi вiдносини
з партнерами багато в чому залежатимуть вiд вашої витримки та
дипломатичностi. У п`ятницю вам
доведеться вiдстоювати свою
точку зору перед начальством,
вашi iдеї повиннi бути логiчними
i являти собою струнку систему.
ВОДОЛIЙ
(21.01 - 19.02).
Досить напружений
тиждень, працювати
доведеться багато, перед вами ставитимуть
новi завдання. У середу через
необережне слово у вас можуть
виникнути натягнутi стосунки з
колегами. У четвер загрожують
випливти старi сiмейнi проблеми. У суботу ви можете розраховувати на допомогу та пiдтримку
друзiв. Поїздка, намiчена на недiлю, може виявитися не зовсiм
вдалою, краще її перенести на
другий день.
РИБИ
(20.02 - 20.03).
Увага вимагатиме
особисте життя. На
вашому шляху на щастя може виникнути
низка перешкод, подолати якi
буде досить важко. Не виключенi
обман та манiпуляцiї. Ваша пiдвищена нервознiсть та стомлюванiсть загрожує призвести до
зривiв та сварок навiть iз близькими людьми. У середу розсiянiсть заважатиме зосередитися на робочих справах, у четвер
використовуйте свою контактнiсть i кмiтливiсть. У недiлю рекомендується виявити особливу
обережнiсть при контактах iз незнайомими людьми.
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ЇЖТЕ ГОРІХИ

Це один з базових продуктів у
раціоні тих, хто дотримується
здорового способу життя
і правильного харчування,
інформує Ukr.Media. Вони смачні,
поживні, багаті на вітаміни С, РР,
А, Е, групи В, а також мінерали і
поліненасичені жирні кислоти.
6 НАЙКОРИСНІШИХ ДЛЯ
ЗДОРОВ’Я ГОРІХІВ
Кедрові
Очолюють список. У їх складі є майже усі необхідні для людини вітаміни,
жирні кислоти і амінокислоти, мікроі макроелементи. До того ж вони багаті на білок. Горіхи корисні за наявності
захворювань шлунку, дванадцятипалої
кишки, кишківника, захворювань серця, потрібні для зміцнення імунної системи і поліпшення складу крові. У 100
г кедрових горіхів міститься величезна
кількість дефіцитних мікроелементів,
вони забезпечують добову норму споживання марганцю, цинку, кобальту.
Мигдаль
Сприяє здоров’ю кісток, опорно-рухового апарату, зміцнює імунітет. Його
корисно їсти під час грипу або ГРВІ, він
полегшує біль у горлі за наявності ангіни. Ще цей вид горіхів — одне з кращих
рослинних джерел білка: його у мигдалі міститься майже стільки ж, скільки у
пісному м’ясі — близько 30 %.
Арахіс
Покращує якість пам’яті, позбавляє від стресу, відмінне джерело енергії, при цьому у продукті майже немає
холестерину. Містить поліфеноли, які
є природними антиоксидантами. Вони
стримують процес старішання клітин,
запобігають утворенню злоякісних пухлин, зміцнюють серце і судини.
Лісовий горіх
Користь лісового горіха обумовлена
унікальними складовими, які входять
до його складу. Так, у ньому присутні
білки, жирні кислоти, вуглеводи, вітаміни Е, С, А, група В, а також магній, фосфор, кальцій, калій, цинк, залізо.
Він є потужним антиоксидантом,
оновлює клітини і захищає від вільних
радикалів (вітамін Е); позитивно впливає на нервову систему і діяльність головного мозку, зміцнює нерви і робить
організм більш стійким до стресових
ситуацій (магній, якого в ліщині набагато більше, ніж в якому-небудь іншоОбласний 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.
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му горіхові); профілактичний засіб від
аритмії, атеросклерозу, патологій крові; зміцнює судини; приводить в норму
холестерин; сприяє зміцненню зубної
емалі і кісток скелета; нормалізує гормональний фон;
Волоські горіхи
Покращують лактацію у жінок, що годують грудьми, і сексуальний потенціал
чоловіків, підвищують настрій, вирівнюють гормональний фон, нормалізують сон. У них у великій кількості наявна незамінна жирна кислота омега-3
— більше її лише у насінні чіа і рибі. Речовина знижує ризик розвитку запалень різного типу і серцево-судинних
захворювань.
Кеш’ю
Цей дуже популярний і смачний горіх
зміцнює імунітет, нормалізує тиск за наявності гіпертонії, допомагає у лікуванні застуд і бронхітів. Гарний помічник у
боротьбі з анемією, бере участь у нормалізації обміну речовин.
Фісташки
Чудові помічники в омолоджуванні організму, регулюванні апетиту, зниженні глікемічного індексу і «поганого»
холестерину. Широко застосовуються у
народній медицині, косметології, фармакології та дієтології. Корисні як для
чоловіків, так і для жінок.
Протипоказання до вживання
Один з головних ризиків для любителів горіхів — різка алергічна реакція,
аж до набряку Квінке. Якщо пробуєте
якийсь різновид вперше, з’їжте кілька
штук і почекайте 24 години. Крім того,
горіхи підступні через високий вміст
жирів: їх надмірне споживання призводить до швидкого набору ваги, тому захоплюватися не варто. Оптимальна доза
— не більше за 20 г на добу: цього достатньо, щоб отримати задоволення від
смаку і наповнити організм корисними
речовинами.
Не можна купувати запліснявілі і засохлі горіхи: їх можна впізнати за темними плямами і гірким запахом. У таких плодах утворюються небезпечні
речовини-афлатоксини, які можуть викликати сильну алергічну реакцію і завдати удару по печінці. Купуючи горіхи
без шкаралупи, дивіться на колір: яскраво-жовтий говорить про те, що вони старі. Ядро будь-якого горіха не має бути
потемнілим, зморщеним, з плямами.

