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Кожна людина хоча б один раз 
в житті чула слово «шопінг», 
можливо у фільмах чи 
серіалах, можливо на вулиці від 
перехожих, а можливо ви й самі 
полюбляють вживати це слово. 
В українській мові воно не так 
часто вживане та і не дивно, 
адже це іншомовне слово, яке 
прийшло до нас віднедавна і 
зараз тільки приживається. 
Взагалі, «шопінг» це процес 
проводження часу на ринках 
чи торгівельних центрах за 
покупками різноманітних 
товарів. По суті, кожен регулярно 
займається шопінгом. За останні 
роки, з розвитком комунікаційних 
технологій, трансформувались і 
способи витратити гроші. Тобто, 
сталась еволюція, від міряння 
речі на картонці в -10 до зміни 
всього гардеробу, не встаючи з 
дивану. 

Чому саме 11 листопада?
Все почалося в 2009 році. Тоді інтер-

нет-майданчик Alibaba Group провів ак-
цію, яку так і назвав «Всесвітній день 
шопінгу». Приурочили її до Дня хо-
лостяка, який відзначають 11 листопа-
да. У 2013 році Alibaba Group вдалося 
встановити новий рекорд онлайн-про-
дажів. Тоді всього за добу компанія за-
робила 5,8 мільярда доларів. Таким чи-
ном, «День шопінгу» залишив позаду 
своїх конкурентів Чорну п’ятницю і 
Кіберпонеділок. 

Карантин у світі та як це 
вплинуло на торгівлю
Криза COVID-19 прискорила поши-

рення E-commerce(електронна комер-
ція) за рахунок нових фірм, клієнтів і 
типів товарів. Він надав клієнтам доступ 
до великої різноманітності товарів, не 
виходячи з дому і дозволив компаніям 

продовжувати роботу, незважаючи на 
різні обмеження. Транзакції E-commerce 
в багатьох країнах частково перейшли 
від предметів розкоші і послуг до пред-
метів повсякденної необхідності, що 
актуальні для великої кількості людей. 
Деякі з цих змін у ландшафті електро-
нної комерції, ймовірно, будуть носити 
довгостроковий характер в світлі мож-
ливості нових хвиль епідемії. 

Які товари і де українці 
купують онлайн?
Одяг, взуття, аксесуари – найбільший 

сегмент онлайн ринку України. Далі йде 
техніка та електроніка, яка, до речі, при-
несла на 28% більше замовлень ніж в 
попередньому році. Закривають трійку 
лідерів – товари для щоденного вжитку. 
Далі йдуть товари для дому і саду, пар-
фумерія та косметика, зоотовари.

Трійка лідерів онлайн продажу по 
Україні: найбільше замовлень на Prom, 
друге місце Rozetka, замикає трійку лі-
дерів Allo. Окремо хочеться згадати до-
шки оголошень такі як OLX та RIA, 
на сайтах яких зафіксовано 1мільярд 
218 млн та 467 мільйонів візитів за рік 
відповідно.

Трішки статистики
Більше 9% всіх покупок в Україні від-

бувається онлайн — на маркетплейсах, в 
онлайн-магазинах і соцмережах. До Ки-
таю, де понад 30% всіх покупок в онлай-
ні, ще далеко, але приріст за рік чима-
лий. Для порівняння, у 2019-му частка 
оцінювалась у 7%, а виріс ринок тоді на 
17% за рік. 

Найбільший приріст відзначаєть-
ся в наступних категоріях товарів: ме-
дичні товари (+ 225%), сільгосптовари 
(+83%), товари для домашніх тварин (+ 
69%), продукти харчування (+ 49%). 

За даними на грудень 2020 в Україні 
майже 30 000 інтернет-магазинів. 

А що там у інших кутках світу?
Найдинамічніший ринок E-commerce 

в світі – це Китай і він виросте на 12,8% 
за рік і досягне 1,26 трлн доларів у 2021 
році. Близько 51% онлайн-покупців у 
світі роблять покупки через смартфо-
ни, а всього у світі налічується понад 
2 мільярди цифрових покупців. Біль-
шість онлайн-клієнтів воліють розпла-
чуватися кредитною карткою. Очікуєть-
ся, що до 2021 року глобальні роздрібні 
продажі досягнуть 4,5 трильйона до-
ларів. Роздрібні продажі E-commerce 
склали 14,1% світових роздрібних про-
дажів в 2019 році, а вже в 2020 році 
частка онлайн-продажів у світовій тор-
гівлі зросла до 19%. Зростання кілько-
сті веб-сайтів електронної комерції, без-
умовно, сприяє збільшенню цих чисел. 
До речі у світі налічується до 24 міль-
йонів сайтів E-commerce. Середній вік 
онлайн-покупця в світі – 25 років, тоб-
то – онлайн-активність найшвидше 
зростає серед сучасних інтернет-корис-
тувачів. Вже зараз 93% користувачів ін-
тернету хоча б один раз витрачали гро-
ші онлайн-купівлі.

Найбільше грошей витрачають на 
онлайн-покупки такі країни:
Китай – 672 мільярди доларів на рік.
США – 340 мільярдів доларів на рік.
Великобританія – 99 мільярдів дола-

рів на рік.
До 2023 року на електронну торгівлю 

припадатиме 22% світових роздрібних 
продажів. За прогнозами, майже 95% 
всіх покупок здійснюватимуться через 
Інтернет через 20 років.

Підбиваючи підсумки
Інтернет зараз є майже у кожного, а 

його вплив на людські маси неймовір-
но росте. Суспільство трансформуєть-
ся, виховується нове покоління – якому 
важлива суспільна думка людей по той 
бік екрану. Це ж спричиняє довіру до 

онлайн маркетингу, дає можливість та 
бажання витрачати все більше грошей 
в інтернеті. Окрім придбання товарів, 
популярно стало замовляти навіть про-
дукти собі додому. Навіщо витрачати 
час вибираючи продукти, стояти в чер-
зі, якщо можна замовити все онлайн за 
три кліки? Хліб, вода, овочі та фрукти, 
будь - що з полиць магазину може опи-
нитись в руках кур’єра, який вже дзво-
нить вам у двері. 

Є і негативні наслідки такого прогре-
су. Дорожчі ціни, неправильні розміри, 
заводський брак, розбитий товар, не-
вчасна доставка. Цей список ще мож-
на продовжувати довго. Здебільшого, 
на це впливає людський фактор, який 
присутній скрізь і нікуди від цього не 
можна сховатись. Також під сумнівом 
безпека користувачів. Величезна кіль-
кість грошей завжди приманює до себе 
шахраїв, тому в еру онлайн-продажів 
бажаючих наживитись на безпечності 
покупців безліч. Особисті дані, номери 
та паролі кредитних карт, номери мо-
більних телефонів буває опиняються 
в руках злодіїв. Паралельно ростуть і 
заходи безпеки від магазинів, які тур-
буються про своїх клієнтів та хотіли б, 
щоб враження від покупки залишилось 
позитивним. 

У будь якому випадку інтернет торгів-
ля є і буде. Користуватися цим чи ні – 
вибір кожного, але тенденція схиляєть-
ся в бік першого. Збільшення кількості 
покупців спричиняє покращення яко-
сті та швидкості від інтернет-магазинів. 
Все закономірно, та взаємопов’язано. І, 
якщо сьогодні не завжди є бажання за-
мовляти щось поштою, то вже завтра 
доставка може стати першою думкою 
при будь якій покупці. В четвер 11 ли-
стопада по світових магазинах буде день 
акцій та знижок. Можливо, це саме та 
нагода спробувати зробити перше при-
дбання в інтернеті.

Влад Лидзарь

ВСЕСВІТНІЙ 
ДЕНЬ ШОПІНГУ

КОЛИ? ЯК? НАВІЩО?
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Про це повідомили на сторінці Великобудищан-
ської громади у Фейсбук. Водопостачання для насе-
лення вулиці Горбанівська відновили із вежі колиш-
ньої Веприцької обласної туберкульозної лікарні. Із 
жителями уклали договори, встановлені лічильники. 
Згідно Рішення сесії Великобудищанської сільської 
ради, ціна за 1 куб.м. води становить 11 грн.

«БМ»

На офіційній сторінці комунального підприємства 
«Гадяч-житло» у Фейсбуці, для зручності абонен-
тів, оприлюднили графік вивезення сміття у листо-
паді на території Гадяцької громади. Зберігайте собі, 
щоб не забути.

Гадяч: 
1 та 3 понеділок місяця : вулиці Героїв Майдану, 

Калініна (від перетину вулиць Героїв Майдану до 
вул. Тітова та Ломоносова), Тітова, Ломоносова, Ко-
билянської, Котляревського, провулки Тітова, Гайда-
ра, Котовського, Дачний. 

1 та 3 вівторок: вулиці Корзуна, Наб. Грунь, Сверд-
лова,  Калініна (Підварок), Наб. Псла, Підг. Псла, 
Ярова (низ вулиць Устінова №18, Горького, Фрунзе, 
Степаненка, Садова, Замкова (№25,36,38) до Яро-
вої), провулки Корзуна, Наб.Грунь, Некрасова, Дра-
гоманова (низ вулиці до вул. Корзуна), Панфілова, 
1,2,3 Грунський, Свердлова,

1 та 3 середа : вулиці Будька, Олени Пчілки, Духо-
ва, Тельмана (від №1 до повороту на Першотравневу, 
Полтавську),Волгоградська, Заволська, радянська, 
Тімірязєва, провулки Веселий, Весняний, 1,2 Чер-
воний, 1,2,3 Польовий, 1,2 Заводський, Вишневий, 
Тракторний, Тімірязєва, Волгоградського. 

1 та 3 четвер : вулиці Ставкова, Степова, Незалеж-
ності, Ентузіастів, Андрієвського, Миру, Молодіжна, 
Гагаріна (після перетину із Тельмана до кінця вули-
ці), Прокоповича, Конституції України, провулки Га-
гаріна, Прокоповича, Сонячний, + Степаненки. 

1 та 3 п’ятниця: вулиці Гагаріна (від №1 до пере-
тину із Тельмана), Дружби, Шевченка, Гетьманська, 
Воровського, Терешкової, Маркса, Павлова, Білохи, 
Щорса, провулки 1,2 Банний, Чапаєва, Базарний, 
Павлова, Щорса, Сумський, Бригадний. 

Біленченківка, Писарівщина: 1 та 3 понеділок: 
пров. 1,2,3 Польовий, вул. Центральна, Миру, садо-
ва, Чапаєва, 40-річчя Перемоги, С. Кравченка, Виш-
нева, Гагаріна, Молодіжна та площа Шкільна.

Червоний Кут, 1 та 3 вівторок: вул. Центральна, 
Вигінська, Гуляйполе. 

Харківці:  1 та 3 вівторок: вул. Центральна, Друж-
би, Шкільна.

Круглик: 1 та 3 вівторок: вул. Набережна, Шевчен-
ка, Гагаріна, Святкова.

Сари:  1 та 3 четвер: вулиці Дружби, Зелена, Клуб-
на, Козацька, Корзуна, Котляревського, Лісова, Лу-
гова,  Миколаївська, Мічуріна, Наб.Псла, Огородня, 
Покровська, Польова, Річкова, Садова, Селянська, 
Сковороди, Франка, Центральна, Чайковського, 
Шкільна, Шевченка, провулки Гагаріна, Гористий, 
Дружби, 2-й Гетьманський, 1-2 Луговий, 1-2 Мико-
лаївський, 1-2 Мічуріна, 1-2 Покровський, 1-2 Садо-
вий, 1-2 Шкільний, 1-й Гагаріна, 1-й Гетьманський, 
1-й Франка, Калініна, Клубний, Корзуна, Котлярев-
ського, Центральний, Лісовий, Франка, Вишневий. 

«БМ»

Департамент з питань оборонної роботи цивільно-
го захисту та взаємодії з правоохоронними органа-
ми Полтавської ОДА, 2 листопада, оголосив тендер 
на придбання великовантажних мототранспортних 
засобів. Очікувана вартість робіт становить 63 млн 
грн. Про це стало відомо з порталу публічних заку-
півель «Prozorro».

Планують придбати сім автоцистерн пожежних 
АЦ-60, зокрема й для ДП «Гадяцьке лісове госпо-
дарство». Доставити транспортні засоби мають до 21 
грудня 2021 року.

Агентство місцевих доріг продовжує дбати про без-
пеку руху на автошляхах. Олексій Басан, директор 
ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської облас-
ті», повідомив, що цього року на Полтавщині вста-
новлять 5 інтерактивних радарів.

«Маємо успішний досвід використання інтерак-
тивних радарів для вимірювання швидкості у Ма-
чухах та на в’їзді в Полтаву з боку Харкова, про-
довжимо їх встановлювати на місцевих дорогах. В 
цьому році встановимо такі пристрої в селі Нехворо-
ща на дорозі Нові Санжари – Нехвороща, в селі Ка-
лайдинці на дорозі Чорнухи – Лубни, в селі Шилів-
ка на дорозі Гадяч – Опішня, в Миргороді та в селі 
Сем’янівка.» 

Інформацію із пристроїв аналізують фахівці під-
приємства, вивчають інтенсивність руху, враховують 
найбільшу швидкість та відсоток перевищення доз-
воленої швидкості.

Нагадаємо, що інтерактивний радар – це спеці-
альний пристрій, який обладнаний датчиком руху. 
Якщо водій перевищує швидкість у 50 км/год, то на 
екрані відображається швидкість червоним кольо-
ром та сумним смайликом. Якщо їхати менше, ніж 
50 км/год – на екрані відображається швидкість зе-
леним кольором і смайлик нагородить такого водія 
посмішкою. Основна функція цього радару – профі-
лактична, тобто інформує водіїв про швидкість. Такі 
пристрої масово використовують закордоном і вже 
довели свою ефективність. Показ швидкості психо-
логічно діє на водія і спонукає зменшити швидкість.

«БМ»

Про це повідомив голова Лютенської громади Во-
лодимир Омельченко у соцмережі. 

Аптечний заклад відкрили 2 листопада. Графік ро-
боти: із понеділка по суботу, з 8.00 до 15.00.

«БМ»

Із 1 листопада розпочалась осінньо-зимова заборо-
на на вилов риби на зимувальних ямах у водоймах 
Полтавської області. Триватиме вона до закінчення 
зимового періоду 2022 року, повідомили у прес-служ-
бі Полтавського рибоохоронного патруля.

На території колишнього Гадяцького району за-
борона вводиться у межах території регіонального 
ландшафтного парку «Гадяцький»:

1) «Хомина яма», р. Псел, Вельбівський старостат;
2) «Пруткове», р. Псел, Рашівський старостат;
3) «Кінські бази», р. Псел, Рашівський старостат;
4) «Залив Бойчиха», р. Псел, Рашівський 

старостат;
5) «Вербичка», р. Псел, Рашівський старостат;
6) «Акваторія заливу «Гес», Веприцький старостат.
У цей час любительська риболовля дозволена на 

ділянках поза межами зимувальних ям. При цьому, 
дозволяється зимовими вудками із блешнею верти-
кального блешніння з гачком, не більше №10, мор-
мишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна 
кількість гачків на водоймах загального користуван-
ня не повинна перевищувати п’яти на рибалку, а на 
водоймах, де впроваджено платне рибальство – не 
більше десяти на одну особу.  

За добування риби на зимувальних ямах передба-
чена адміністративна відповідальність за ч. 3 ст. 85 
Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня, штраф – до 170 грн.

Якщо вилов здійснюється забороненими знаряддя-
ми лову - ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, штраф - до 680 грн.

«БМ»

Про це стало відомо із порталу відкритих закупі-
вель Prozorro. 2 листопада на сайті оприлюднили 
торги, замовником яких є МКП «Комунсервіс», м. 
Гадяч, на придбання мінітрактора БЕЛАРУС-320.4 
(або еквівалента).

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надан-
ня послуг: 15 грудня 2021 р.

Очікувана вартість товару – 350 тисяч гривень.
У технічній специфікації вказано, що мінітрактор 

потрібен підприємству для підтримання чистоти мі-
ста у весняно-осінній період та для очищення доріг 
міста від снігу у зимовий період. У той же час витра-
ти на нього є економічно вигідними, що є значною 
економією бюджетних коштів міста.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій та 
початок аукціону – 18 листопада.

«БМ»

У Полтавській ОДА нагородили переможців ІІ 
етапу обласного конкурсу «Кращий заклад осві-
ти з інклюзивним навчанням». Цього року конкурс 
проводиться вперше у межах реалізації національ-
ної стратегії зі створення без бар’єрного простору в 
Україні та дії 

На його проведення депутати Полтавської облас-
ної ради виділили 900 тисяч гривень.

На церемонії нагородження відзначили дев’ять за-
кладів освіти у трьох номінаціях. Переможці за I міс-
це отримали сертифікати на 150 тис. грн, II місце — 
100 тис. грн і III місце — 50 тис. грн.

У номінації «Заклад дошкільної освіти з інклю-
зивним навчанням» II місце посів заклад дошкільної 
освіти «Веснянка» Гадяцької міської ради». 

«Наш заклад дошкільної освіти працює в галузі ін-
клюзії з 2018 року. Тоді до нас вперше батьки приве-
ли дитину з особливими освітніми потребами з про-
ханням взяти її на виховання. І з того часу ми почали 
вивчати нову науку — інклюзію. Для цього потрібно 
було створити нове освітнє середовище для таких 
дітей. Потрібно було навчити педагогів новій науці. 
Щороку таких дітей стає дедалі більше. Перехід до 
інклюзивного навчання є корисним для всіх дітей. 
Адже до кожної дитини забезпечуємо особистісний 
підхід», – розповіла директор закладу дошкільної 
освіти «Веснянка» Тетяна Гура.

Полтавська ОДА
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
1 немовля

16 осіб
пішли
з життя

5 пар
одружилися

4 пари
розлучилися

пожежіподія

Обидві події сталися 2 листопада. Перший випа-
док у одному із сіл Миргородського району. 52-річ-
ний чоловік під час побутового конфлікту безжаліс-
но забив власну матір, а потім самотужки поховав її 
на подвір’ї будинку. Правоохоронцям вбивця пояс-
нив, що 79-річна жінка хворіла, від чого і померла. 
Грошей на поховання у чоловіка не було, тож він за-
копав матір самотужки.

Розкопавши тіло, правоохоронці виявили тілес-
ні ушкодження обличчя, тулуба та численні злама-
ні кістки.

Другий випадок стався у Полтавському районі (на 
території колишнього Кобеляцького району). Чоло-
вік повідомив, що раптово знайшов мертвими обох 
своїх батьків. Як виявилось, під час розпиття спирт-
них напоїв чоловік сам побив матір і батька. Батько 
помер відразу, а жінку зловмисник ще облив горю-
чою речовиною і підпалив. Її з місця події до місце-
вої лікарні госпіталізували медики. Далі вбивця на-
магався інсценувати свою непричетність.

Обох зловмисників затримали. Наразі вирішуєть-
ся питання про повідомлення їм про підозри та об-
рання мір запобіжних заходів.

Департаменту карного розшуку

На Полтавщині слідчий поліції, під процесуаль-
ним керівництвом Решетилівської окружної про-
куратури, повідомив про підозру 29-річному жителю 
одного із сіл Кобеляцької громади у скоєнні зґвалту-
вання 34-річної жінки.

За попередньою інформацією слідства,  1 листопа-
да, в смт. Білики, на місцеву жінку, що поверталась 
із роботи додому, напав невідомий чоловік, який, із 
застосуванням сили, вчинив дії сексуального харак-
теру. Про вчинення злочину поліцію повідомив ви-
падковий очевидець. На місце події одразу виїхала 
слідчо-оперативна група та наряди поліції. Отримав-
ши необхідну інформацію, на затримання злочинця 
був орієнтований весь особовий склад Полтавсько-
го райуправління поліції.     

У ході проведення оперативно-розшукових та 
слідчих дій поліцейські відділення поліції №2, за 
прикметами, наданими потерпілою та очевидцем, 
швидко встановили та затримали підозрюваного. 
Ним виявився житель одного із сіл Кобеляччини, 
1991 року народження. Наразі фігурант затриманий 
в порядку статті 208 Кримінального процесуально-
го кодексу України. Йому повідомлено про підоз-
ру та вирішується питання про обрання запобіжно-
го заходу.

У кримінальному провадженні, відкритому за 
частиною 1 статті 152 (Зґвалтування) Криміналь-
ного кодексу України, призначено ряд експертиз. У 
разі доведення вини судом підозрюваному загрожує 
до п’яти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини (за інформацією 
відділення поліції №2 (м. Кобеляки)

6 листопада, о 18:20, у Гадячі, на вул. Першотрав-
нева, сталася пожежа у приватному домоволодінні. 
Вогнем знищено гараж, пошкоджено 10 м кв  покрів-
лі поряд розташованого житлового будинку. Врято-
вано житловий будинок. Пожежа ліквідована двома 
відділеннями 6 ДПРЧ та 1 АЦ ДПД ТДВ «Гадяць-
кий елеватор».

7 листопада, о 14:15, у Бобрику, на вул. Лугова, 
сталась пожежа у господарчій будівлі. Вогнем зни-
щено господарчу будівлю, 1 т. сіна. врятовано поряд 
розташований житловий будинок та господарчу бу-
дівлю. Пожежа ліквідована МПК с. Мартинівка та 
МПК с. Книшівка.

8 листопада, о 23:59 надійшло повідомлення про 
пожежу, що виникла в легковому автомобілі по вул. 
Швидкого, м. Гадяч. На місце події виїхав черго-
вий караул 6 ДПРЧ та о 00 годин 20 хвилин ліквіду-
вав пожежу. Вогнем знищено моторний відсік авто-
мобіля та праве передне крило - решту автомобіля 
вдалося врятувати від знищення. Причина пожежі 
встановлюється.

Прес-служба ГУ ДСНС

Трохи більше року Теруправління Держбюро 
розслідувань, розташованого у Полтаві, 
розслідує справу щодо шістьох полтавців, 
які займалися розбоєм, грабежем і 
вимаганням. Провадження слідства 
підтвердив і прес-секретар ТУ ДБР у Полтаві 
Олександр Білка.

«Слідчі Теруправління ДБР Полтави здійснюють 
досудове розслідування за фактом розбійного напа-
ду групи осіб, серед яких військовослужбовець Наці-
ональної гвардії України, вимагання ними грошових 
коштів та відкритого заволодіння майна мешканців 
Полтави», — зазначив Олександр Білка.

Судячи з даних реєстру судових рішень, напад-
ників було шестеро. Один з них — студент 3-го кур-
су Полтавського університету економіки і торгівлі, 
другий — азербайджанець з українським громадян-
ством, третій — електрогазозварник в ПП «Поларт 
Стандарт», четвертий — стрілець 1-ї навчальної роти 
навчального збору вказаної військової частини 3033 
Національної гвардії України, який вступив на служ-
бу у 2019 році, а на час подій був у відпустці.

3 жовтня 2020 року ці четверо у компанії ще двох 
осіб відпочивали у кафе «ПивноЦех», що бульварі 
Щепотьєва, 9, на Огнівці. Там вони звернули увагу 
на чоловіка, якого їм захотілося пограбувати. Тож, 
коли він вийшов із закладу о 22:10, студент і елек-
трогазозварник пішли за ним і побили. Чоловіку 
вдалося втекти і забігти назад до кафе, але студент 
ПУЕТу наздогнав його і витяг з приміщення.

Він потягнув цього чоловіка далі — до зупинки «16 
школа». Туди ж підійшли і військовий зі зварником 
і двома іншими товаришами. Усі разом вони ще раз 
побили потерпілого та забрали його телефон, заряд-
ний пристрій, гаманець і документи: паспорт, до-
відку про 3-ю групу інвалідності, пропуск на ТРК 
«Лтава».

Далі чоловіка потягнули до ставка, де до компанії 
приєднався азербайджанець. Двоє з групи поверну-
ли до дороги, аби попередити про ймовірних свідків 
події. Четверо ж інших (серед них військовий і сту-
дент), продовжили бити свою жертву.

Потім чоловіка змусили зайти у водойму і, погро-
жуючи чимось схожим на ножі, сказали пообіця-
ти віддати їм наступного дня 30 тис. грн. Перед цим 
вони перевірили рахунок потерпілого у Приват24 
і впевнились, що той не має коштів на картці. Далі 
його відпустили.

Після побиття у чоловіка діагностували закриту 
черепно-мозкову травму, струс головного мозку, за-
критий перелом кісток носу та гематоми м’яких тка-
нин очей. Він звернувся до правоохоронців і ті поча-
ли розслідування.

Оголосити нападникам про підозру змогли тро-
хи менше, ніж за рік — у вересні 2021 року. За час 
між першим злочином та оголошенням підозри вони 
встигли вчинити ще один напад. 4 липня 2021,  у не-
добудованому 2-поверховому будинку вони пограбу-
вали ще одного чоловіка. У нього забрали телефон, 
який потім здали в ломбард.

Усі шестеро нападників наразі під нічним домаш-
нім арештом. Їм заборонено лишати свої помешкан-
ня з 21:00 до 06:00.

Слідство ведеться за ч. 2 ст. 186 ККУ (Грабіж, по-
єднаний з насильством, за попередньою змовою гру-
пою осіб) ч. 2 ст. 187 ККУ (Розбій, вчинений за по-
передньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 189 ККУ 
(Вимагання, поєднане з насильством). Також ДБР 
встановлює інших учасників злочинів.

«Полтавщина»

Держпідприємство «Новогалещинська біофабри-
ка» налагодило виробництво вакцин для тварин, але 
зберігало небезпечні речовини у неналежних умо-
вах. Серед вилученого – токсини та біологічні аген-
ти, які є збудниками гострих інфекційних хвороб. 
Нелегальний склад було облаштовано на одному з 
державних підприємств регіону.

У ході проведення слідчих дій на території об’єк-
ту правоохоронці виявили:

велику кількість отруйних речовин високого кла-
су небезпеки, майже 700 одиниць біологічних аген-
тів, орієнтовно 15 л прекурсорів, майже 20 кг хіміка-
тів не встановленого походження.

Вилучені речовини направлено на експертизу. Те-
риторію об’єкту взято під посилену охорону.

У межах кримінального провадження за ст. 326 
(порушення правил поводження з мікробіологічни-
ми або іншими біологічними агентами чи токсина-
ми) Кримінального кодексу України триває досу-
дове розслідування для встановлення всіх обставин 
протиправної діяльності і притягнення до відпові-
дальності винних осіб.

Крім того вирішується питання щодо додаткової 
кваліфікації викритого правопорушення за:

ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, 
придбання, перевезення, пересилання, зберігання 
з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих 
речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських 
засобів),

ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезення чи пересилан-
ня наркотичних засобів, психотропних речовин або 
їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодек-
су України.

Заходи із викриття і блокування незаконної діяль-
ності проводили співробітники СБУ спільно зі слід-
чими Головного управління Національної поліції в 
Полтавській області за процесуального керівництва 
прокуратури із залученням представників полтав-
ської Держслужби з надзвичайних ситуацій і облас-
ної Держпродспоживслужби.

СБУ

СБУ ВИЯВИЛА СКЛАД 
НЕЛЕГАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ 
ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН

ВБИЛИ СВОЇХ 
БАТЬКІВ

ВІЙСЬКОВО-
СЛУЖБОВЕЦЬ ІЗ 
ДРУЗЯМИ ЗАЙМАВСЯ 
РОЗБОЄМ, 
ГРАБЕЖЕМ І 
ВИМАГАННЯМ 

ЗҐВАЛТУВАВ, 
ЯК ПОВЕРТАЛАСЯ 
ІЗ РОБОТИ

8 листопада, о 14.56 поблизу с. Лютенька, в лісово-
му масиві виявлено 1 артснаряд калібру 152 мм часів 
минулих війн. Вилучення та знищення боєприпасів 
провела 9 листопада група  піротехнічних робіт ава-
рійно-рятувального загону спеціального призначен-
ня ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Прес-служба ГУ ДСНС
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Суддя Гадяцького районного суду 1 листопада 2021 року роз-
глянув матеріали, які надійшли від Головного управління ДПС 
у Полтавській області про притягнення до адміністративної від-
повідальності громадянина України, ФОП, за ч. 1 ст. 164 КУпАП.

Було встановлено, що 29 вересня 2021 року при перевірці до-
тримання вимог податкового та іншого законодавства при здійс-
ненні роздрібної торгівлі алкогольними виробами в кафетерії, що 
належить вказаному ФОП, виявлено порушення порядку веден-
ня господарської діяльності, а саме: зберігання алкогольних ви-
робів для подальшої реалізації з марками акцизного податку, що 
не відповідають встановленому зразку, в порушення п.п. 226.3, 
226.9 ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 «2755 
VI (зі змінами та доповненнями) абз. 3 ч. 4 ст. 11 Закону Украї-
ни від 19 грудня 1995 року № 481/95 ВР «Про державне регулю-
вання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і пло-
дового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (із 
змінами та доповненнями) за період 01.01.2021 року що зафіксо-
вано в акті № 7592/16-31-09-02-07-2702915017 від 29.09.2021р., 
який є додатком до протоколу.

Обвинувачений підтвердив факт вчинення правопорушення, 
вказав, що придбав вказані напої для весілля дочки.

Суддя зауважив, що в діях обвинуваченого є склад правопо-
рушення передбаченого ч.1 ст.164 КУпАП - порушення порядку 
зайняття господарською діяльність: зберігання алкогольних ви-
робів для подальшої реалізації з марками акцизного податку, що 
не відповідають встановленому зразку, що є порушенням ч. 4 ст. 
11 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95 ВР «Про 
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виро-
бів та пального».

Отже, обвинуваченого піддали стягненню у вигляді штрафу на 
користь держави в розмірі 17000 гривень, без конфіскації алко-
гольних напоїв. Із огляду на клопотання особи, що притягається 
до адміністративної відповідальності суддя дозволив розстрочи-
ти виконання даної постанови суду по сплаті штрафу протягом 
3 місяців рівними частинами по 5666 грн. щомісячно (до люто-
го 2022 року включно).

Сторінку підготувала О. Кириченко, за матеріалами  
із Єдиного державного реєстру судових рішень

28 жовтня Гадяцький суд розглянув 
матеріали справи про адміністратив-
не правопорушення, які надійшло від 
Управління Держпраці у Полтавській 
області про притягнення до адміністра-
тивної відповідальності голови правлін-
ня ПАТ «Гадячгаз», за ч.1 ст. 41 КУпАП.

Встановили, що 14 липня 2021 року в 
ході перевірки державним інспектором 
праці стану дотримання законодавства 
про працю - ПАТ «Гадячгаз», що знахо-
диться за адресою м. Гадяч вул. Будь-
ка, 26 встановлено, що особу було при-
йнято на посаду бухгалтера 20 березня 
2012 року. Наказом від 04.09.2017 р. цю 
ж особу переведено на посаду заступ-
ника головного бухгалтера 04.09.2017р. 
згідно поданої нею заяви.

Наказом від 31.05.2019р. у зв`язку 
з виробничою необхідністю, з метою 
своєчасного контролю за витрачанням 
коштів матеріальних цінностей, їх збе-
реженням, станом і достовірністю бух-
галтерського обліку і звітності, вияв-
ленням і попередженням недоліків у 
стані безпеки, надійності, ефективнос-
ті роботи товариства, враховуючи про-
фесійний рівень, навики та стаж роботи 
заступнику головного бухгалтера вста-
новлено доплату за збільшення обсягів 
робіт у розмірі 50 відсотків посадово-
го окладу «ревізора» з 01.06.2019р.Тер-
мін на який встановлена дана надбавка 
в наказі не зазначений. Даний вид доп-
лат передбачений п. 5.6 Переліку доплат 
і надбавок, що носять міжгалузевий «ха-
рактер і відображений в додатку «№7 до 
Колективного договору підприємства 
на 2018-2022 роки, схваленого конфе-
ренцією трудового колективу ПАТ «Га-
дячгаз» та зареєстрованого виконкомом 
Гадяцької міської ради від 23 листопа-
да 2017р.

Згідно витягів з штатних розписів то-
вариства керівників і спеціалістів, які 

входять до апарату управління, вста-
новлено посадові оклади: станом на 
01.01.2020р.: заступник головного бух-
галтера - 10990грн., ревізор - 11862 гри; 
станом на 01.06.2020 р. - заступник го-
ловного бухгалтера - 12108 грн, ревізор 
- 11682 грн; з 01.02.2021р.- заступник го-
ловного бухгалтера - 13924 грн, ревізор 
- 11682 грн.

Наказом від 11.06.2021р. вказана осо-
ба була звільнена з посади 11.06.2021р. 
за згодою сторін по п. 1 ст. 36 КЗпП 
України. Як свідчить її розрахунковий 
листок за червень 2021р. їй всього нара-
ховано - 46539,56 грн, в тому числі: по-
садовий оклад за 2 дні роботи - 1392,40 
грн, компенсація за 96 календарних днів 
невикористаної відпустки -73760,94 грн.

На підставі наказу від 11.06.2021р. № 
63 «Про утримання із заробітної пла-
ти» із даної суми знято доплати за збіль-
шення обсягів робіт (в розрахунковому 
листку зазначено «доплата за суміщен-
ня») загальною сумою 28613,48 грн: за 
січень 2021р. - 5841,00 грн, за лютий 
2021 р. 5841,00 грн., за березень 2021р. 
5841,00 грн, за квітень 2021р. - 5573,98 
грн, за травень 2021р. - 5516,50 грн. В 
колонці «всього нараховано» простав-
лена сума - 46539,56 грн.

Таким чином, керівником ПАТ «Га-
дячгаз» відносно вказаної особи по-

рушено вимоги ст. 127 КзпП України 
«Обмеження відрахувань із заробітної 
плати», ст. 428 КЗпП України «Обме-
ження розміру відрахувань із заробітної 
плати» ст. 129 КЗпП України «Заборона 
відрахувань з вихідної допомоги, ком-
пенсаційних та інших виплат» та ст.26 
«Обмеження розміру відрахувань із за-
робітної плати» Закону України «Про 
оплату праці» в частині щодо підстави 
для відрахувань із заробітної плати, об-
меження відрахувань не пізніше одного 
місяця з дня закінчення строку, встанов-
леного для повернення - авансу, пога-
шення заборгованості або з дня виплати 
неправильно обчисленої суми; розміру 
відрахувань - не більше двадцяти відсо-
тків заробітної плати; заборони прове-
дення відрахувань з вихідної допомоги, 
компенсаційних та інших виплат, на які 
згідно з законодавством не звертаються 
стягнення.

Представник керівника ПАТ «Гадя-
чгаз» в судовому засіданні просив за-
крити справу відносно нього в зв`язку 
з відсутністю в його діях складу і події 
адміністративного правопорушення, так 
як при звільненні потерпілій особі були 
виплачені всі неоспорювані суми від-
повідно до ст. 116 КЗпП України. Та-
кож була проведена перевірка правиль-
ності нарахування заробітної плати в 

ході якої було встановлено, що за пе-
ріод з 01.01.2021 по 11.06.2021 вона без-
підставно собі нарахувала та виплатила 
доплату за збільшення обсягів у роз-
мірі 50 % посадового окладу ревізора, 
оскільки за вказаний період внутрішні 
перевірки підрозділів не проводились, 
акти про проведення таких перевірок 
не складались.

Головний державний інспектор Лідія 
Тіхонова показала суду, що вона пра-
цює на посаді головного державного ін-
спектора відділу з питань додержання 
законодавства про працю та інших нор-
мативно правових актів та на підста-
ві наказу і направлення від 02.07.2021 
року провела перевірку ПАТ «Гадячгаз» 
за зверненням постраждалої особи. В 
ході перевірки були виявлені порушен-
ня законодавства про оплату праці. Так, 
з усіх нарахувань постраждалої в сумі 
73760,94 грн. було відраховано 28613 
грн. 48 коп., в тому числі і з компенса-
ції за невикористану відпустку. Таке ві-
драхування із заробітної плати, яке від-
булося, є порушенням.

Проте, із огляду на те, що адміністра-
тивне правопорушення було виявлено 
14.07.2021, розгляд справи призначено 
на 28.10.2021, тобто на момент розгля-
ду справи про адміністративне право-
порушення по суті закінчились строки, 
передбачені ст. 38 КУпАП, тому про-
вадження по справі відповідно до п.7 
ст.247КУпАП слід закрити.

Керуючись ст.38, 41ч.1, п.7 ст.247, 
283-285 КУпАП, суд постановив визна-
ти винним у вчиненні правопорушення, 
передбаченого ч.1 ст.41 КУпАП, у той 
же час провадження по справі закрити 
в зв`язку із закінченням на момент роз-
гляду справи про адміністративне пра-
вопорушення строків передбачених ст. 
38 КУпАП.

28 жовтня Гадяцький суд 
розглянув ту закритому під-
готовчому судовому засідан-
ні кримінальне проваджен-
ня зареєстроване в Єдиному 
реєстрі досудових розсліду-
вань відносно уродженця с. 
Соснівка, учня 2-го курсу 
ДНЗ «Гадяцьке вище про-
фесійне аграрне училище», у 
вчиненні кримінального про-
ступку, передбаченого ч.2 ст. 
125 КК України. 

Встановлено, що 10 липня, 
близько 23 години, перебува-
ючи поряд з розважальним 
комплексом «Берег Святої Тетяни», у Вельбів-
ці, між неповнолітніми: обвинувачений і інша 
потерпіла особа, виникла сварка на ґрунті осо-
бистих неприязних відносин, яка переросла в 
бійку в ході якої обвинувачений підійшов до 
потерпілого та умисно наніс йому перший удар 
кулаком правої руки в живіт. Від вищевказано-
го удару потерпілий від болю присів до землі, 
а обвинувачений, продовжуючи реалізовува-
ти свій протиправний умисел, наніс йому ще 
близько трьох ударів ногою в правий бік тулуба 
та два удари по тулубу зліва. Від вказаних уда-
рів неповнолітній потерпілий упав на землю. В 
такому положенні обвинувачений наніс потер-
пілому один удар ногою у праве вухо та один 
удар кулаком в обличчя, а саме в ніс.

Від вказаних протиправних дій неповно-
літній потерпілий отримав, згідно висновку 
експерта тілесні ушкодження, у вигляді за-
критої черепно-мозкової травми, струсу го-
ловного мозку, правобічного посттравматич-
ного отиту, гематоми правої вушної раковини, 
садна епідермісу шкіри голови, тулуба та кін-
цівок, які кваліфікуються як легкі тілесні уш-
кодження, що спричинили короткочасний роз-
лад здоров`я.

Потерпілий в судовому за-
сіданні звернувся до суду з 
заявою в якій вказує, що вся 
майнова та моральна шкода 
завдана кримінальним пра-
вопорушенням йому відшко-
дована і він примирився із 
обвинуваченим, тому відмов-
ляється від обвинувачення і 
просить закрити криміналь-
не провадження щодо нього.

Законний представник не-
повнолітнього потерпілого 
показала суду, що обвинува-
чений та його батько опла-
тили лікування та повністю 

відшкодували завдану шкоду, тому проти за-
криття кримінального провадження не запере-
чує. В судовому засіданні обвинувачений щиро 
розкаявся та заявив клопотання про закриття 
кримінального провадження, так як він прими-
рився з потерпілим, повністю відшкодував за-
подіяну шкоду, є неповнолітнім, до криміналь-
ної відповідальності притягується вперше.

Законний представник неповнолітнього об-
винуваченого підтримав клопотання про за-
криття провадження по справі, пояснивши, що 
всі збитки потерпілому відшкодовано і вони 
примирилися.

Прокурор, адвокат, представник ювеналь-
ної превенції та представник служби у спра-
вах дітей проти задоволення клопотання не за-
перечували, просили закрити провадження по 
справі. Тому, керуючись п.7 ч.1 ст. 284 КПК 
України, суд ухвалив закрити кримінальне про-
вадження у зв`язку з відмовою потерпілого від 
обвинувачення.

Потерпілому роз’яснили, що дана ухвала 
є перешкодою для повторного кримінально-
го провадження щодо обвинуваченого за цим 
обвинуваченням.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ 
ПАТ «ГАДЯЧГАЗ» 

ПОРУШИВ ТРУДОВЕ 
ЗАКОНОДАВСТВО

КУПИВ СУМНІВНИЙ 
АЛКОГОЛЬ НА ВЕСІЛЛЯ 
ДОНЬКИ

ВІД БОЛЮ НЕПОВНОЛІТНІЙ ПРИСІВ, 
АЛЕ ЙОГО ПРОДОВЖУВАЛИ БИТИ
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Уявіть ситуацію - підходите до 
банкомата, щоб зняти гроші, 
а в ньому хтось залишив свою 
картку. Ви, звісно ж,  спробуєте 
її дістати. Але після цього, до вас 
підійде група чоловіків і скаже, 
що ви щойно, зняли їхні гроші…

Подібні історії досить часто 
поширюють у соцмережах:  
«Якщо побачили забуту картку в бан-

коматі – ні у якому разі не виймайте 
її. Краще дочекайтеся, поки банкомат 
її «з’їсть», не натискайте ніякі кнопки, 
краще взагалі відійдіть від банкомата 
та ідіть геть і шукайте інший банкомат! 