Засновник і видавець,
шеф-редактор
Олександр Валентинович Товстий.
Відповідальний секретар
Валентина Йотка.
Кореспонденти:
Оксана Кириченко
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ЧОМУ ПОТРІБНО
З’ЇДАТИ
21 РОДЗИНКУ
ЩОДНЯ
Родзинки (ізюм) корисні для
здоров’я як дорослих, так
і дітей. А ще сушені ягоди
винограду приємні на смак
через натуральний цукор, який
міститься в них. Тому не дивно,
що їх називають джерелом
вітамінів і антиоксидантів.
Але є одне але. Незважаючи
на велику кількість корисних
компонентів даний продукт все
ж не рекомендується вживати в
необмеженій кількості.
Чим корисні родзинки?
Зміцнюють серце і судини. Калій,
що міститься в них, нормалізує роботу
серця. Також сушений виноград приводить в норму тиск. Несе позитивну дію в боротьбі проти аритмії, вегето-судинної дистонії. Зміцнює судини.
Підвищує гемоглобін. Надає позитивну дію на травну і дихальну систему.
Допомагає в лікуванні кашлю та бронхіту. Має жовчогінну дію, тим самим
позитивно діючи на печінку. Діє як
природний антиоксидант. Надає легку заспокійливу дію. Пом’якшує симптоми нервових розладів. Надає легку
сечогінну дію, допомагаючи правильно працювати сечовидільної системи.
Корисний для опорно-рухового апарату. Не дає розвиватися різним шкідливим бактеріям у ротовій порожнині .

може допомогти при нудоті.
Вибираємо родзинки
Якісні ягідки повинні бути або світлим, або темним. Шкірка не повинна
блищати, вона повинна бути матовою,
пружною, із зморщеною поверхнею,
без пошкоджень. Якщо родзинки не
злиплися, то це ознака якісного продукту. Якщо мають хвостик - дуже добре, отже вони не піддавався додатковій механічній обробці. Смак не
повинен бути кислим, не повинно також відчуватися стороннього смаку.
При покупці родзинок, обов’язково
перевіряйте з якого сорту винограду
вони зроблені. Якщо купуєте фасовані – слідкуйте, щоб не було консервантів або іншої хімії.
Зберігайте в температурі близько десяти градусів за Цельсієм. Вологість
не повинна бути високою, можна в
скляних, або в металевих ємностях.
Також для цього можна використовувати мішечки з тканини. Сушений виноград зберігають також в пластикових контейнерах і паперових пакетах.
Як зробити родзинки в
домашніх умовах
Протягом чотирьох годин сушити виноград у духовці, розігрітій до
Вітамінна «бомба»: суміш з родзинок,
кураги, чорносливу і волоських
горіхів підтримає стан вашого
імунітету на належному рівні. Для
приготування береться по склянці
кожного із сухофруктів, 1 перетертий
лимон і 5-7 столових ложок меду.
Всі інгредієнти перемелюються
через м’ясорубку. Отриманий склад
перекладають в скляну банку і
зберігають у холодильнику (до
півроку). Приймають по 1-2 чайних
ложки, збільшити вживання в
деяких випадках можна до 4 ложок.
Особливо ефективно засіб в сезон
застуд. Крім перерахованих вище
продуктів сушені ягідки відмінно
поєднуються з сиром і кефіром,
вівсянкою і рисовою кашами.

Користь напою з родзинок
Замочування родзинок в воді збільшує його поживну цінність, а також
кількість поживних речовин, які можуть засвоюватися організмом. Завдяки клітковині родзинки можна
використовувати в програмах по схудненню для задоволення тяги до солодкого. Калій, який присутній в родзинках, допомагає регулювати рівень
солі у людей із високим артеріальним тиском, а клітковина може діяти
як природне проносне. Плоди родзинок також корисні для росту кісток і
кровотворення.
Чому 21 родзинка?
Вживання 21 ягоди родзинок або напою, отриманого в результаті замочування такої кількості родзинок на ніч
у воді, покращує травлення. Крім того,
кажуть експерти, випиваючи щоранку
напій з 21 ягоди родзинок, приготований з вечора, ви можете знизити ризик збільшення кількості жиру в печінці. Також фахівці стверджують, що
21 ягода родзинок знижує рівень холестерину, а також запобігає закупорці
судин і зменшує ймовірність розвитку серцевих захворювань. А ще настояний напередодні напій з родзинок

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

температури 60 градусів. При цьому
дверцята духовки бажано залишити
відчиненими, щоб забезпечити вихід
вологи, що випаровується.
Кількість калорій в одній склянці
родзинок становить приблизно 217, а
цукру - 47 м. А так як за рахунок високого вмісту клітковини родзинки дають відчуття ситості протягом дня, то
багато фахівців рекомендують його в
програмах дієтичного харчування.
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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

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

0999000095