Із моїм знайомим нещодавно сталась 
така ситуація – кілька чоловіків кре-
мезної статури підійшли до нього оідра-
зу, як тільки він вийняв чужу картку. 
На нього почали «тиснути», мовляв 
він стояв перед банкоматом, натискав 
на клавіатуру, на карті є його відбитки 
пальців, і взагалі, вони бачили, що він 
щойно із карти зняв гроші! 

Звісно, що потім вони вимагали по-
вернути «зняті» кошти...»

Ми намагалися розібратися, чи ре-
ально зловмисники працюють за та-
кою схемою? Як тоді вберегтися від ша-
храїв? І як правильно користуватися 
банкоматом?

Допоможе служба безпеки банку 
Як давно відомо, випадки, коли шах-

раї видурюють гроші через банкомати, 
— нерідкість. 

«Справді часто зустрічаються випад-
ки, коли клієнт може забути картку у 
банкоматі, але для цього у банку існує 
окрема процедура безпеки та збере-
ження коштів, — кажуть у  прес-служ-
бі одного із державних банків. — Але, 
насамперед, якщо ви забули картку в 
банкоматі, протягом трьох хвилин вам 
повинні зателефонувати із банку та по-
відомити про втрату. Відповідно, ви мо-
жете встигнути повернутись та забрати 
власну картку.» 

До того ж, скористатись вашою кар-
тою у банкоматі наступному користу-
вачу не вдасться, адже для виконання 

будь-якої функції необхідно повторно 
ввести пін-код. Якщо ж ви не встигли 
повернутись та забрати картку — вона 
потрапить в окремий бокс банкомату, 
де буде заблокована. Ви зможете звер-
нутись до найближчого відділення бан-
ку та перевипустити картку. 

Якщо із вами таки сталось щось по-
дібне описаному в історії вище, спе-
ціалісти рекомендують звертатися до 
правоохоронних органів. Також, варто 
звернутися до служби безпеки банку, 
щоб побачити вичерпну інформацію по 
рахунку – банкомат фіксує коли саме і 
хто знімав кошти із карток.

У той же час, кажуть, що такі випадки 
стаються вкрай рідко і, скоріше за все, 
більш поширені у містах мільйонниках. 

Які ж шахрайські схеми 
працюють?
Спеціалісти стверджують, що на сьо-

годнішній день більшість банкоматів 
оснащені спеціальною системою ан-
ти-скімінгу, яка блокує роботу банко-
мату при установці на нього шахрай-
ського обладнання. Тобто, якщо клієнти 
помітили щось незвичайне в роботі бан-
комату — накладки, додаткові пристрої, 
дроти або підозрілих людей, які мету-
шаться біля банкомату, то потрібно не-
гайно повідомити про це банк будь-
яким зручним способом.

Скімером може бути пластикова на-
кладка, що прикріплюється до картрі-
деру, мініатюрна відеокамера в три-
мачі для брошур поруч з банкоматом. 
Також  досить поширені спеціальні на-
кладки на клавіатуру, які зчитують по-
рядок набору ПІН-коду. До банкома-
тів скімери кріпляться за допомогою 
звичайного двостороннього скотчу або 
застібки-липучки.

Виявити неозброєним оком скімер 
на банкоматі досить складно, тому 
банківські працівники рекоменду-
ють користуватися тільки банкома-
тами, розташованими у відділеннях 
банків, великих торгових центрах, 
або на територіях, що охороняються 
чи якщо поблизу встановлені камери 
відеоспостереження.

До речі, скімер здатний зчитати ін-
формацію тільки з магнітної смуги, але 
не з чіпа. З цієї причини чіповані карт-
ки вважаються більш захищеними.

За допомогою цих даних злочинці 
виготовляють дублікати карт, з вико-
ристанням яких в подальшому отри-
мують гроші. Якщо скімінг спрацював, 
то проводиться оперативна перевірка 
всіх транзакцій за рахунками клієнтів і 
служба фінансового моніторингу одра-
зу блокує рахунки клієнта, який став 
жертвою скімінгу. Також, в результа-
ті оперативної перевірки, визначаєть-
ся коло клієнтів банку, які проводили 
зняття готівки в тому ж банкоматі, що 
й постраждалі від шахраїв клієнти. Та-
ким клієнтам, в цілях безпеки та задля 
збереження коштів, також блокуються 
карткові рахунки. 

Спеціалісти кажуть, що клієнтам бан-
ку, грішми яких зловмисники встигли 
заволодіти, повинні компенсувати всі 
кошти. 

«Кеш-трепінг» —  
новий вид шахрайства
Відносно нещодавно набув поширен-

ня новий вид шахрайства — «кеш-тре-
пінг». Зловмисники встановлюють на 
купюроприймач бaнкомату спеціальну 
накладку, яка перешкоджає видачі го-
тівки клієнту і обкрадають його.

Злочинці використовують звичайну 
алюмінієву панель від меблевої фурні-
тури. Накладку до банкoмату прикріп-
люють звичайним двостороннім скот-
чем.  У результаті ця  накладка блокує 
банкoмат, а на екрані висвічується ін-
формація про помилку в роботі. 

Як правило, після невдалої спроби, 
клієнт забирає картку і йде. Тим часом 
шахраї знаходяться поруч і чекають від-
ходу клієнта. Потім вони просто зніма-
ють встановлену панель, до якої прик-
леюються банкноти, і забирають разом 
з нею чужі гроші.

Правоохоронці впевнені, що хвили-
ни, коли клієнт відходить від банкома-
ту є вирішальними, як для нього, так 
і для зловмисників. У таких випадках 
не варто відходити від банкомата. По-
трібно негайно зателефонувати на без-

коштовний номер служби підтримки 
банку і повідомити про подію. Фахівці 
оцінять причину збою, підтвердять або 
спростують факт списання грошей з ра-
хунку. Якщо запідозрять шахрайство, 
то на місце одразу ж повинні направи-
ти оперативну групу служби безпеки.

Правила користування 
банкоматами 
Виявляється, існує декілька простих 

правил користування банкоматами. 
Спершу, уважно огляньте його: карт-
коприймач, купюроприймач і пін-пад 
(клавіатура) не повинні бути оснащені 
додатковими пристроями. Також звер-
ніть увагу на те, чи не відходять від ча-
стин бaнкомату якісь підозрілі дро-
ти, чи не вставлений в кaртоприймач 
який-небудь невідомий прилад, чи не-
має на клавіатурі ніяких наклейок. Все 
це може бути обладнанням для зчиту-
вання даних картки.

Безпечний карткоприймач може бути 
двох видів: просто щілина без додат-
кових пристроїв та карткоприймач із 
прозорою накладкою. Якщо ж на карт-
коприймачі непрозора накладка, то в 
ній може бути пристрій, що зчитує дані 
з картки.

Також не варто користуватися бан-
коматом, якщо картку складно встави-
ти в карткоприймач. Якщо клавіатура 
встановлена нерівно або незвично ви-
ступає також не використовуйте такий 
банкомат. 

Зверніть увагу, чи не закріплена до-
даткова відео-камера на бaнкоматі. А 
якщо раптом пристрій не видав вам 
ваші гроші, ні в якому разі не відходите 
від нього. Зателефонуйте в службу під-
тримки і з’ясуйте причини збою. 

Також фахівці радять не користува-
тись банкоматами, на яких немає ні-
яких фірмових логотипів, а дизайн 
програмного забезпечення не дозволяє 
визначити власника банкомату.

Будьте уважні!

Підготувала Оксана Кириченко. 
Фото ілюстративне.

АФЕРИ З БАНКІВСЬКИМИ КАРТКАМИ 

ЯКІ СХЕМИ ПРАЦЮЮТЬ
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Згідно розпорядження комісії з ліквідації 
наслідків медико-біологічної надзвичайної 
ситуації природного характеру державного 
рівня пов’язаної з поширенням короновірусної 
хвороби COVID-19, 9 листопада, на території 
Великобудищанської об’єднаної територіальної 
громади була створена група , щодо перевірки 
дотримання протиепідемічних заходів під 
час роботи в період карантину на об’єктах 
торгівлі які розташовані на території села 
Веприк. У складі комісії були: два дільничні 
офіцери Великобудищанської громади Сергій 
Кайола та Станіслав Шестопалов, заступник 
сільського голови Ігор Близнюк, фельдшер 
санітарного відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства 
Миргородського районного управління 
Держпродспоживслужби Сергій Тимошенко, 
представник «БМ» в якості фіксуючого ЗМІ.

Комісією було перевірено дотримання вимог поста-
нови Кабінету Міністрів України №1236 та постанови 
головного санітарного лікаря №17 на шести об’єктах 
торгівлі продовольчими та непродовольчими товара-
ми. Під час перевірки виявлялися деякі незначні по-
рушення, більшість з них ліквідовувалися негайно 
фізичними особами підприємцями. В основному пору-
шення були стосовно поновлення ліній розмежування 
та відсутності, або присутність в неповному об’ємі ін-
формації, щодо профілактики короновірусної інфек-
ції. Місця для обробки рук антисептиком, сміттєві 
баки для використаних ЗІЗ та інформація про маско-
вий режим були присутні на кожному об’єкті, Про-
давці під час роботи дотримувалися протиепідеміч-
них заходів, були в засобах індивідуального захисту. 
Покупці також дотримувались встановленого режиму. 

За результатами перевірок складена довідка, щодо 
проведення комісійних перевірок дотримання тимча-

сових рекомендацій. Надано терміни для усунення не-
доліків, які в подальшому будуть перевірятись.

Подібного роду перевірки зараз проходять по всій 
Україні, не оминуло це і громади колишнього Гадяць-
кого району. За інформацією Держпродспоживслуж-
би, в п’ятницю 5 листопада проводились перевірки на 
території Петрівсько-Роменської громади. Де були 
зафіксовані серйозні порушення протиепідемічних 
норм, за якими було складено 2 протоколи на грома-
дян та один протокол на фізичну особу підприємця, 

власник буде оштрафований на суму від 3 до 17 тисяч 
гривень. Громадяни ж будуть вимушені сплатити по 
170 гривень штрафу.

Протиепідемічні норми на даний є дуже важливими 
і потрібними. Не варто їх ігнорувати, як мінімум, зара-
ди безпеки своїх близьких та себе. Прості правила до-
поможуть уникнути неприємностей, як зі здоров’ям, 
так і з законом.

Сторінку підготував Влад Лидзарь

До редакції звернулась 
стурбована мама дитини, яка 
ходить до дитячого садочка 
«Казка». Пише, отримала 
повідомлення в якому йшлось:

«Шановні батьки. Просимо терміново 
розрахуватись за харчування ваших ді-
тей. Боржники будуть відсторонені від 
відвідування дошкільного закладу до 
погашення боргу». Окрім цього, було 
прохання підняти питання, про невідпо-
відність норми температури в садочках, 
за словами жінки в групі 15 градусів, а в 
спальні 12 - дітки мерзнуть. 

Із цим питанням редакція звернулась 
до начальника відділу освіти, молоді та 
спорту Гадяцької міської ради Станіс-
лава Бутенка:

«Про питання невідповідності норм 
температури мені вже відомо. Відділ 
освіти, молоді та спорту звернувся до 
постачальника теплової енергії КПТГ 
«Гадячтеплоенерго» та отримав відпо-
відь, що котельня яка постачає тепло 
до ЗДО №10 «Казка» працює в штат-
ному режимі згідно затвердженого тем-
пературного графіку. Станом на 8 ли-
стопада під час комісійного обстеження 
температурного режиму було встанов-

лено, що температура повітря в групах 
відповідає санітарним нормам. Також 
теплопостачальник додає протокол ви-
мірювання де зазначено, що темпера-
тура в групах становить 20,5 та 20 гра-
дусів, при санітарній нормі від 19 до 23 
градусів.

Щодо питання заборгованості за хар-
чування, то відсторонювати дітей від 
відвідування ЗДО за борги забороня-
ється. На такі кроки адміністрація за-
кладу пішла вимушено. Відділ освіти 
зіткнувся з проблемою: по Гадяцькій 
громаді, на даний момент, 27 дітей ви-
було з дитячих садків із заборгованістю 
за харчування. Вийти за зв’язок з борж-
никами не виходить. Загальна сума бор-
гу не вказана, але борги знаходяться в 
межах від 370 до 1300 гривень. Міська 
рада поки не взялась за списання цих 
коштів, порадила звернутися до суду. 
А це 27 позовів на кожного боржни-
ка, одні судові стягнення такої кілько-
сті позовів будуть перевищувати суму 
боргу. Інших законних методів повер-
нути гроші немає. Тобто, борг за харчу-
вання може лягти на плечі адміністра-
ції ЗДО.»

ХОЛОД ТА БОРГИ ЗА ХАРЧУВАННЯ: 

ПЕРЕВІРКИ МАГАЗИНІВ
ЧИ ДОТРИМУЮТЬСЯ 

ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ?

СИТУАЦІЯ В ДИТСАДКАХ
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Про випадки, коли від дій мисливців 
страждають люди, абсолютно не при-
четні до полювання, відомо давно. Один 
із них стався прямо напередодні почат-
ку сезону полювання на хутрових звірів 
- на Вінниччині мисливець із рушни-
ці підстрелив 14-річного підлітка, який 
просто вигулював свого собаку. Стало-
ся це не навмисно – 26-річний мисли-
вець полював поблизу водойми за ме-
жами села. Вогнепальне поранення 
грудної клітки та голови потерпілий от-
римав внаслідок рикошету заряду дро-
бу. Зброя у мисливця була зареєстро-
вана, полював із дозвільною карткою. 
Відомості про подію внесені до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань за 
ст. 128 ККУ («Необережне тяжке або 
середньої тяжкості тілесне ушкоджен-
ня»). І хоча ситуація сталася зовсім не 
навмисно, за скоєне кримінальне право-
порушення, мисливця можуть позбави-
ти волі на строк до двох років. 

Як свідчить статистика, подібні ви-
падки не поодинокі і трапляються прак-
тично щороку. Із 6 листопада старту-
вав сезон полювання на хутрових звірів. 
Тому, зважаючи на те, що практично уся 
територія Гадяччини вкрита лісами, а 
мешканці громад полюбляють відпочи-
нок на природі, і найчастіше там, де по-
люють мисливці, вважаємо за потрібне, 
нагадати про основні правили поведін-
ки як мисливців, так і інших відвідува-
чів лісу.   

Відпочиваючих і грибників 
просять у вихідні не ходити в ліс
Мисливствознавець ДП «Гадяцьке лі-

сове господарство» Володимир Кизь, 
повідомив, що із 6 листопада 2021 року, 
згідно наказів мисливських господарств 
«Факел», «Хантерс», «Горизонт» мис-
ливці почали полювання на хутрових 
звірів. Важливо знати, що полювання 
на хутрових звірів проводиться лише в 
суботу та неділю і триватиме до 30 січ-
ня 2022 року. Тож з метою запобігання 
виникненню нещасних випадків меш-
канцям громад слід утриматися від від-
відування лісу в дні полювання, а також 
уникати перебування в мисливських 
угіддях, де проводиться полювання.

У разі відвідування лісу слід одягати-
ся яскраво, щоб одяг був помітний зда-
леку. Якщо чути постріли чи гавкіт со-
бак, треба дати про себе знати (голосом, 
свистом) та швидко виходити з лісу.

Користувачі мисливських угідь, у 
свою чергу, зобов’язані забезпечити на-
лежну охорону державного мисливсько-
го фонду від браконьєрів, суворе дотри-
мання мисливцями правил полювання і 
техніки безпеки, проводити обов’язкову 
реєстрацію мисливців та облік добутої 
ними дичини, доводити до відома межі 
мисливських господарств та місця забо-
ронені для полювання.  

Що заборонено мисливцям? 
Основною умовою безпеки під час по-

водження з мисливською зброєю є знан-
ня та чітке виконання правил її експлуа-
тації. Отже, мисливцям заборонено: 

– направляти зброю на людину чи 
домашніх тварин, навіть якщо вона не 
заряджена; 

– передавати зброю іншим особам, по-
передньо не розрядивши; 

– не допускається виїзд мисливців і 
перебування їх на полюванні з несправ-
ною, незареєстрованою зброєю; 

– при заряджанні і розряджанні зброї 
її ствол повинен бути направлений вго-
ру або в землю; 

– під час долання перешкод (канав, 
струмків, огороджень) зброю потрібно 
розрядити; 

– полювання проводиться лише в 
умовах повної видимості (повністю 
розвидниться, розсіється туман, при-
пиниться сильний дощ чи снігопад);

– забороняється стріляти на шум, ша-
рудіння, по невиразно видимій цілі; 

– рушницю з внутрішніми «курка-

ми» заборонено тримати з відкритим 
запобіжником; 

– стрільбу мисливець має вести з 
особливою обережністю і попередньо 
переконавшись у тому, що в напрям-
ку пострілу немає людей чи домашніх 
тварин; 

– під час стрільби при осічці мисли-
вець не повинен відкривати рушницю 
раніше ніж через сім-вісім секунд; 

– у випадку падіння зброї потрібно 
негайно розрядити її і переконатися, що 
в канали стволів не потрапили сторон-
ні предмети; 

– після пострілу треба перевіри-
ти, чи не залишилися в каналах ство-
лів частинки розірваних гільз та інших 
предметів; 

– якщо патрон не входить в патро-
нник стволів, категорично забороне-
но його туди втискати, треба обережно 
вийняти і замінити іншим; 

– у випадку, якщо при відкриван-
ні рушниці головка гільзи проскочить 
повз екстрактор, необхідно вилучити 
патрон за допомогою шомпола; 

– не допускається стрільба одночасно 
з двох стволів двоствольної зброї; 

– при наближенні до населеного 
пункту, місця відпочинку, збору мис-
ливців на відстані до 200 метрів мисли-
вець зобов’язаний розрядити рушницю; 

– під час відпочинку зброю необхідно 
в незарядженому стані підвішувати або 
класти на надійну опору; 

– категорично забороняється полю-
вати у темну пору доби, перед полюван-
ням та під час його проведення вжива-
ти спиртне;

–  мисливці у нетверезому стані до по-
лювання не допускаються.

Законодавча база та 
відповідальність
Згідно чинного законодавства, полю-

вання  проводиться за відстрільними 
картками, які видаються користувачами 
мисливських угідь із зазначенням у них 
терміну та місця здійснення полювання 
з урахуванням пропускної спроможно-
сті мисливських угідь. Під час полюван-
ня кожен мисливець має право відстрі-
ляти не більше одного зайця-русака за 
день полювання; відстріл лисиці, єното-
видної собаки, вовка та куниці кам’яної 
не лімітовано.

Полювання на парнокопитних тва-
рин (козуля, кабан, олень) проводить-
ся за спортивними ліцензіями, які та-
кож видають користувачі мисливських 
угідь згідно графіка проведення колек-
тивних полювань, та затвердження лі-
міту добування.

Окрім цього, мисливці зобов’язані до-
тримуватись профілактичних заходів 
щодо сказу, африканської чуми свиней 
та інших небезпечних хвороб, правил 
поводження зі зброєю, не допускати в 
угіддя не вакцинованих мисливських 
собак.

За порушення правил полювання, 
винні особи притягуються до адміні-
стративної або кримінальної відпові-
дальності, крім того відшкодовують 
збитки, завдані державному мислив-
ському фонду, а вони, згідно такс для 
обчислення розміру відшкодувань 
збитків, досить значні і становлять: 

У разі, якщо від кулі мисливця по-
страждала людина, справа зазвичай ква-
ліфікується за ст. 128 ККУ «Необереж-
не тяжке або середньої тяжкості тілесне 
ушкодження». Вказане кримінальне 
правопорушення карається позбавлен-
ням волі на строк до двох років.

Якщо ж унаслідок необережного мис-
ливства загинула людина, тоді винува-
тця трагедії очікує покарання у вигля-
ді обмеження волі на строк від трьох до 
п’яти років або позбавлення волі на той 
самий строк.

Підготувала Оксана Кириченко 
Фото використане як ілюстрація

У ЛІС КРАЩЕ НЕ ХОДИТИ – 
ПОЧАВСЯ СЕЗОН ПОЛЮВАННЯ

№ п/п Вид збитку
Розмір  стягнення, 

грн
1 2 3
1 Незаконне добування або 

знищення
За одну особину

ЗВІРІ
Лось 80000

Олень європейський 60000
Олень плямистий 50000

Кабан 40000
Лань 40000

Козуля 32000
Муфлон 32000
Бобер 10000
Борсук 8000

Заєць-русак 8000
Бабак 6000

Куниці лісова і кам’яна 6000
Нутрія вільна 4000

Вовк 2000
Кролик дикий 2000

Ондатра 2000
Норка американська 1500

Білка 1000
Єнотовидна собака 1000

Лисиця 1000
Шакал 1000
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Рішенням пленарного засідання сесії 
Полтавської обласної ради, 21 жовтня, ви-
ділили субвенцію на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охо-
рони здоров’я.

Кошти спрямують на забезпечення цен-
тралізованою подачею кисню ліжкового 
фонду закладів охорони здоров’я, які на-

дають стаціонарну медичну допомогу па-
цієнтам. Зокрема,  КНП «Гадяцька МЦЛ» 
виділили 3 млн. грн., Миргородську цен-
тральну районну лікарню — 3 млн. грн., та 
на Лохвицьку міську лікарню — 1,5 млн. 
грн. Ці кошти вже надійшли до місцевих 
бюджетів для закупівлі кисневої станції.

Це дасть можливість повністю відмови-
тися від «мороки» із кисневими балонами 
і перейти на станцію, яка самотужки буде 
генерувати кисень та транспортувати його 
пацієнтам через лікарняні трубопроводи.

Нагадаємо, Гадяцька лікарня - заклад ін-
тенсивного лікування та має «ковідний па-
кет», тож тут надають допомогу хворим 
із колишніх Зіньківського, Лохвицького 
та Шишацького районів. Сьогодні вико-
ристовується близько 100 кисневих бало-
нів, а це 4000 літрів кисню щодня. У Мир-
городській районній лікарні використано 
120 кисневих балонів, що дорівнює 4800 
літрам кисню.

«БМ»

Із січня до вересня на Полтавщині вияви-
ли майже 200 тис. випадків захворювань на 
інфекційні хвороби. Інформацію про захво-
рюваність оприлюднили за старим адміні-
стративним поділом на 25 районів.

За 9 місяців 2021 року серед населення 
Полтавщини зареєстрували понад 10 ін-
фекційних хвороб. Найпоширенішими 
стали грип та гострі респіраторні інфекції, 
найменш поширеними – кашлюк, менін-
гококова інфекція та епідемічний паротит.

За даними Центру, на територіях облас-
ті виявили такі інфекційні захворювання:

кашлюк – 1 випадок у Полтаві;
менінгококова інфекція – по випадку в 

Лубенському та Миргородському районах;
епідемічний паротит – 1 випадок у Мир-

городському районі;
короста – 35 випадків: 2 випадки у Пиря-

тиському районі, 5 випадків у Лубенському, 
2 випадки у Миргородському, 1 випадок у 
Хорольському, 1 випадок у Семенівсько-
му, 2 випадки у Машівському, 1 випадок 
у Полтавському районі, 1 випадок у Кобе-
ляцькому, 16 випадків у Кременчуці, 4 ви-
падки у Полтаві;

туберкульоз органів дихання – 210 ви-
падків. Найвищий показник мають: Гадяць-
кий, Лубенський, Оржицький та Машів-
ський райони;

вірусний гепатит А – 30 випадків: Зінь-
ківський район – 2, Чутівський район – 1, 
Полтава – 9, Полтавський район – 15, Ма-
шівський район – 3;

гострий вірусний гепатит В – 11 ви-
падків: по одному випадку в Гадяцькому, 
Лубенському, Хорольському, Полтавсько-
му районах та Кременчуці, а також 6 ви-
падків у Полтаві;

хронічний вірусний гепатит В – вперше 
в житті встановлені 39 випадків у людей: 
по одному випадку в Хорольському, Реше-

тилівському, Карлівському районах, по 2 
випадки в Полтавському та Лубенському, 
по 3 випадки в Новосанжарському райо-
ні та Горішніх Плавнях, 8 випадків у Пол-
таві, 6 – у Гадяцькому районі, 12 випадків 
у Кременчуці;

гострий вірусний гепатит С – 24 випадки: 
у Гадяцькому районі 2 випадки, Лубенсько-
му – 1 випадок, Диканському – 1 випадок, 
у Полтаві – 20 випадків.

хронічний вірусний гепатит С – впер-
ше в житті встановлені 62 випадки: найви-
щий показник захворюваності у Гадяцько-
му, Лубенському, Кобеляцькому районах та 
в Горішніх Плавнях;

грип та ГРІ – 144 тис. 647 випадків: най-
вищий показник захворюваності у Лубен-
ському, Хорольському, Шишацькому, 
Гребінківському, Карлівському, Новосан-
жарському, Полтавському районах;

COVID-19 – 44 тис. 945 випадків, найви-
щий показник захворюваності у Полтаві і 
Полтавському районі, а також Шишацько-
му, Лубенському та Горішніх Плавнях;

ротавірусні ентерити – 77 випадків: Ре-
шетилівський та Семенівський райони ма-
ють найвищий показник захворюваності;

лямбліоз – 62 випадки: Котелевський, 
Семенівський, Кременчуцький райони ма-
ють найвищий показник захворюваності;

педикульоз – 139 випадків: зареєструва-
ли на 14 адміністративних територіях об-
ласті; найвищий показник у Хорольсько-
му, Великобагачанському районах, Полтаві, 
Кременчуці, Горішніх Плавнях;

гострі кишкові інфекції – 1 тис. 294 ви-
падки: найвищий показник у Решетилів-
ському, Зіньківському, Пирятинському 
районах.

Полтавський обласний центр контролю та 
профілактики хвороб

Про це розповів директор Департаменту 
охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор 
Лисак під час брифінгу 4 листопада:

«Коли людина потрапляє до нас на стаці-
онарне лікування, ми обов’язково запитує-
мо її про те, чи проходила вона вакцинацію. 
І коли отримуємо позитивну відповідь, ста-
вимо друге питання – чи не купила вона, 
часом, сертифікат про вакцинацію. Від цьо-
го буде залежати і ефективність лікування, 
і стан людини, і її життя».

Також під час брифінгу Віктор Лисак 
розповів, що люди, які купили ковід-сер-
тифікат на Полтавщині, можуть добровіль-
но зізнатися про підробку й вакцинуватися 
без санкцій. Про це можна повідомляти сі-
мейним лікарям, які звернуться до поліцей-
ських. Своєю чергою правоохоронці роз-
почнуть пошуки закладу чи організації, що 
допомогла отримати підробний документ.

Прес-служба ПОДА

У яких випадках людина має право ви-
кликати «швидку»? Як швидко бригада 
має приїхати? Які випадки належать до 
категорії «екстрених»? Відповіді на ці 
питання – у Правилах виклику бригад 
екстреної (швидкої) медичної допомо-
ги, затверджених відповідним Наказом 
МОЗ та Нормативах прибуття «швид-
кої», визначених Постановою Кабінету 
Міністрів.
Відповідно до Правил виклику, Бригада 
екстреної (швидкої) медичної допомо-
ги виїжджає за рішенням диспетчера 
оперативно-диспетчерської служби у 
випадках, коли пацієнт/інша особа по-
відомляє про такі скарги/симптоми: 
непритомність або порушення притом-
ності; судоми; раптовий розлад дихан-
ня, відсутність дихання, неефективність 
дихання; раптовий біль в грудній клітці; 
раптовий головний біль, що супрово-
джується запамороченням і/або нудо-
тою; раптове порушення зору; пору-
шення мовлення, слабкість у кінцівках, 
що виникли раптово; гіпо- та гіперглі-
кемічна кома; гострий біль у черевній 
порожнині чи/та поперековому відділі; 
значна зовнішня кровотеча, блювання 
кров’ю, кровохаркання; ознаки внутріш-
ньої кровотечі (різке падіння артеріаль-
ного тиску, наростання частоти пульсу, 
різка загальна слабкість та блідість 
шкіри);порушення перебігу вагітності 
(передчасні пологи, кровотеча, інше); 
анафілактична реакція, спричинена 
різними чинниками; укуси змій та па-
вуків; травми, які загрожують життю; 
нещасні випадки будь-якого характеру; 
тепловий удар і переохолодження, які 
загрожують життю; асфіксії всіх видів 
(утоплення, потрапляння сторонніх тіл у 
дихальні шляхи, удушення); надзвичайні 
ситуацій будь-якого характеру; гострі 
психічні розлади (з поведінкою, небез-
печною для життя пацієнта та/або лю-
дей поруч); інші стани, які загрожують 
життю та здоров’ю людини.
У таких випадках «Швидка» має приїха-
ти на виклик, щоб надати першу допо-
могу хворому чи потерпілому і достави-
ти його до лікарні. 
Норматив прибуття за зверненнями, що 
належать до категорії критичних, – 10 
хв. з моменту надходження звернення 
до диспетчера та прийому виклику. Зва-
жаючи на можливі ускладнення (дорож-
ній рух, метеорологічні умови, сезонні 
особливості, епідеміологічна ситуація 
тощо), допускається перевищення цього 
нормативу, але не більше ніж у 25%ви-
падків.
Нормативи прибуття за зверненнями, 
що належать до категорії екстрених, – 
20 хв. З огляду на можливість усклад-
нень допускається перевищення норма-

тиву, але не більше ніж у 15% випадків.

Звернення відносять до критичних або 
екстрених, залежно від стану пацієнта 
та визначених критеріїв.
Так, до критичних звернень належать 
звернення про стани, які супроводжу-
ються: відсутністю дихання; неефектив-
ним диханням; ознаками масивної кро-
вовтрати/кровотечі і зумовлені: усіма 
видами травм різної етіології; впливом 
зовнішніх факторів (ураження електрич-
ним струмом, блискавкою); інтоксикаці-
єю та отруєнням, у тому числі укусами 
тварин, комах; гострими та хронічними 
захворюваннями.
До екстрених належать звернення при 
станах, що супроводжуються: порушен-
ням свідомості; ознаками кровотечі; оз-
наками гострого коронарного синдрому; 
ознаками гострого мозкового інсульту; 
розладами дихання; іншими скаргами 
та ознаками, що визначені як екстрені; 
і зумовлені: усіма видами травм різної 
етіології; впливом зовнішніх факторів 
(ураження електричним струмом, бли-
скавкою); інтоксикацією та отруєнням, 
у тому числі укусами тварин, комах; го-
стрими та хронічними захворюваннями.
В інших випадках, наприклад, темпера-
турі вище 38° чи білю у горлі, необхідно 
звернутися до свого сімейного лікаря.

Звертаємо увагу,  
що бригада не виїжджає:
до пацієнтів для виконання планових 
призначень лікаря з надання первин-
ної медичної допомоги, а також для 
виконання ін’єкцій, інфузійної терапії, 
перев’язок, планової заміни катетерів, 
зондів, інших планових призначень та 
маніпуляцій;
до пацієнтів, які перебувають під наг-
лядом лікаря з надання первинної ме-
дичної допомоги з приводу загострення 
хронічних захворювань і стан яких не 
вимагає надання екстреної медичної 
допомоги;
до пацієнтів для надання стоматологіч-
ної допомоги;
для видалення кліщів;
для видачі листків непрацездатності, 
виписування рецептів і заповнення 
будь-яких довідок, у тому числі про стан 
здоров’я, а також для надання судо-
во-медичних висновків;
для транспортування трупів у патоло-
го-анатомічні відділення і бюро судо-
во-медичної експертизи.
Також нагадуємо, що про появу симп-
томів коронавірусної хвороби необхід-
но повідомити свого сімейного лікаря. 
Сама по собі наявність температури або 
кашлю не є підставою для виїзду бри-
гади екстреної медичної допомоги чи 
госпіталізації.
Натомість, якщо ви відчуваєте біль у 
грудній клітці, задишку у стані спокою, 
маєте сатурацію менше 92%, порушен-
ня свідомості чи інші ознаки, які загро-
жують життю та свідчать про критичний 
стан – варто телефонувати на 103. 

«МОЗ»

КОЛИ 
ВИКЛИКАТИ 
ШВИДКУ, А КОЛИ 
ЗВЕРТАТИСЯ 
ДО СІМЕЙНОГО 
ЛІКАРЯ?ФАЛЬШИВИЙ СЕРТИФІКАТ 

ГАДЯЦЬКА 
ЛІКАРНЯ 
ПРИДБАЄ 
КИСНЕВУ 
СТАНЦІЮ

КОРОСТА, ТУБЕРКУЛЬОЗ, ГЕПАТИТ: 
ДЕ ЗАРЕЄСТРУВАЛИ ВИПАДКИ 
ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

ПРО ВАКЦИНАЦІЮ 

Продовжуємо вас 
інформувати про ситуацію із 
коронавірусом.

Так, на 9 листопада, у Полтав-
ській області лабораторно підтвер-
дили 1182 нових випадки захворю-
вання на коронавірус. 

Згідно інформації директора 
КНП «Гадяцька МЦЛ» Олексан-
дра Шаповала, у стаціонарі інфек-
ційного госпіталю перебуває 72 па-
цієнти (вакцинованих 3). Із них у 

68 хворих підтверджений діагноз 
COVID-19, підозрюється інфіку-
вання у 4 пацієнтів. Із них 7 паці-
єнтам підтримують дихання апара-
тами штучної вентиляції легень, 29 
- кисневими генераторами, балон-
ним киснем - 22.

Загальна кількість летальних ви-
падків за весь період карантину на 
території громад Гадяччинни – 109 
(на 2.11. - 100).

Оксана Кириченко

НОВИНИ КАРАНТИНУ
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Традиційно в третю неділю 
листопада святкують День 
працівника сільського 
господарства України, у 2021 році 
воно припадає на 21 листопада. 
Сільськогосподарська галузь 
для української держави завжди 
була однією їх пріоритетних сфер 
розвитку як зовнішньої, так і 
внутрішньої економіки країни. 
Українці споконвіків володіли 
багатими на чорнозем, родючими 
землями, крім того, після розпаду 
Радянського Союзу, аграрний 
сектор отримав нове дихання, 
доступ до найбільш ефективних 
закордонних технологій і методів 
обробки землі. Це дозволило 
організувати агропромислову 
галузь, як один із найбільш 
важливих стратегічних напрямів 
не тільки в економічному 
відношенні, але і активною 
політичною та геополітичною 
складовою життєдіяльності 
українського суспільства.

Цей рік мав надзвичайно 
сприятливі погодні умови
Врожайність пшениці становила 

близько 46,4 ц/га, що на 22% більше 
аналогічного показника минулого року, 
а ячменю — 40,8 ц/га, що на 27% пере-
вищує аналогічний показник 2020 року. 
Водночас посівні площі під пшеницею в 
2021 році було збільшено на 8% в порів-
нянні з попереднім роком — до 7,1 млн 
га, а під ячменем — на 4%, до 2,5 млн га. 

Тож трішки поговоримо про цьогоріч-
ні рекорди: Пшениця – 32,9 млн. тонн; 
ячмінь – 10,1 млн. тонн; та гречка яка 
в цьому році перевершила навіть на-
йоптимістичніші прогнози – 110 тис. 
тонн. 

Ріпаку було зібрано 2,8 млн т насіння, 
що на 10% вище аналогічного показника 
минулого року, однак на 14% нижче іс-
торичного максимуму в 2019 році. 

Навіть горох, обсяги виробництва 
якого доволі стрімко зменшуються, де-
монструє в 2021 році зростання валово-
го збору. За попередніми оцінками, ва-

ловий збір гороху склав 570 тис. т, що на 
19% більше аналогічного показника ми-
нулого року практично при сталій по-
сівній площі.

Всього зернових та зернобобових 
культур намолочено 60,7 млн. тонн. Для 
порівняння в 2010 році весь врожай був 
менше 40 млн. тонн. 

Кукурудзи намолочено 15,6 млн тонн 
зерна при тому, що зібрано лише 44% 
плоші. Більше 3 млн. тонн сої, 179 тисяч 
тонн проса. Накопано більше 7,7 млн. 
тонн цукрових буряків. Та зібрано13,5 
млн тонн соняшника.

Щодо тваринництва: то тут є тенден-
ція до зменшення кількості поголів’я. 
3,1 млн. голів великої рогатої худоби у 
тому числі 1,664 млн. голів дійних корів. 

Свиней виростили 6,068 млн. голів. 
Овець та кіз налічується 1,296 млн. го-

лів та 234 млн. поголів’я свійської птиці. 
В цілому зменшення кількості сіль-

ськогосподарських тварин варіюється 
від 1,7% до 6,7% за різними категорія-
ми відносно 2020 року. Незважаючи на 
це, тваринництво є одною з провідних 
галузей Української економіки.

Хотілось би поговорити 
про рідну Полтавщину 
За обсягом виробництва валової про-

дукції сільського господарства за остан-
ні роки Полтавська область посідає – 2 
місце серед регіонів України, з розра-
хунку на одну особу – 4 місце. Питома 
вага регіону в загальнодержавному ви-
робництві сільськогосподарської про-
дукції становить 6,4%. 

В області обробляється 2,2 млн. га 
сільськогосподарських угідь, з них 1,8 
млн. га ріллі. Сільгосппідприємствами 
засівається 1,3 млн. га, господарства-
ми населення –  418 тис. га. Сільського-
сподарське виробництво на Полтавщині 
здійснюють 2,7 тис. сільськогосподар-
ських підприємств, у тому числі 1,9 тис. 
фермерських господарств та 185,7 тис. 
особистих селянських господарств. 

Маючи 5 % сільгоспугідь в Украї-
ні аграрії Полтавщини вирощують 8 % 
від загальнодержавного обсягу зерно-
вих культур. 

12,7% – цукрових буряків; 
8 % - сої;
7,5 % - соняшнику. 
В області зернові культури зібрано на 

площі 811,8 тис. га, намолочено 4 млн. 
530 тис. тонн зерна, при середній вро-
жайності 55,8 ц/га. Кукурудзи на зер-
но обмолочено 450,1 тис. га, що стано-
вить 70% до запланованого, намолочено 
2 млн. 903 тис. тонн, середня урожай-
ність – 64,5 ц/га. Завершено збирання 
сої та соняшнику. Сої обмолочено 121,9 
тис. га, намолочено 249,9 тис. тонн, се-
редня урожайність становить 20,5 ц/га. 
Соняшнику обмолочено 384,2 тис. га, 
намолочено 1 млн. 14 тис. тонн, середня 
урожайність – 26,4 ц/га. Наближається 
до завершення збирання цукрового бу-
ряку, якого викопано на площі 23,3 тис. 
га, що становить 90% до запланованого, 
накопано 975,3 тис. тонн, при середній 
урожайності 418,4 ц/га. 

Полтавщина одна із перших завер-
шила посів озимих культур під урожай 
2022 року. Пшениці посіяно 246,4 тис. 
га, ячменю – 10,4 тис. га, жита – 6,4 тис. 
га. Крім того, посіяно ріпаку 10,6 тис. га. 

Область має значні можливості для 
розвитку органічного землеробства. За-
гальна площа земель, зайнятих під орга-
нічним виробництвом, по області стано-
вить 33,2 тис. га, або 2,5 % орних земель.

Посідає лідируючі позиції в Україні з 
виробництва продукції тваринництва. 
Основними пріоритетами в розвитку га-
лузі тваринництва є молочне скотарство 
і свинарство. За кількістю поголів’я ве-
ликої рогатої худоби й корів у сільсько-
господарських підприємствах область 
посідає перше місце в Україні, за пого-
лів’ям свиней – четверте.

Серед регіонів України з виробництва 
молока в сільськогосподарських під-
приємствах (понад 14% валового надою 
в державі) область посідає перше місце.

Станом на 1 жовтня 2021 року в усіх 
категоріях господарств утримується 
213,1 тис. голів великої рогатої худоби 
(3 місце серед регіонів України), в тому 
числі корів 105,1 тис. голів (3 місце се-
ред регіонів України), свиней – 364,9 
тис. голів (111,7 % до відповідного пе-

ріоду минулого року, 5 місце серед регі-
онів України), птиці – 6,4 млн. гол.

В сільськогосподарських підприєм-
ствах утримується 121,2 тис. голів ве-
ликої рогатої худоби, в тому числі 53,8 
тис. голів корів, свиней – 290,8 тис. го-
лів, 1,9 млн. голів птиці.

За січень – вересень 2021 року у 
господарствах усіх категорій виробле-
но: молока 528,4 тис. тонн (1 місце се-
ред регіонів України), м’яса – 63,7 тис. 
тонн (109,3 % до минулого року), яєць 
– 478,9 млн. шт. (90,3 %).

В сільськогосподарських підприєм-
ствах області вироблено: молока 295,1 
тис. тонн (1 місце серед регіонів Укра-
їни), м’яса – 47,9 тис. тонн (119,8 % до 
минулого року), яєць – 281,5 млн. шт. 
(83,4 % до минулого року). Що стано-
вить 14,2 % валового надою молока.

Обсяг експорту продукції агропро-
мислового комплексу області в 4,9 рази 
перевищує обсяг її імпорту. Загальний 
обсяг експорту товарами сільського 
господарства і харчової промисловості 
за 7 місяців 2021 року склав 368,0 млн. 
дол. США.

Отакі вони – українські аграрії
Щиро вітаємо кожного, хто причет-

ний до сільського господарства. Ви пра-
цюєте не покладаючи рук, з дня в день, 
з року в рік. Докладаєте титанічних зу-
силь для того, щоб на нашому столі був 
запашний хліб, а в стравах шматок м’я-
са. Це важка і дуже клопітка робота, да-
леко не кожна людина в сучасному світі 
захоче працювати в сільському госпо-
дарстві. Брудні руки, натерті мозолі та 
тисячі годин в полі – плата за «благо-
родне діло». Хоча й сільське господар-
ство дуже змінилося за останні часи, дя-
куємо за те, що несете в собі традиції 
та дух предків. Міцного здоров’я вам, 
миру, злагоди, невичерпних життєвих 
сил і нових здобутків! Хай під мирним 
небом України щедро родять ниви, у ро-
динах панує достаток і благополуччя, а 
в серці кожного – щастя, радість і впев-
неність у завтрашньому дні.

Влад Лидзарь

БРУДНІ РУКИ, 
НАТЕРТІ МОЗОЛІ 
ТА ТИСЯЧІ 
ГОДИН В ПОЛІ
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«ОЙ, НАДІНУ Я СЕРЕЖКИ 
І ДОБРЕ НАМИСТО»

Що прикраси могли розповісти 
про українок

«Намисто — не тісто, в печі не спе-
чеш», — каже українське прислів’я. Від-
давна прикраси були важливим атри-
бутом жіночого строю. Вони не тільки 
збагачували образ красуні, але й, як ві-
рили, оберігали від вроків та нещасть. 
Чи в будні, чи на свята дівчата й моло-
диці обов’язково носили намиста. Розі-
рвати чи загубити його — означало на-
кликати біду. Крім того, такі прикраси 
коштували цілого статку. Тому україн-
ки дуже берегли намиста та передава-
ли їх у спадок.

«У доброму намистечку 
в садочку гуляє»
Традиція носити нашийні прикраси на 

теренах сучасної України — дуже дав-
ня. А в писемних джерелах вона зафік-
сована, починаючи з Х століття. Давні 
назви «бисеръ» і «бисьръ» виводять від 
тюркського слова, що означає «штуч-
ні перли». 

Перші нашийні прикраси виготовля-
ли з кісточок фруктів, зерен, ягід. Зго-
дом їх замінили камінні, металеві та 
скляні намистинки. Пізніше намисто 
почали виготовляти із коштовних при-
родних матеріалів. В Україні особливо 
цінували прикраси з гранату, який ви-
добували на Закарпатті й Поділлі. Бур-
штин був популярним на Поліссі. А на 
півдні й Лівобережжі — перли. Шанува-
ли ще й баламути, перекручене від «пер-
ламутр»: намиста з цих жовтуватих на-
мистин були поширені на Східному 
Поділлі. Та все ж українки найбільше 
полюбляли вироби з корала. Прикра-
си, крім еститичної, виконували ще й 
захисну та інформативну функції. Вий-
ти без намиста в люди — означало вий-
ти без захисту. У будні при роботі дівча-
та одягали небагато намиста, боячись, 
що нитка розірветься і не тільки про-
паде намисто, а й трапиться якесь лихо.

Оберегові та ритуальні прикраси но-
сили лише на тілі. А все, що носили 
поверх одягу, свідчило про достаток 
господині. Наприклад, що більша кіль-
кість намистин та рядів, то заможніш 
власниця.

«Питається богацький син, 
чи маю коралі»

Використання коралових прикрас ві-
доме ще з часів Шумерської цивіліза-
ції. Пізніше їх носили фараони й жерці 
Давнього Єгипту, а відтак — еліта Греції 
та Риму. Саме слово «корал» походить 
із грецької мови, потім воно перейшло 
в латину – corallium і так дійшло до на-
ших днів. В Україні побутують різні ло-
кальні назви цього виробу. Наприклад, 
«горалі» —- у бойків, «сніп» — у гуцу-
лів, «гуралі» й «жаралі» — на Львів-
щині, «каралі» — в Таврії та Бессарабії. 
Справжні коралі називали «добрим на-
мистом», а штучні — дурним, неправди-
вим. Корали для намиста привозили із 
Середземного та Червоного морів. Такі 
прикраси могли придбати собі лише за-
можні жінки.

Коралі були різними за якістю, роз-
міром, обробленням та кольором. Най-
ціннішим вважали червоне коралове 
намисто, яке, як вірили, мало магіч-
ні властивості. Якщо намистини були 
яскравими, то це свідчило про здоров’я 
їхньої власниці, тьмяні попереджали 
про хворобу.

Намистини нанизували на шовковий 
шнурок: більші — посередині, менші — 
по краях. Дорогі коралі обробляли у ви-
гляді овалів чи барилець. А дешевші — у 
формі трубочок, його ще називали «ко-
люче намисто». Шнурки утворювали 
разки. А кількість разків могла бути від 
1 до 25. Також існували усталені прави-
ла носіння коралів. Зокрема в часі жа-
лоби чи посту червоні коралі змінювали 
на молочне або прозоре намисто. Після 
30 років жінка частіше відмовлялась від 
носіння намиста. Жінки поважного віку, 
якщо й носили намисто, то в незначній 
кількості й темного кольору. 

Популярним серед модниць було на-
мисто з муранського скла, яке приво-
зили з Венеції. Звідти упродовж XV—
XVII століть постачали найбільше 
скляного намиста, а венеційських май-
стрів вважали найумілішими. Згодом до 
Галичини почали ввозити намистини із 
чеських земель поблизу Судетів. Такі 
прикраси були дорогими: чого тільки 
вартувало привезти їх в Україну. Серед 
різновидів такого намиста найпопуляр-
нішими були так звані писані пацьорки. 
Це кульки діаметром 9—16 мм, які вруч-
ну розмальовували емаллю різних ко-
льорів й інкрустували золотом. Одними 
з найпопулярніших були чорні намис-
тини з білими крапками.

Чи не для кожної барви таких 
пацьорок була своя назва: черво-
ні  — «вишеньки» або «рогачки», білі 
– «женьчуги» або «мішурки», жовті 
— «кукурудза», сріблясті чи золотаві – 
«блескавки», різнокольорові — «бодзи-
ки» та «склянчини». Жінки й дівчата 
з українських сіл могли придбати такі 
прикраси на ярмарках або ж у міських 
крамницях. Наприкінці ХІХ сторіччя 
з’явились прикраси з дутого скла. Вони 
були в рази дешевші за муранські чи 
чеські, тому й доступні більшості. Схо-
жі на ялинкові прикраси намиста нази-
вали по-різному: «лускавки», «світляч-
ки», «бранзолети» тощо.

Із появою масового виробництва бі-
серу в Чехії прикраси з цього мате-
ріалу стали дешевшими. Упродовж 
ХІХ — у першій половині XX століт-
тя вони набули особливої популярнос-
ти. «Бодзик» — це гердан з бісеру, який 
буковинські дівчата носили на шиї, а 

хлопці — на капелюхах. «Мережки» — 
ажурні бісерні прикраси на Подніпров’ї. 

Форма, орнамент та кольористика ви-
робу несли важливу інформацію. Як і за 
взорами вишитої сорочки, так і за при-
красою з бісеру можна було визначити, 
з якої саме місцевости походить її влас-
ниця. Також прикраса мала оберегову 
та обрядову функцію, наприклад, її ви-
користовували під час весільного дій-
ства. За свідченням мистецтвознавиці 
Олени Федорчук, на Сколівщині наре-
чена одягала прикрасу з бісеру, поверх 
якої зав’язували хустину. Це знамену-
вало перехід у новий соціальний ста-
тус. Також бісер використовували і для 
оздоблення одягу, а не тільки для ство-
рення прикрас. 

«Батько багач, ще й на шиї дукач»
Одними із найдавніших вважають ме-

талеві прикраси. За ними теж визнача-
ли соціальний статус власниці: багаті 
жінки носили золоті аксесуари, купець-
кі доньки — срібні, міщанки — олов’я-
ні, а селянки задовольнялися міддю і 
залізом. 

Наприклад, металеві прикраси були 
поширеними в Карпатах. Гуцульські 
зґарди — жіночі прикраси із нанизани-
ми у два чи три ряди латунними чи мід-

ними литими хрестиками. Також це й 
чоловіча прикраса: носили її на шкіря-
ному ремінці чи шийній гривні (дроти-
ку). У давнину, перед тим, як наниза-
ти ці хрестики, їх замовляли — надалі 
намисто вважали потужним оберегом. 
Проте згодом зґарди втратили свої ма-
гічні властивості і їх почали дарувати 
навіть дітям. Ще однією гуцульською 
оздобою був «шелест»: прикраса з ма-
леньких круглих дзвіночків, які дзвені-
ли при ходьбі. Кажуть, за передзвоном 
такого намиста гуцульські чоловіки лег-
ко могли впізнати кохану.

Поширеними були також намиста з 
монет, які, найімовірніше, перейшли 
від тюркських народів. Буковинські 
модниці в давнину одягали прикрасу 

з назвою «салба» — нагруд-
ний клаптик цупкої тканини, 
розшитий срібними монета-
ми не менш як у дванадцять 
рядів. Також побутувало на-
мисто з нанизаних монет. Або 
ж монети ставили поміж ко-
ралових намистин. Такі при-
краси були поширеними на 
Гуцульщині та Покутті. Зо-
лота, срібна або позолочена 
прикраса, повішена на стріч-
ці або низці намиста, яку одя-
гали поверх усіх прикрас, має 
назву «дукач». Головний еле-
мент цієї нагрудної прикраси 
— медальйон. Його, як пра-
вило, доповнювали додатко-
вим ювелірним елементом — 
бантом чи кантом. Часто для 
створення дукачів використо-
вували великий австрійський 
дукат або російський черві-
нець. Більш поширеною ця 
прикраса була на території 
Центральної та Східної Укра-
їни, хоча відомі вони й на ін-

ших теренах. Зокрема цікавими були 
волинські дукачі, які через багате оздо-
блення нагадують мереживну брошку, 
всередині якої є медальйон.

Загалом українки одягали різноманіт-
ні прикраси, часто поєднуючи їх між со-
бою та доповнюючи традиційний одяг. 
Деякі прикраси були виготовлені влас-
норуч, деякі ж можна було тільки при-
дбати. Однак незалежно від їхнього по-
ходження вони популярні й нині.

Роксолана Попелюк, історикиня
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ючих подiй дня».
0.05 Драма «Спадок 
блудницi».
2.45 Драма «Мандри 
блудницi».

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 «Зведенi се-
стри». 
14.35,15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,4.15 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Т/с «Хороша дру-
жина». 
0.45 Х/ф «Четверо проти 
банку». 
2.25 «Подробицi» - «Час».
2.55 Х/ф «Ми жили по 
сусiдству».
4.10 М/ф.
5.05 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,
1.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10,23.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
7.10,8.10,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. 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 Вiн-
стона Черчiлля».

20.20,2.00 «Дiйовi 
особи».
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Факти.
4.40 Т/с «Контакт». 
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.20 Громадян-
ська оборона.
10.55,13.25 Х/ф «У 
пастцi часу». 
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.45 Т/с «Розтин по-
каже». 
14.45,16.15 Т/с «Пес». 
17.35,23.35 Т/с «Юрчи-
шини 2». 
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
21.15 Т/с «Пес 6». 
22.35 Т/с «Пес 2». 
0.35 Х/ф «Тремтiння 
землi 5: Кровна рiдня». 
2.45 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.30 Т/с «Комiсар Рекс».
8.30,11.50 МастерШеф. 
Професiонали. 
,14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
12.00,14.50 Т/с «Слiпа». 
15.35,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 СуперМама. 
20.15,22.50 Т/с 
«Крiпосна. Жадана 
любов». 
23.05 Т/с «Другий шанс 
на перше кохання». 
1.10 Т/с «Невiрна». 

5.55,7.40 Kids` Time.
6.00 М/ф.
6.10 М/с «Том i Джерi».
7.45 Орел i решка.
9.50 Т/с «Надприродне». 

12.30 Любов на вижи-
вання. 
14.20 Х/ф «Острiв голо-
ворiзiв».
17.00 Хто зверху? 
19.00 Екси. 
(прем`єра)16+.
21.00 Х/ф «Бетмен: По-
чаток». 
23.55 Х/ф «Уїджа: Похо-
дження зла». 
1.55 Вар`яти. 
2.30 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Мисливцi за чуде-
сами.
10.00 Я везу тобi красу.
11.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». 
14.10,15.30 Т/с 
«Вiдважнi». 
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Футбол. Вiдбiр до 
ЧС-2022. Боснiя i Герце-
говина - Україна.
23.50 Т/с «Не смiй менi 
говорити «прощай!» 
1.50 Телемагазин.
2.20 Гучна справа.
3.20 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,
,18.00,19.45 «Ре-
портер». 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. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-

шиним.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Двобiй» з С. Ор-
ловською.
21.00 «Нейтральна тери-
торiя» з В. Калнишем та 
О. Курбановою.
23.00 «Вiйна за незалеж-
нiсть».

5.00 Х/ф «В начале 
славных дел», 2 с. 
6.50 Х/ф «Брат». 
9.00 Х/ф «И все же Ло-
ранс». (Канада - 
Франция). 
12.00 Х/ф «Заказ». (18+).
13.35 Х/ф «Сестры». 
15.10 Х/ф «Брат 2». 
17.55 Х/ф «Черная 
кошка, белый кот». 
(Франция - Германия - Ав-
стрия). 
20.20 Х/ф «Жмурки». 
(18+).
22.20 Х/ф «Ночной про-
давец». 
0.05 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон». (Италия). 
2.15 Х/ф «Летняя 
сказка». (Франция). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Ух ти show».
8.50 Т/с «Дикий янгол».
9.40 «Мам, я роблю 
бiзнес!»
10.30,20.00 «Орел i 
решка. Рай та пекло».
11.30,18.00 «Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi Хiлс 
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
1.25 «Орел i решка. 
Шопiнг».
2.25 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 Уда-
чний проект.
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Доктор Толстiкова.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила вижи-
вання.
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 «Свiдок. Агенти».
7.50,17.00,3.00 «Випад-
ковий свiдок».
,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Хiд у вiдпо-
вiдь».
10.45,21.15 Т/с «Мен-
талiст». 
13.00,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». 
14.40,23.00 Т/с «Той, що 
читає думки». 
18.20 «Будьте здоровi».
0.55 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.55 «Правда життя».
3.45 «Речовий доказ».
4.25 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
4.55 «Top Shop».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.35,3.55 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.
13.55,2.10 Т/с «Тайны 
следствия».
15.50,1.50 Новости куль-

туры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы».
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.10 «Острова». Е. Вах-
тангов.

6.50 Правила виживання.
7.50 Страх у твоєму домi.
8.45 Бандитський Київ.
9.45,1.35 Речовий доказ.
10.55 Герої будiвельного 
майданчика.
11.50,5.40 Мiстична 
Україна.
12.50,19.50 Ремесла за 
призначенням.
13.50 Дикi тварини.
14.50 Гарячi точки.
15.50 Таємницi акул.
16.50,4.40 Сiяя: з нами у 
дику природу.
17.50,0.40 Секретнi 
територiї.
18.50 Там, де нас нема.
20.50 Горизонт.
21.50 Ретромобiлi: друге 
життя.
22.40 Океани.
23.40 Крила вiйни.
2.45 Судiть самi.
3.45 Доктор Хайм.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.05 Х/ф «Макс».
11.15 Х/ф «Кiнгсмен: 
Золоте кiльце». 
14.05,17.05 Богиня 
шопiнгу. Батли за патли.
15.05,5.00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.05,3.00 Панянка-се-
лянка.
18.00,2.15 4 весiлля.
19.00,20.00,21.00 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30,0.30 Танька 
i Володька.
23.00,1.45 Сiмейка У.
0.00 Одного разу в Одесi.
1.00 Країна У 2.2.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.25 Х/ф «Поле битвы - 
Земля». (США). 
8.20 Х/ф «Белфегор - 
призрак Лувра». 
(Франция). 
9.55 Х/ф «Стальные 
магнолии». (США). (6+).
11.50 Х/ф «Чудо». (США 
- Гонконг). 
13.40 Х/ф «Грязные 
танцы». (США). 
15.15 Х/ф «Хорошо быть 
тихоней». (США). 
16.55 Х/ф «Двухсот-
летний человек». (США - 
Германия). (6+).
19.05 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча». 
21.00 Х/ф «Сердцеед». 
(Франция). 
22.40 Х/ф «С любовью, 
Рози». (Великобритания 
- Германия). 
0.20 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле». (Вели-
кобритания - Швеция - 
Дания). 
1.50 Х/ф «Исчезнувшая». 
(США). (18+).
4.15 Х/ф «Страшно 
красив». (США). 
5.45 Х/ф «Тайное окно». 

6.00,18.50,19.25
«ДжеДАI».
7.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
9.55 Х/ф «Спiймати i 
вбити». 
11.55 Т/с «Опер за ви-
кликом 3». 
13.55 Т/с «Опер за ви-
кликом 4». 
14.50,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55,2.05 «Секретнi 
матерiали».
18.15 «Спецкор».
20.25,21.25 Т/с «Янголи 
2». 
22.25,0.15 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». 
2.20 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

понеділок, 15 листопада

вівторок, 16 листопада

6.00 Гiмн України.
6.05 Вiзуальний код.
6.30 М/ф «Пригоди 
Тайо».
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.
8.10 Т/с «Фаворитка 
короля». 
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,1.40 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
21.35,0.30,2.45,5.50
Спорт.
15.20 Концерт. Наталiя 
Валевська.
16.05 Мiста та мiстечка.
16.30,19.10 Д/с «Дикi 
тварини».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.55 Д/с «Дика природа 
Канади».
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.40 Т/с «Бальтазар». 
(18+).
3.00 Антропологiя.
3.30 Х/ф «Страченi 
свiтанки».
5.10 Невидима правда.

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 на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.45 Т/с «Джек & 
Лондон».

22.45 Т/с «Свати».
23.45 «ТСН: 10 вража-
ючих подiй дня».
23.55 Драма «Мандри 
блудницi».
2.25 «Танцi з зiрками».

1.35 Х/ф «Перш, нiж роз-
лучитися».
3.10 Х/ф «П`ять хвилин 
страху».
4.50,5.05 «Телемагазин».
5.20,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
,18.00,19.00,4.15 «Сто-
сується кожного».
12.25 Х/ф «Близнята».
14.30 «Речдок».
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Т/с «Хороша дру-
жина». 
0.45 Х/ф «Подруги мимо-
волi». 
2.35 «Подробицi» - «Час».
3.05 Х/ф «Раз на раз не 
випадає».

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 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. 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 Вiн-
стона Черчiлля».
20.20,2.00 «5 копiйок».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

5.20 Скарб нацiї.
5.25 Еврика!
6.25 Служба розшуку 
дiтей.
5.30,10.10 Громадян-
ська оборона.
6.00 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.45,13.15 Х/ф «По-
дорож до центру Землi».
12.45,15.45 Факти. 
День.
15.10,16.15 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ». 
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,2.05 Прихована 
небезпека.
21.25 Т/с «Пес 6». 
22.45 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Джек Раян: 
Теорiя хаосу». 
3.00 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.55 Т/с «Комiсар Рекс».
8.45,11.50 МастерШеф. 
Професiонали. 
,14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
12.05,14.50 Т/с «Слiпа». 
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 СуперМама. 
20.15,22.50 Т/с 
«Крiпосна. Жадана 
любов». 
23.05 Т/с «Другий шанс 
на перше кохання». 
1.10 Т/с «Невiрна». 

5.55,7.45 Kids` Time.
6.00 М/ф «Ми - монстри!»
7.50 Орел i решка.

10.00 Т/с «Надпри-
родне». 
12.40 Х/ф «Гонщик».
14.55 Х/ф «Як вкрасти 
хмарочос». 
17.00 Хто зверху? 
19.00 Пекельна кухня.
21.00 Х/ф «Жiнка-кiшка». 
23.10 Х/ф «Уїджа: Смер-
тельна гра». 
1.00 Х/ф «Пiвнiчний 
полюс».
2.45 Служба розшуку 
дiтей.
2.50 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Мисливцi за чуде-
сами.
10.00 Я везу тобi красу.
11.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». 
14.10,15.30 Т/с 
«Вiдважнi». 
20.10 «Говорить Україна».
21.00,23.10 Т/с «Грiм 
серед ясного неба». 
0.35,2.00 Т/с «Не смiй 
менi говорити «прощай!» 
1.30 Телемагазин.
3.00 Гучна справа.
3.55 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00,18.00 «Ре-
портер». 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. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.

17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
19.45 «Десять днiв Неза-
лежностi України».
20.00 «Про полiтику» з С. 
Орловською та А. Мухар-
ським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.
23.00 «Перша передача» 
з О. Федченко.

5.00 Х/ф «В начале 
славных дел», 1 с. 
6.50 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг). 
9.00 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
(18+).
11.25 Х/ф «Седьмой 
континент». (Австрия). 
13.25 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина». 
(Франция). 
15.10 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг). 
17.55 Х/ф «И все же Ло-
ранс». (Канада - 
Франция). (18+).
20.55 Х/ф «Заказ». (18+).
22.30 Х/ф «Сестры». 
0.05 Х/ф «Брат». 
2.15 Х/ф «Брат 2». 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. Дива 
свiту».
10.00 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
11.10,21.00 «Iнше 
життя».
12.10 Х/ф «Три метри 
над рiвнем неба. Я тебе 
хочу». 
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
20.10 «Мам, я роблю 
бiзнес!»

22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
23.45 Х/ф «Дорiан Грей». 
(18+).
1.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
2.50 «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 Уда-
чний проект.
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Доктор Толстiкова.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила вижи-
вання.
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.

4.45,4.55 «Top Shop».
5.50,17.00,3.05 «Випад-
ковий свiдок».
6.05 «Таємницi свiту».
7.30 Х/ф «Без права на 
провал».
9.00 Х/ф «У зонi осо-
бливої уваги».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». 
12.30,16.30,19.00,2.35
«Свiдок».
14.45,23.00 Т/с «Той, що 
читає думки». 
18.20 «Свiдок. Агенти».
21.15 Т/с «Менталiст». 
0.45 Х/ф «Вигнанець». 
4.05 «Речовий доказ».
4.25 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
,13.00,16.00,19.00
Вести.

10.35,3.55 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.
13.55,2.10 Т/с «Тайны 
следствия».
15.50,1.50 Новости куль-
туры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы».
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.10 «Нестоличные те-
атры». Красноярский 
театр оперы и балета.

6.50 Правила виживання.
7.45 Страх у твоєму домi.
8.45 Бандитська Одеса.
9.40,1.40 Речовий доказ.
10.50 Герої будiвельного 
майданчика.
11.50,5.50 Мiстична 
Україна.
12.50,19.50 Ремесла за 
призначенням.
13.50 Дикi тварини.
14.50 Гарячi точки.
15.50 Таємницi акул.
16.50,4.50 Сiяя: з нами у 
дику природу.
17.50,0.40 Секретнi 
територiї.
18.50 Там, де нас нема.
20.50 Горизонт.
21.50 Ретромобiлi: друге 
життя.
22.40 Океани.
23.40 Крила вiйни.
2.50 Судiть самi.
3.50 Органи на експорт.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Русалонька».
10.30 Х/ф «Кiнгсмен: 
Таємна служба». 
13.00,18.00,2.15 4 
весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Батли за патли.

15.00,5.00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.00 Панянка-се-
лянка.
19.00,20.00,21.00 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30,0.30 Танька 
i Володька.
23.00,1.45 Сiмейка У.
0.00 Одного разу в Одесi.
1.00 Країна У 2.2.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.55,15.05 Х/ф «Гарри и 
Хендерсоны». (США). 
8.45 Х/ф «Чудо». (США 
- Гонконг). 
10.35 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет пламя». 
(США). 
12.55 Х/ф «Двухсот-
летний человек». (США - 
Германия). (6+).
16.55 Х/ф «История ры-
царя». (США). 
19.05 Х/ф «Поле битвы - 
Земля». (США). 
21.00 Х/ф «Дитя челове-
ческое». (Великобри-
тания - США). 
22.45 Х/ф «Выживший». 
(США - Гонконг). (18+).
1.15 Х/ф «С меня хватит». 
3.10 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). 
4.40 Х/ф «Пиксели». 
(США). 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.35 Т/с «Козирне мiсце». 
10.30 Х/ф «В iм`я ко-
роля».
12.50 Х/ф «Азартнi iгри». 
14.50 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.30 «Грошi».
20.30 Т/с «Янголи». 
21.30 Т/с «Янголи 2». 
22.15,0.30 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». 
0.05 «Дубинiзми».
2.20 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05 Вiзуальний код.
6.30 М/ф «Пригоди 
Тайо».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05,9.05,2.05,5.05
Погода.
8.10 Т/с «Фаворитка 
короля». 
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,1.20 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк.
16.25 Буковинськi за-
гадки.
16.30 Д/с «Суперчуття».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с «Дика природа 
Канади».
22.00 Полюси.
23.00 Бiгус Iнфо.
0.25 Т/с «Округ Дюрем». 
3.00 #ВУкраїнi.
3.30 Антропологiя.
4.05 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю». 

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 на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.45 Т/с «Джек & 
Лондон».
22.45,23.55 Т/с «Свати».
23.45 «ТСН: 10 вража-
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6.00 Гiмн України.
6.05 Вiзуальний код.
6.30 М/ф «Пригоди 
Тайо».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05,9.05,2.05,5.05
Погода.
8.10 Т/с «Фаворитка 
короля». 
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,1.20 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
,21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Пiснi про 
кохання.
16.30 Д/с «Суперчуття».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с «Дика природа 
Канади».
22.00 Полюси.
23.00,3.00 Перша 
шпальта.
0.25 Т/с «Округ Дюрем». 
3.30 Антропологiя.
4.05 Д/ф «Перехрестя 
Балу». 

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 на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.45 Т/с «Джек & 
Лондон».
22.45,23.55 Т/с «Свати».

23.45 «ТСН: 10 вража-
ючих подiй дня».
0.05 Драма «Заповiт 
блудницi».
2.45 Драма «Спадок 
блудницi».

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 «Вiд сiм`ї не 
втечеш».
14.35,15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,4.15 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Т/с «Хороша дру-
жина». 
0.45 Х/ф «Погана ма-
туся».
2.25 «Подробицi» - «Час».
2.55 Х/ф «Полiт з космо-
навтом».
5.00 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,
.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 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. 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 полi-

тика».
21.40 Час-Time.
1.10,5.10 Д/с «Секретнi 
нацистськi бази».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку 
дiтей.
4.20 Факти.
4.40 Т/с «Контакт». 
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Громадянська 
оборона.
11.20,13.25 Х/ф «Трем-
тiння землi 4: Легенда 
починається». 
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.55 Т/с «Розтин по-
каже». 
14.50,16.15 Т/с «Пес». 
17.40,23.35 Т/с «Юрчи-
шини 2». 
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20 Прихована небез-
пека.
21.15 Т/с «Пес 6». 
22.40 Т/с «Пес 2». 
0.35 Х/ф «Тремтiння 
землi 6». 
2.25 Я зняв!

5.25 Т/с «Комiсар Рекс».
9.10,11.50 МастерШеф. 
Професiонали. 
,14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
12.00,14.50 Т/с «Слiпа». 
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 СуперМама. 
20.15,22.50 Т/с 
«Крiпосна. Жадана 
любов». 
23.05 Т/с «Щастя за 
угодою». 
1.05 Т/с «Невiрна». 

5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.20 Орел i решка.
9.15 Т/с «Надприродне». 
12.45 Любов на вижи-
вання. 
14.45 Х/ф «Зелений 
Лiхтар». 
17.00 Хто зверху? 
19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф «Темний 
лицар». 
23.50 Х/ф «Сонцесто-
яння». (18+).
2.50 Служба розшуку 
дiтей.
2.55 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Мисливцi за чуде-
сами.
10.00 Я везу тобi красу.
11.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». 
14.10,15.30 Т/с 
«Вiдважнi». 
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Грiм серед 
ясного неба». 
23.10 Т/с «Конюшина 
бажань». 
1.30 Телемагазин.
2.00 Гучна справа.
3.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00,18.00,18.50
«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. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.10 «Ексклюзив» с В. 
Калнишем.
19.00 «Велика середа» з 
М. Ганапольським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.
23.00 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.

5.00 Х/ф «Визит к Мино-
тавру», 1 с. 
6.50 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон». (Италия). 
9.00 Х/ф «Черная кошка, 
белый кот». (Франция - 
Германия - Австрия). 
11.25 Х/ф «Жмурки». 
(18+).
13.25 Х/ф «Ночной про-
давец». 
15.10 Х/ф «Летняя 
сказка». (Франция). 
17.55 Х/ф «Боец». (США). 
20.20 Х/ф «Форт Росс: В 
поисках приключений». 
22.20 Х/ф «Хоттабыч». 
0.05 Х/ф «Доспехи бога 
2: Операция «Кондор». 
(Гонконг). 
2.15 Х/ф «Бегущая по 
волнам». 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Ух ти show».
8.50 Т/с «Дикий янгол».
9.30,20.00 «Орел i 
решка. Рай та пекло».
11.30,18.00 «Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi Хiлс 
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 

1.25 «Орел i решка. 
Шопiнг».
2.15 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 Уда-
чний проект.
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Доктор Толстiкова.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила вижи-
вання.
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 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Лише одна 
нiч».
10.50,21.15 Т/с «Мен-
талiст». 
13.00,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». 
14.45,23.00 Т/с «Той, що 
читає думки». 
18.20 «Вартiсть життя».
0.55 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.55 «Правда життя».
3.45 «Речовий доказ».
4.25 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
4.55 «Top Shop».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
,13.00,16.00,19.00
Вести.

10.35,4.00 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.
13.55,2.25 Т/с «Тайны 
следствия».
15.50,2.05 Новости куль-
туры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы».
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.10 «Александр Не-
вский. За Веру и Отече-
ство».

6.40 Правила виживання.
7.40 Страх у твоєму домi.
8.40 Бандитська Одеса.
9.40,1.35 Речовий доказ.
10.50,21.50 Ретромо-
бiлi: друге життя.
11.50,5.40 Мiстична 
Україна.
12.50,19.50 Ремесла за 
призначенням.
13.50 Дикi тварини.
14.50 Гарячi точки.
15.50 Таємницi акул.
16.50,4.40 Сiяя: з нами у 
дику природу.
17.50,0.40 Секретнi 
територiї.
18.50 Там, де нас нема.
20.50 Дике виживання.
22.40 Океани.
23.40 Крила вiйни.
2.45 Судiть самi.
3.45 Запрограмованi 
долi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Макс 2: Герой 
Бiлого Дому».
11.15 Х/ф «Люди Iкс». 
13.15,18.00,2.15 4 
весiлля.
14.10,17.00 Богиня 
шопiнгу. Батли за патли.

15.00,5.00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.00 Панянка-се-
лянка.
19.00,20.00,21.00 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30,0.30 Танька 
i Володька.
23.00,1.45 Сiмейка У.
0.00 Одного разу в Одесi.
1.00 Країна У 2.2.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.20 Х/ф «Без тормозов». 
(Франция). 
8.45 Х/ф «Сумерки». 
10.45 Х/ф «Ешь, молись, 
люби». (США). 
13.00 Х/ф «Примадонна». 
14.50,5.45 Х/ф «Дюна». 
(США - Мексика). 
17.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода 2: Затерянный 
мир». (США). 
19.05 Х/ф «Челюсти 2». 
21.00 Х/ф «Гордость и 
предубеждение и зомби». 
22.45 Х/ф «Исчез-
нувшая». (США). (18+).
1.10 Х/ф «Выживший». 
(США - Гонконг). (18+).
3.40 Х/ф «Ромео и 
Джульетта». (Великобри-
тания - Италия). 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
7.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
9.45 Х/ф «Команда 8: У 
тилу ворога». 
11.45 Т/с «Опер за ви-
кликом 4». 
14.50,16.55,19.25 «За-
гублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
20.20,21.20 Т/с «Янголи 
2». 
22.20,0.10 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». 
2.00 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05 Вiзуальний код.
6.30 М/ф «Пригоди 
Тайо».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05,9.05,2.05,5.05
Погода.
8.10 Т/с «Фаворитка 
короля». 
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,1.20 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
,21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Пiснi про 
кохання.
16.30 Д/с «Суперчуття».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с «Дика природа 
Канади».
22.00 Полюси.
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
0.25 Т/с «Округ Дюрем». 
3.00 #ВУкраїнi.
3.30 Антропологiя.
4.05 Д/ф «Одесити на 
Донбасi». 

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».
9.25,10.20,5.40 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.36 «ПроCпорт».
20.38 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Джек & 

Лондон».
21.45 «Право на владу».
0.45 «ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня».
0.55 Драма «Вiдьма та 
Осман».
2.40 Драма «Заповiт 
блудницi».

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 «Все або 
нiчого». 
14.40,15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,3.25 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Т/с «Хороша дру-
жина». 
2.30 «Подробицi» - «Час».
4.20 М/ф.
4.45 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,19.00,0.00,1
.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10,23.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
7.10,8.10,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,11.10 Д/с «Таєм-
нича 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».
13.15,18.00,19.15 Х/ф.
15.30,0.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
20.20,2.00 «Прямим 

текстом з Юрiєм Лу-
ценком».
21.40 Час-Time.
1.10,5.10 Д/с «Секретнi 
нацистськi бази».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Факти.
4.40,10.05 Громадян-
ська оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
11.00,13.25 Х/ф «Трем-
тiння землi 5: Кровна 
рiдня». 
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.50 Т/с «Розтин по-
каже». 
14.50,16.10 Т/с «Пес». 
17.40,23.35 Т/с «Юрчи-
шини 2». 
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.15 Т/с «Пес 6». 
22.35 Т/с «Пес 2». 
0.35 Х/ф «Смерч». 
2.40 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.35 Т/с «Комiсар Рекс».
8.30,11.50 МастерШеф. 
Професiонали. 
,14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
12.00,14.50 Т/с «Слiпа». 
15.35,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 СуперМама. 
20.15,22.50 Т/с 
«Крiпосна. Жадана 
любов». 
23.05 Т/с «Щастя за 
угодою». 
1.10 Т/с «Невiрна». 

5.55,7.10 Kids` Time.

6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
9.15 Т/с «Надприродне». 
11.55 Любов на вижи-
вання. 
13.50 Х/ф «Повернення 
Супермена». 
17.00,19.00 Хто зверху? 
21.00 Х/ф «Темний 
лицар. Вiдродження ле-
генди». 
0.35 Х/ф «Мама i тато». 
2.05 Вар`яти. 
2.30 Служба розшуку 
дiтей.
2.35 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Мисливцi за чуде-
сами.
10.00 Я везу тобi красу.
11.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». 
14.10,15.30 Т/с 
«Вiдважнi». 
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Грiм серед 
ясного неба». 
23.10 Слiдами україн-
ського лому, ч. 2.
23.50 Т/с «Конюшина 
бажань». 
1.50 Телемагазин.
2.20 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 «Ре-
портер». 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. Шпачин-

ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
19.45 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.
20.15 «Про полiтику» з С. 
Орловською та А. Мухар-
ським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.

5.00 Х/ф «Визит к Мино-
тавру», 2 с. 
6.50 Х/ф «Доспехи бога 
2: Операция «Кондор». 
(Гонконг). 
9.00 Х/ф «Боец». (США). 
11.25 Х/ф «Форт Росс: В 
поисках приключений». 
13.25 Х/ф «Хоттабыч». 
15.10 Х/ф «Бегущая по 
волнам». 
17.55 Х/ф «Мишу из 
Д`Обера». (Франция). 
20.20 Х/ф «Три цвета: 
синий». (Франция - 
Польша - Швейцария). 
22.20 Х/ф «Гонки «Пу-
шечное ядро». (США). 
0.05 Х/ф «Риорита». 
2.15 Х/ф «Капернаум». 
(США - Франция - Вели-
кобритания). (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 Т/с «Дикий янгол».
9.40,20.00 «Орел i 
решка. Рай та пекло».
11.30,18.00 «Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi Хiлс 
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
1.25 «Орел i решка. 

Шопiнг».
2.20 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
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 Уда-
чний проект.
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Доктор Толстiкова.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила вижи-
вання.
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 «Випад-
ковий свiдок».
,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Сумка iнкаса-
тора».
10.50,21.15 Т/с «Мен-
талiст». 
13.00,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». 
14.45,23.00 Т/с «Той, що 
читає думки». 
18.20,1.55 «Правда 
життя».
1.00 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.45 «Речовий доказ».
4.25 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
4.55 «Top Shop».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
,13.00,16.00,19.00
Вести.

10.35,3.55 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.
13.55,2.10 Т/с «Тайны 
следствия».
15.50,1.50 Новости куль-
туры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы».
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.10 «Абсолютный слух».

6.40 Правила виживання.
7.40 Страх у твоєму домi.
8.40 Бандитський Київ.
9.40,1.35 Речовий доказ.
10.50,21.50 Ретромо-
бiлi: друге життя.
11.50,5.40 Мiстична 
Україна.
12.50,19.50 Ремесла за 
призначенням.
13.50 Горизонт.
14.50,20.50 Дике вижи-
вання.
15.50 Таємницi акул.
16.50,4.40 Сiяя: з нами у 
дику природу.
17.50,0.40 Секретнi 
територiї.
18.50 Там, де нас нема.
22.40 Океани.
23.40 Крила вiйни.
2.45 Судiть самi.
3.45 Секти. Контроль 
свiдомостi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.40 Х/ф «Дивак».
11.25 Х/ф «Люди Iкс 2». 
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Батли за патли.
15.00,5.00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.00 Панянка-се-
лянка.
18.00,2.15 4 весiлля.

19.00,20.00,21.00 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30,0.30 Танька 
i Володька.
23.00,1.45 Сiмейка У.
0.00 Одного разу в Одесi.
1.00 Країна У 2.2.
5.50 Кориснi пiдказки.

8.00 Х/ф «Ешь, молись, 
люби». (США). 
10.15 Х/ф «Сумерки». 
12.15 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние». (США). 
14.20 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча». 
16.15 Х/ф «Люди в 
черном». (США). 
17.50 Х/ф «Люди в 
черном 2». (США). 
19.15 Х/ф «Люди в 
черном 3». (США). 
21.00 Х/ф «Адвокат 
дьявола». (США - Гер-
мания). 
23.20 Х/ф «Гордость и 
предубеждение и зомби». 
(США). 
1.05 Х/ф «Сердцеед». 
(Франция). 
2.45 Х/ф «Отчаянный». 
(США). 
4.30 Х/ф «Голодные 
игры». (США). 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
7.15 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
10.10 Х/ф «Таємниця 
Майя».
12.10 Т/с «Опер за ви-
кликом 4». 
15.00,16.55,19.25 «За-
гублений свiт».
17.55,2.00 «Секретнi 
матерiали».
18.15 «Спецкор».
20.20,21.20 Т/с «Янголи 
2». 
22.20,0.10 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». 
2.15 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

середа, 17 листопада
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.30 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,
0.05,2.10,3.35,5.35
Новини.
7.10 М/ф «Пригоди 
Тайо».
7.45 Еко-люди.
7.50 Буковинськi за-
гадки.
7.55,2.05,4.00,5.30
Погода.
8.05 Д/с «Дикi Дива».
8.25 Вiдтiнки України.
9.10 Телепродаж.
9.40 #ВУкраїнi.
10.10,21.25 Д/с «Бо-
ротьба за виживання».
10.40 Х/ф «Попе-
люшка», 1 i 2 с. 
14.35 UA:Фольк. Спо-
гади.
15.40 Концерт. Дмитро 
та Назарiй Яремчуки.
16.50 Х/ф «Вавилон 
ХХ».
18.50 Т/с «Пуаро Агати 
Крiстi».
22.00 Д/с «Дика Iндо-
незiя».
23.05 Д/с «НЛО: Загу-
бленi свiдчення».
0.30 Майдан Гiдностi.
1.35 Бiгус Iнфо.
2.35 Д/с «Тваринна 
зброя».
4.05 Д/с «Дикi тва-
рини».

7.00,5.20 «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 «Чистоnews».
20.20 «Вечiрнiй 
квартал».
22.15 «Жiночий 
квартал».
23.40 «Свiтське життя».
0.50 Х/ф «Вуаль».

2.30 Комедiя «Мiльйон 
способiв утратити го-
лову».

5.15 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
7.00 Х/ф «Жандарм i 
жандарметки».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Все для тебе».
11.00 Х/ф «Людина-ор-
кестр».
12.40 Х/ф «Кохана 
жiнка механiка Гаври-
лова».
14.20 Х/ф «Вийти замiж 
за капiтана».
16.00 Т/с «Слiдчий 
Горчакова». 
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.05 Т/с «Несолодка 
пропозицiя», 1-4 с. 
2.10 Х/ф «Наречена на 
замовлення». 
4.10 «Подробицi» - 
«Час».

6.00,7.00,9.00,10.00,
12.00,14.00,15.00,20.
00,21.00,0.00,1.00,2.
00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
7.10 Д/с «Таємнича 
свiтова вiйна».
7.50,8.50,21.25 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. 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 Грин-
вiчем».
19.00 Д/с «Секретно: 
Друга свiтова вiйна».
19.30 Невигаданi 
iсторiї.
20.10,2.10 Рандеву.

21.10 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.15 Стоп-реванш.
21.30 Вiкно до Аме-
рики.
0.10 Гончаренко ру-
лить.
0.40 Є сенс.
1.10,5.10 Д/с «Се-
кретнi нацистськi бази».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.40 Скарб нацiї.
4.50 Еврика!
4.55 Факти.
5.20 Громадянська 
оборона.
6.25 Прихована небез-
пека.
7.25 Т/с «Юрчишини 
2». 
11.25,13.00 Х/ф «Джек 
Рiчер». 
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф «Джек Рiчер 
2: Не вiдступай». 
16.45 Х/ф «Ефект ко-
лiбрi». 
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Захисник». 
21.00 Х/ф «Смертельнi 
перегони». 
23.00 Х/ф «Про-
фесiонал». 
1.25 Революцiя Гiд-
ностi.
2.20 Острiв Небай-
дужих.
3.00 Я зняв!

4.45,10.55 Т/с 
«Крiпосна. Жадана 
любов». 
7.55 Неймовiрна 
правда про зiрок.
19.00 Україна має та-
лант.
22.00 МастерШеф. 

6.00,2.20 Вар`яти. 
6.20,9.55 Kids` Time.
6.25 Т/с «Подорож єди-
норога».
10.00 Орел i решка. 

Земляни.
11.00 Орел i решка. 
Чудеса свiту.
12.00 Орел i решка.
12.55 Хто зверху? 
14.55 М/ф «Три бога-
тирi на дальнiх бе-
регах». 
16.20 М/ф «Вiдважна».
18.05 Х/ф «Ди-
во-жiнка». 
21.00 Х/ф «Аквамен». 
23.55 Х/ф «Чому вiн?» 
(18+).
2.30 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.30 Т/с «Експрес-вi-
дрядження». 
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Утiкачка». 
14.30 Т/с «Утiкачка 2», 
1 i 2 с. 
15.20 Т/с «Утiкачка 2». 
20.00 Головна тема.
21.00 Маска 2.
23.30 Що? Де? Коли?
1.00,2.15 Т/с 
«Вiдважнi». 
1.45 Телемагазин.
3.40 Реальна мiстика.

8.45 «Щасливий снi-
данок».
9.00 «Щасливе iн-
терв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
10.10 «Cоцiальний 
статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша пере-
дача» з О. Федченко.
11.15,12.15 «Акценти» 
з Н. Фiцич.
13.15,21.30 «Влада 
хохотала».
13.45 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чер-
негою.
14.15,15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» 
з М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» 
з В. Калнишем.

6.30 Телемагазин.
7.30 Зiрковi неймовiрнi 
долi.
9.30 Iдеї ремонту.
10.20 Правила життя.
12.50 Дача бородача.
13.50,22.10 Удачний 
проект.
15.30 Майстри ре-
монту.
17.10 Один за 100 
годин.
18.50 Шiсть соток.
23.50 Реальний секс.
0.40,3.40 Кориснi по-
ради.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.00 Х/ф «Постарайся 
залишитися живим».
7.20 Х/ф «Протисто-
яння».
14.55 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
16.05 Т/с «Коломбо». 
19.00,2.30 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Бережiть 
жiнок».
22.15 Х/ф «Порушуючи 
правила». 
23.50 «Втеча. Реальнi 
iсторiї».
0.30 «Хвороби-вбивцi».
3.00 «Випадковий 
свiдок».
3.10 «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 од-
ного».
10.00 Вести.
10.30 Большое ин-
тервью Святейшего 

Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.
11.25 «Сто к одному».
12.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
13.20 Х/ф «Род-
ственные связи».
17.05 «Привет, Ан-
дрей!»
19.00 Вести в субботу.
20.00 Х/ф «Роковая 
женщина».
23.15 Х/ф «Украденное 
счастье».
2.30 Х/ф «Полынь - 
трава окаянная».

6.40 Випадковий 
свiдок.
8.55 Речовий доказ.
10.05 Правда життя.
11.05 Правила вижи-
вання.
12.05,18.05 У пошуках 
iстини.
13.05,0.00 Секретнi 
територiї.
14.05 Крила вiйни.
15.05,21.00 Люди: 
Лабораторiя всерединi 
нас.
17.05 Природа сього-
дення.
19.00 Океани.
1.00 Сiяя: з нами у дику 
природу.
2.00 Мiстична Україна.
3.00 Таємницi 
кримiнального свiту.
5.10 Ремесла за при-
значенням.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.45 М/ф «Король Са-
фарi».
11.30 Х/ф «Стоптанi 
туфельки».
12.45,14.15,15.45,23.
10,0.40,2.25 Одного 
разу пiд Полтавою.
13.45,15.15 Танька i 
Володька.
16.15 Х/ф «Люди Iкс 2». 
19.00 Х/ф «Люди Iкс: 
Остання битва». 
21.00 Х/ф «Люди Iкс: 

Початок. Росомаха». 
0.10,1.55 Сiмейка У.
3.25 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.45 Х/ф «Сумерки». 
(США). 
8.45 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние». 
10.50 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение». 
12.50 Х/ф «Стальные 
магнолии». (США). (6+).
14.45 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча». 
16.40 Х/ф «Чело-
век-паук 3». (США). 
18.55 Х/ф «Парк Юрс-
кого периода». (США). 
21.00 Х/ф «Капитан 
Филлипс». (США). 
23.10 Х/ф «Адвокат 
дьявола». (США - Гер-
мания). 
1.30 Х/ф «Синяя 
бездна». (США - Вели-
кобритания). 
2.55 Х/ф «Синяя 
бездна 2». (США - Ве-
ликобритания). 
4.25 Х/ф «Страшно 
красив». (США). 
5.50 Х/ф «Дневник па-
мяти». (США). 

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.00 «ДжеДАI».
9.00 «Вiпи i топи».
10.55 «Загублений 
свiт».
11.55 Х/ф «Командир 
ескадрильї». 
13.55 Х/ф «Екстре-
мали». 
15.50 Х/ф «Ямакасi». 
17.25 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум». 
19.25 Х/ф «Шпигунка». 
22.00 Х/ф «Бандитки».
23.50 Х/ф «Мiсто Юр-
ського перiоду». 
1.40 «Вiдеобiмба 2».
3.45 «Цiлком та-
ємно-2017».
5.45 Телемагазини.

п'ятниця, 19 листопада

субота, 20 листопада

6.00 Гiмн України.
6.05,1.55 Земля, набли-
жена до неба.
6.30 М/ф «Пригоди 
Тайо».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
0,2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05,9.05 Погода.
8.10 Т/с «Фаворитка 
короля». 
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,0.20 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
,21.45,0.05,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Хорея 
Козацька.
16.30 Д/с «Суперчуття».
17.00,1.05 Прозоро: про 
головне.
19.10 Д/с «Дика природа 
Канади».
19.55 «Король-Слон».
22.00 Д/с «НЛО: Загу-
бленi свiдчення».
22.55 Д/с «Дикi тварини».
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 на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Лiга смiху».
22.40 «Вечiрнiй квартал».

0.40 Комедiя «Мiльйон 
способiв утратити го-
лову».
3.10 Драма «Вiдьма та 
Осман».

5.15,23.30 «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 «Позбав мене 
вiд сумнiвiв».
14.30,15.30,1.20
«Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Золоте 
око».
3.20 «Подробицi» - «Час».
3.50 «Вiйна усерединi 
нас».
4.45 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10,23.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
7.10,8.10,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. 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 Грин-
вiчем».
21.40 Час-Time.

0.10 Iсторiя для до-
рослих.
0.30 Д/с Час «Ч».
1.10,5.10 Д/с «Секретнi 
нацистськi бази».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку 
дiтей.
4.20,1.15 Факти.
4.40 Громадянська обо-
рона.
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. 
11.45,13.25,22.55,1.40
«На трьох». 
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.45 Т/с «Розтин покаже 
2». 
14.45,16.15 Т/с «Пес». 
17.40 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ». 
18.45 Факти. Вечiр.
3.45 Я зняв!

3.50 Х/ф «Ще одна з роду 
Болейн». 
6.05,19.00,22.50 Хо-
лостячка Злата Огнєвiч. 
10.35,0.05 Як вийти 
замiж. 
,14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
11.50,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». 
1.00 Битва екстрасенсiв. 

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
9.25 Пекельна кухня.
11.30 Екси. 
13.30 Дiти проти зiрок.
15.05 Х/ф «Бетмен: По-

чаток». 
18.00 Х/ф «Темний 
лицар». 
21.00 Х/ф «Асистент 
вампiра». 
23.25 Х/ф «Пастка». 
1.30 Вар`яти. 
2.55 Служба розшуку 
дiтей.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.20 Т/с «Три кольори 
любовi». 
14.20 Т/с «Коли помре 
любов», 1 i 2 с. 
15.30 Т/с «Коли помре 
любов». 
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00,2.00 Т/с «Вiдважнi». 
1.30 Телемагазин.
4.45 Т/с «Експрес-вiдря-
дження». 

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00 «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. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.00 «Моя країна» з М. 
Ганапольським та Ю. Лит-

виненко.
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 «Визит к Мино-
тавру», 3 с. 
6.50 Х/ф «Риорита». 
9.00 Х/ф «Мишу из 
Д`Обера». (Франция). 
11.25 Х/ф «Три цвета: 
синий». (Франция - 
Польша - Швейцария). 
13.25 Х/ф «Гонки «Пу-
шечное ядро». (США). 
15.10 Х/ф «Капернаум». 
(США - Франция - Вели-
кобритания). (18+).
17.55 Х/ф «Лучшее во 
мне». (США). 
20.20 Х/ф «Три цвета: 
белый». (Швейцария - 
Франция - Польша). 
(18+).
22.20 Х/ф «Няньки». 
(США). 
0.05 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». 
2.15 Х/ф «Есения». (Мек-
сика). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 Т/с «Дикий янгол».
9.30,20.15 «Орел i 
решка. Рай та пекло».
11.30 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
13.30,21.15 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi Хiлс 
90210».
18.00 Х/ф «Вцiлiлий». 
22.15 Т/с «Доктор Хаус». 
1.40 Т/с «Три сестри».
2.45 «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 Уда-
чний проект.
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Доктор Толстiкова.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила вижи-
вання.
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.

6.20,1.45 «Правда 
життя».
7.50,17.00,2.45 «Випад-
ковий свiдок».
,16.30,19.00,2.15
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Легке життя».
10.50,21.15 Т/с «Мен-
талiст». 
13.00,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». 
14.45,23.00 Т/с «Той, що 
читає думки». 
18.20 «Таємницi свiту».
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.40 «Речовий доказ».
4.25 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
4.55 «Top Shop».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.35,3.25 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,19.45 Вести. 

Местное время.
13.55,1.40 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». Е. 
Цыганов.
0.05 Х/ф «Монолог».

6.40 Правила виживання.
7.40 Страх у твоєму домi.
8.40 Бандитська Одеса.
9.40,1.35 Речовий доказ.
10.50,21.50 Ретромо-
бiлi: друге життя.
11.50,5.40 Мiстична 
Україна.
12.50,19.50 Ремесла за 
призначенням.
13.20 Топ 10: Таємницi та 
загадки.
13.50 Горизонт.
14.50,20.50 Дике вижи-
вання.
16.50,22.40 Океани.
17.50,0.40 Секретнi 
територiї.
18.50 Там, де нас нема.
23.40 Крила вiйни.
2.45 Судiть самi.
3.40 Легендарнi замки 
Закарпаття.
4.40 Сiяя: з нами у дику 
природу.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Везунчик».
11.15 М/ф «Мегамозок».
13.00,18.00,2.15 4 
весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Батли за патли.
15.00,5.00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.00 Панянка-се-
лянка.
19.00,20.00,21.00 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30,0.30 Танька 
i Володька.
23.00,1.45 Сiмейка У.

0.00 Одного разу в Одесi.
1.00 Країна У 2.2.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.50 Х/ф «Двухсотлетний 
человек». (США - Гер-
мания). (6+).
8.55 Х/ф «Поле битвы - 
Земля». (США). 
10.50 Х/ф «Дюна». (США 
- Мексика). 
13.05 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2». (США). 
15.15 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение». (США). 
17.15 Х/ф «Дневник па-
мяти». (США). 
19.15 Х/ф «Неспящие в 
Сиэтле». (США). (6+).
21.00 Х/ф «Секреты 
Лос-Анджелеса». (США). 
(18+).
23.15 Х/ф «Отчаянный». 
(США). 
0.55 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). 
2.55 Х/ф «Чудо». (США 
- Гонконг). 
4.45 Х/ф «Век Адалин». 
(США - Канада). 

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,18.50,1.30
«ДжеДАI».
9.00,0.00 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями».
9.55 Х/ф «Незбагненне». 
12.00 Т/с «Опер за ви-
кликом 4». 
13.05 Т/с «Опер за ви-
кликом». 
15.00 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,0.55 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Еон Флакс». 
21.10 Х/ф «Халк». 
2.05 «Цiлком та-
ємно-2017».
3.40 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

20.00 «Культурна полi-
тика» з Ю. Литвиненко.
20.30 «Вiйна за неза-
лежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiж-
народний огляд з Т. 
Березовцем та П. Зал-
маєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

5.00 Х/ф «Визит к Ми-
нотавру», 4 с. 
6.50 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки». 
9.00 Х/ф «Лучшее во 
мне». (США). 
11.25 Х/ф «Три цвета: 
белый». (Швейцария 
- Франция - Польша). 
(18+).
13.25 Х/ф «Няньки». 
(США). 
15.10 Х/ф «Есения». 
(Мексика). 
17.55 Х/ф «Левша». 
(Гонконг - США). (18+).
20.20 Х/ф «Три цвета: 
красный». (Швейцария 
- Франция - Польша). 
22.20 Х/ф «Королев-
ство полной луны». 
(США). 
0.05 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
2.15 Х/ф «Любовь». 
(Франция - Австрия - 
Германия). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.30 Х/ф «Небез-
печний квартал». 
12.15 Х/ф «Вцiлiлий». 
14.35 «Орел i решка. 
Морський сезон».
0.00 Х/ф «Голем». 
2.00 Т/с «Три сестри».
3.00 «Нiчне життя».
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6.00 Гiмн України.
6.05,2.35 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,
0.05,2.10,3.30,5.35
Новини.
7.10 М/ф «Пригоди 
Тайо».
7.45 Еко-люди.
7.50 Буковинськi за-
гадки.
7.55,8.10 Погода.
8.15 Д/с «Дикi тва-
рини».
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Като-
лицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в 
Українi.
13.30 Спецефiр до Дня 
Гiдностi та Свободи.
16.00 Концерт. Гайда-
маки.
17.20 Майдан Гiдностi.
18.30 Спепроект 
«Слов`янськ. Незабуте».
19.00 Революцiя гiд-
ностi. Майдан.
20.00 Новоросiя. Цiна 
проекту.
21.25 Т/с «Пуаро Агати 
Крiстi».
23.30 #@)?$0 з Май-
клом Щуром. 
0.30 Х/ф «Вавилон ХХ».
3.55 Х/ф «Українська 
вендетта».

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00,17.30 «Мандруй 
Україною з Дмитром 
Комаровим».
11.00 «Свiт навиворiт 
13. Еквадор».
12.00,2.20 «Свiт нави-
ворiт».

18.30 «Свiтське життя».
19.30,4.50 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 «Танцi з зiрками».
0.00 «Лiга смiху».

4.40 Анiмац. фiльм 
«Острiв скарбiв».
7.00 Х/ф «Суперзять». 
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00
«Iнше життя».
12.50 «Речдок. Велика 
справа».
17.30 Х/ф «007: Золоте 
око».
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Х/ф «Джунглi». 
0.25 Х/ф «Смертельна 
стежка». 
2.05 «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,
,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 Боже-
ственна лiтургiя УГКЦ.
12.50,15.15 Х/ф.
16.10,17.10,22.00
Концерт.
18.00,2.00 Пiдсумки 
тижня з А. Мiрошни-
ченко.
19.00 «Прямим тек-
стом з Юрiєм Лу-
ценком».
20.10 Машина часу.
20.35 Стоп-реванш.
21.00 Час новин. Пiд-

сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
0.30 Час «Ч».
1.10,5.30 Д/с «Се-
кретнi нацистськi бази».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.55 Прихована небез-
пека.
5.55 Анти-зомбi.
6.50 Секретний фронт.
7.50 Громадянська 
оборона.
8.50 Х/ф «Фантастична 
четвiрка». 
10.45,13.00 Х/ф «Загiн 
самогубцiв». 
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Пес». 
18.45 Факти тижня.
20.40 Х/ф «Паркер». 
23.05 Х/ф «Без ком-
промiсiв». (18+).
1.00 Х/ф «У пастцi 
часу». 
2.45 Я зняв!

4.15 Т/с «Одружити не 
можна помилувати». 
8.25 МастерШеф. 
13.45 СуперМама. 
18.40 Битва екстра-
сенсiв. 
21.00 Один за всiх. 
22.10 Таємницi ДНК. 
23.20 Україна має та-
лант.

6.00,23.40 Вар`яти. 
7.10,9.10 Kids` Time.
7.15 Х/ф «Каспер».
9.15 М/ф «Три богатирi 
на дальнiх берегах». 
10.45 М/ф «Вiдважна».
12.40 Х/ф «Ди-

во-жiнка». 
15.25 Х/ф «Аквамен». 
18.15 Х/ф «Земля май-
бутнього: Свiт за 
гранню». 
21.00 Х/ф «Сходження 
Юпiтер». 
2.40 Зона ночi.

5.50 Сьогоднi.
6.50,4.30 Реальна мiс-
тика.
8.25 Т/с «Грiм серед 
ясного неба». 
17.00 Т/с «Майже вся 
правда», 1 i 2 с. 
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Майже вся 
правда». 
23.00,2.00 Т/с 
«Утiкачка». 
1.30 Телемагазин.
3.30 Гучна справа.
5.30 Т/с «Вiдважнi». 

9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10 «Про особисте» з 
Н. Фiцич.
11.15,12.15 «Акценти» 
з Н. Фiцич.
13.10 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.
13.40 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.
14.00,15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» 
з М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» 
з В. Калнишем.
20.00 «Прямий доказ».
20.20 «Watchdogs».
20.45 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» 
з Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохотала» 
з Ю. Петрушевським.
22.30 «Щасливий день 

з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

5.00 Х/ф «Визит к Ми-
нотавру», 5 с. 
6.50 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
9.00 Х/ф «Левша». (Гон-
конг - США). (18+).
11.25 Х/ф «Три цвета: 
красный». (Швейцария 
- Франция - Польша). 
13.25 Х/ф «Королев-
ство полной луны». 
(США). 
15.10 Х/ф «Любовь». 
(Франция - Австрия - 
Германия). 
17.55 Х/ф «Дурак». 
20.20 Х/ф «Сити-Ай-
ленд». (США). 
22.20 Х/ф «Утро». 
0.05 Х/ф «Сказ про 
Федота-стрельца». 
2.15 Х/ф «Край». 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 Х/ф «Як вкрасти 
дiамант». 
11.30 Х/ф «Небез-
печний квартал». 
13.15 «Орел i решка. 
Морський сезон».
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.
14.40 Шiсть соток.
18.00,22.10 Удачний 
проект.

20.30 Дача бородача.
23.50 Реальний секс.
0.40,3.40 Кориснi по-
ради.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.00 Х/ф «Акваланги на 
днi».
7.35 Х/ф «Старий Хо-
табич».
9.15 «Слово Предстоя-
теля».
9.20 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
11.55 Т/с «Коломбо». 
14.50 Х/ф «Бережiть 
жiнок».
17.25 Х/ф «У небi «Нiчнi 
вiдьми».
19.00 Х/ф «Мiцний 
горiшок».
20.30 Х/ф «Акцiя».
22.15 Х/ф «Викра-
дений». 
0.10 Х/ф «Порушуючи 
правила». 
1.45 «Речовий доказ».

4.50,1.55 Х/ф «Учитель 
пения».
6.15 «Диалоги о жи-
вотных. Новосибирский 
зоопарк».
6.55 «Устами мла-
денца».
7.40 Местное время. 
Воскресенье.
8.15 «Пешком. Другое 
дело». И. Кусков.
8.40,3.25 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
9.55 «Сто к одному».
10.40 «Большая пере-
делка».
11.35 «Аншлаг и Ком-
пания».
13.25 Х/ф «Род-
ственные связи. Продо-

лжение».
17.40 «Всероссийский 
открытый телеви-
зионный конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица».
19.00 Вести недели.
21.00 Москва. Кремль. 
Путин.
21.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».
0.25 Х/ф «Муж 
счастливой женщины».

6.10,2.00 Мiстична 
Україна.
7.10 Випадковий 
свiдок.
8.50,3.00 Речовий 
доказ.
10.00 Правда життя.
11.00 Правила вижи-
вання.
12.00,18.00 У пошуках 
iстини.
13.00,0.00 Секретнi 
територiї.
14.00 Крила вiйни.
15.00,21.00 Люди: 
Лабораторiя всерединi 
нас.
17.00 Природа сього-
дення.
19.00 Океани.
20.00 Ретромобiлi: 
друге життя.
1.00 Сiяя: з нами у дику 
природу.
5.00 Ремесла за при-
значенням.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.20 М/ф «Синдбад: 
Легенда семи морiв».
12.00,13.30,15.00,23.
40,1.10,2.55 Одного 
разу пiд Полтавою.
13.00,14.30 Танька i 
Володька.
16.30 Х/ф «Люди Iкс: 
Початок. Росомаха». 
18.40 Х/ф «Люди Iкс: 

Перший клас». 
21.10 Х/ф «Люди Iкс: 
Днi минулого майбут-
нього». 
0.40,2.25 Сiмейка У.
3.25 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.50 Х/ф «Неспящие в 
Сиэтле». (США). (6+).
9.30,5.35 Х/ф «Хорошо 
быть тихоней». (США). 
11.10 Х/ф «Чело-
век-паук 3». (США). 
13.25 Х/ф «Поле битвы 
- Земля». (США). 
15.20 Х/ф «Люди в 
черном». (США). 
16.55 Х/ф «Капитан 
Филлипс». (США). 
19.05 Х/ф «В погоне за 
счастьем». (США). 
21.00 Х/ф «Код да 
Винчи». 
23.25 Х/ф «Идентифи-
кация». (США). 
0.50 Х/ф «Секреты 
Лос-Анджелеса». 
(США). (18+).
3.05 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). 

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.00 «ДжеДАI».
8.20,0.15 «Загублений 
свiт».
12.20 Т/с «Перевiзник 
2». 
15.20 Х/ф «Втеча». 
17.50 Х/ф «Заручниця 
3». 
19.55 Х/ф «Повiтряний 
маршал». 
22.00 Х/ф «Придо-
рожнiй заклад». 
1.15 Т/с «Карпатський 
рейнджер». 
2.10 «Вiдеобiмба 2».
4.50 «Найкраще».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

неділя, 21 листопада

Відповіді на кросворд з №43

По горизонталi:
1. Поема Т.Г. Шевченка. 5. Араб-
ський титул. 8. Вулкан на Фiлiп-
пiнах. 9. Рiчка в Африцi. 10. Що? 
...? Коли?. 11. Бруд на дорогах. 13. 
Нота. 14. Кока-... 17. М`яз на нозi. 
20. Заперечна частка. 21. Бог 
Сонця. 22. Iудейський цар. 23. 
Документ президента. 24. Друга 
нота. 25. 3,14. 26. Вчений-бiолог. 
28. Вид гармонi. 30. Одиниця 
площi. 31. Рiчка в Африцi. 33. 
Мiсто в Шотландiї. 35. Друг Мауглi. 
37. Гнiт. 38. Сумчастi гриби. 39. 
Схiдна цитадель

По вертикалi:
1. «Вишневий ...». 2. Орг-цiя кра-
їн-експертiв нафти. 3. Японський 
театр. 4. 1+2=. 5. Антонов. 6. Сто-
лиця Перу. 7. Рiчка в Казахстанi. 
11. Рух у танцi. 12. Брюс ... 15. ... 
де Бальзак. 16. Глава партiї. 18. 
Очищене подрiбнене зерно. 19. 
Фруктова горiлка. 26. Стиль пла-
вання. 27. Японськi шашки. 28. 
Японська холодна зброя. 29. 
Корiнний житель тропiчної Африки. 
30. Префiкс до узбека. 32. Проти-
лежне вiйнi. 34. Муз. стиль. 36. 
Автомат Калашникова. 37. Вiслюк 
з М/ф

По горизонталi:
1. Мер. 5. Ерг. 7. Куб. 9. Кря. 10. Юра. 
11. Лiд. 12. Коала. 15. Зуб. 16. Яна. 18. 
Пил. 19. Хор. 20. Ола. 23. Iго. 25. Анiон. 
27. Сто. 29. Iдо. 32. Атс. 33. Йод. 34. 
Гну. 35. Кат

По вертикалi:
2. Екю. 3. Рур. 4. Ялта. 5. Ерi. 6. Ряд. 
8. Баку. 9. Клан. 13. Об. 14. Ля. 15. 
Зло. 17. Ахо. 21. Лаос. 22. Ан. 23. Iо. 
24. Гнiй. 26. Iдея. 27. Сан. 28. Тту. 30. 
Док. 31. Ода

КРОСВОРД
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47
м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те

л
. 

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

45 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

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

45

41

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403Д

ОР
ОГ

О

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

3

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

51

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою

Тел. 0663411681, 0969329526

КУПЛЮ КОРІВ, КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ,  КОНЕЙ, БИКІВ,  КОНЕЙ, 

СВИНЕЙСВИНЕЙ

51

КУПЛЮ СВИНЕЙ

45Тел.: 0669676637

Цілодобово

51

Новожанівський м'ясокомбінат 
закуповує від населення 

Тел. : 066
41
80
929
 068
108
40
70ДОРОГО! 

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ 

51

Фермерське господарство закуповує 
БИЧКІВ, ТЕЛИЦЬ ВІД 150
500 КГ.
ТЕЛИЦЬ ПАРУВАЛЬНОГО ВІКУ ТА 

КОРІВ ДІЙНИХ 
У БУДЬ 
 ЯКІЙ КІЛЬКОСТІ

 Тел.: 0982662042 ,0991737570 44

Куплю свиней 
живою вагою

0663451052 
0506644240

ДОРОГО

51

КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 
КІЗ, БАРАНІВ

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

Вимушений забій

51

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КІЗ, БАРАНІВ.

Вимушений доріз

0999597822 
0679830196

51

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

живою вагою. Терміновий виклик! 

КУПЛЮ 
ДОРОГО

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, 
КОНЕЙ

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ

ДОРОГО

44Тел. Тел. 0669669486, 06729960550669669486, 0672996055

ЦІЛОДОБОВО, ЦІЛОДОБОВО, 
ВИМУШЕНИЙ ЗАБІЙВИМУШЕНИЙ ЗАБІЙ

48

КІЗ -12 грн./кг. 
ЦАПІВ – 15 грн./кг. 
ОВЕЦЬ – 30 грн./кг 

живої ваги.

 Тел. 0990128098 (Олег)
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ 
51

КУПЛЮ СВИНЕЙ,
СВИНОМАТОК

живою вагою

0662183433, 
0671111363Те

л.

БУДИНКИ
Продаж

� 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, вул.	Кондратенка,	
113.	Газ,	вода,	з/д	6	соток.	Недо-
рого.	Тел.	0505976790.	(19)

� БУДИНОК, с. Розбишівка, газ, гос-
подарські споруди, гараж, колодязь, 
сад. Поряд луг, річка. Тел. 0506858793

� БУДИНОК, житловий, с. Погар-
щина, 1971 р.з. З/п 74 м.кв., елекро- 
та 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. Біленчен-
ківка, з/п 1100 м.кв. Цегляний, бетонні 
плити, дах вкритий шифером. Тел. 
0680539775

� БУДИНОК, 86 м. кв., пров. Сум-
ський, 54. Поруч центр. Газ, вода, гос-
подарські споруди. Ціна договірна. 
Тел. 0951350748

� БУДИНОК, с. Осняги. Тел. 
0507359949

� БУДИНОК, р-н М. Круга, 90 м. кв., 
газ, вода, котел на дровах, 7 соток, всі 
зручності, господарські споруди. Все 
приватизоване. Тел. 0992858310.

� БУДИНОК, с. Хитці. Тел. 
0502824783.

� ДАЧА, кооп «Нафтовик». Будинок, 
огород, сад, полив. Тел. 0957403491.

� БУДИНОК, 90 м. кв., газифіко-

ваний, зі зручностями. Гараж, підвал, 
господарські споруди. З/д 10 соток. 
Р-н Підварок. Тел. 0662820905.

� БУДИНОК, в гарному стані, усі 
зручності. Гараж, сарай, з/д, погріб. 
Тел. 0955344036.

� БУДИНОК, вул. Н. Грунь, 80 м.кв. 
Всі зручності, л/кухня, гараж, вхідний 
погріб, з/д 10 соток. По бажанню – 
меблі. Ціна розумна, договірна. Тел. 
0953995098.

� БУДИНОК, 1995 р.в., вул. О. 
Пчілки, 10х11м., гараж, сарай, л/
кухня, з/д 6 соток. Ціна 35 тис. у.о. 
Тел. 0992026522.

� БУДИНОК, р-н дитбудинку, з/д 
9 соток, л/кухня, гараж, сарай, газ, 
вода. Або обміняю на 1-кімн. кв. Тел. 
0661196506

� БУДИНОК, з/п 64 м. кв., всі зруч-
ності, з/д 12 соток. Можливий обмін 
на 1-, 2-кімн. кв. Тел. 0668791450.

� БУДИНОК, з/п 79 м.кв., зручності, 
з/д 6 соток, приватизована. Опа-
лення – газ, дрова. Поруч школа №1 
та №2, АТБ, МаркетОпт, парк. Тел. 
0662060717, 0666239986. 

� БУДИНОК, по вул. Миру, 63, недо-
будований, з/д 10 соток, з/п 100 м.кв. 
Ціна договірна. Тел. 0956324779. 

� БУДИНОК, 60 м.кв., газифіко-
ваний, колодязь, скважина. Тел. 
0662821343. 

� БУДИНОК, недорого, р-н дитбу-
динку. Газ, вода, 63м.кв., з/д 7 соток. 
Можливий обмін на 1-, 2-кімн. квар-
тиру. Тел. 0500848815. 

� БУДИНОК, 2 гаражі, р-н автопарку. 
З/д 20 соток, заведено 3 фази, всі 
зручності, лічильники на все. Ціна при 
огляді. Тел. 0994703562

� БУДИНОК, с. Вельбівка. Або 
обміняю на будинок чи квартиру у 
будь-якому стані. Тел. 0502382613. 

� 1/2	БУДИНКУ, центр, всі зруч-

ності. Гараж з ямою, погріб, сарай. 
Після 19,00 не телефонувати. Тел. 
0978238683.  

� БУДИНОК, 101 м.кв., 2001 р.з., 
центр м. Гадяч. Господарські споруди, 
комбіноване опалення, частковий 
ремонт. Тел. 0990388525

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, сантех-
ніка та опалення замінені на пластик. 
М/п вікна, утеплена. Ціна договірна. 
Тел. 0990654687

� 1-КІМН. кв., с. Петрівка-Ромен-
ська, 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, централізо-
ване опалення. Ремонт, все нове. Ціна 
8000 у.о. Без торгу. Тел. 0997595894, 
0981155134

� 3-КІМН. кв. покращеного пла-
нування. 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. Геть-
манська, 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

� 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

� 2-КІМН. кв., 30 м.кв., 1-повер-

ховий будинок, р-н В. Круга. Газ, вода, 
лічильники. Без зручностей. Сарай, 
погріб. Недорого. Торг при огляді. Тел. 
0669129442.

� 2-КІМН. кв., 45,5 м. кв., 2/3, по 
вул. Тельмана. Автономне газове опа-
лення. М/п вікна.  Без ремонту. Ціна 
договірна. Тел. 0983920527. 

� 2-КІМН. кв., 1/2 поверх, центр 
міста з гаражем та сараєм. Ціна 
договірна. Торг при огляді. Тел. 
0994875190. 

� 3-КІМН. кв., 1/5 поверх, центр 
міста, вікна – склопакети, індивіду-
альне опалення, з/п 59 м.кв., від-
мінний стан. Погріб на лоджії, кла-
довка у підвалі. Ціна при огляді. Торг 
при огляді. Тел. 0956136209. 

� 3-КІМН. кв., 49,6 м. кв., у 1-повер-
ховому будинку, р-н М. Круг. Всі кому-
нальні зручності, індивідуальне опа-
лення. Гараж, сарай, погріб. Ціна 
договірна. Тел. 0953172628.

� 1-КІМН. кв., (малосімейка), 4/5 
поверх, вул. Швидкого, 3, з/п 22 м.кв., 
кімната – 12 м.кв. Ціна 8 тис. у.о. Мож-
ливо у розстрочку. Без ремонту та 
торгу. Тел. 0955176732 

� КВАРТИРА с. Петрівка-Ромен-
ська. Терміново, недорого. Три сараї, 

погріб, гараж. Всі зручності. Тел. 
0505336753

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

� З/Д	10	соток, р-н авто-
станції, приватизована. Комунікації 
поруч. Пров. Шкільний, 11А. Тел. 
0667535655. (12)

� З/Д	9	соток,	із	старим	
будинком. М. Гадяч, вул. Першотрав-
нева, 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

� З/Д	10	соток, приватизована, 
з фундаментом, 150 МЗ в «болгар-
ському містечку». Тел. 0953514363 

� З/Д	10	соток,	р-н Молодіжний. 
Тел. 0500135749

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

� ЧАСТИНА	БАЗИ	, р-н залізнич-
ного вокзалу. Або здам в оренду. Тел. 
0662297556

� 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  

47

коней, 
биків, 
корів, 
свиней
Тел. 0991650345, 
0973316591 (Тимур)

КУПЛЮ

45

Приймаємо заявки на
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ

віком від 4 місяці чеської породи 
«Домінант» (в п’яти кольорах: червоні, 

серебристі, зозулясті, чорні, попелясто-
голубі). Несеться по 1-2 яйця кожного 

дня, за що її і прозвали «курочка – 
стахановка». Яйце крупне, жовто-

коричневого відтінку. 
 Тел 097-694-27-31 (Наташа)

44

Куплю биків, 
корів, телиць

Доріз
Тел. 0669445682 

м . Харків

48Тел. 0950086550

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ

Те
л
.

44Те
л.

 

СВИНЕЙСВИНЕЙ
КУПЛЮ

0952516709, 
067357101749

Дорого купуємо 
свиней, свиноматок.

ЦІЛОДОБОВО

066 1808984066 1808984
068 4839984068 4839984

Те
л

Те
л
..
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0502541132
 0501458166

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ

Те
л.

 

46

 ЗАКУПОВУЄМО КОРІВ, 
БИКІВ. ДОРОГО.

Вимушений забій. 
Самовивіз.

Тел. 0664626156

46

ЗАКУПОВУЄМО КОРІВ, 
БИКІВ. ДОРОГО. 

Вимушений забій. 
Самовивіз.

Тел. 
0950204158
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	� МАГАЗИН, 37 м.кв. Навпроти 
«Полтава-Банк». Тел. 0957686030  

ЗДАМ
	� ЖИТЛО, подобово, на тривалий 

термін або бригаді у відрядженні, 
Інтернет, кондиціонер. Можливість 
надання відповідних документів. Тел. 
0508783429. (13) 

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

	� МАГАЗИН с. Гречанівка. Тел. 
0502147687

	� БУДИНОК вул. Набережна Грунь, 
13 на тривалий термін, 2 спальні, 
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

	� КВАРТИРА, подобово або бригаді 
у відрядженні. Центр. Вмебльована. 
Бойлер. Wi-Fi. Тел. 0506803455

	� БУДИНОК на тривалий термін, 
центр міста. Тел. 0952553744

ГАРАЖІ
Продаж

	� ГАРАЖ з/п 62 м. кв., вхідний 
погріб, вул. Драгоманова (р-н гур-
тожитку училища культури). Земля 
та будівля приватизовані. Ціна дого-
вірна. Тел. 0661868392.

АВТО
Продаж

	� ГАЗ-31	(«Волга»), 1992 р.в., 
чорний колір, газ/бензин. Хороший 
робочий стан. Ціна 25 тис. грн.. Термі-
ново. 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-зе-
лений металік. Пробіг 136 тис. км. 
Ціна 75 тис. грн.. Тел. 0508770997

	� ВАЗ-2104, нормальний стан. Тел. 
0995412446, 0981794275 

	� ВАЗ-2115, у гарному стані. Пробіг 
123 тис. км. Не варена. Ціна 3350 у.о. 
Тел. 0660317493. 

	� SKODA	Favorit, 1993 р.в., кар-
бюратор, 1,3. Гарний технічний стан. 
Надійний двигун та ходова. Високий 
кліренс, великий багажник. Ціна 44 
тис. грн. Тел. 0502978059 (Михайло). 	

	� ВАЗ-21103, 2004 р.в., сірий колір 
(мокрий асфальт), бензин 1,5. Вкла-
день не потребує. Ціна 3000 у.о. Тел. 
0934822212. 

	� OPEL	Vectra	І,	1991 р.в., пробіг 
252 тис. км. Двигун 1,6. Ціна 2000 у.о. 
Тел. 0661532581. 

	� ЗАЗ	«Славута»,	2004 р.в., два 
комплекти гуми, авто у гарному стані. 
Нова АКБ, замінене мастило, тосол. 
Ціна 2500 у.о. Торг. Тел. 0500822215. 

	� ВАЗ-2199, 2005 р.в., синій 
колір, газ/бензин. Ціна 2200 у.о. Тел. 
0664525166

	� LANOS, гарний стан, «поляк», зво-
ротна сигналізація, кондиціонер, 
гідро підсилювач. Все працює. Тел. 
0664323554. 	

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� МІНІ-ТРАКТОРИ	ТА	С/Г	ТЕХНІКА	
із	Польщі: обприскувачі, дискові 
борони АГ, культиватори, розкидачі 
міндобрив, плуги та інше. Доставка. 
Тел. 0938156531, 0972790378. (48)

	� СІВАЛКА зернова 6,3 м. Повний 
комплект. Тел. 0680539775

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

	� Б/В	ГУМА	ТА	ДИСКИ	з	Європи.	
Великий	вибір	на	будь-який	
бюджет.	Під	замовлення	і	в	наяв-
ності.	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

	� ГУМА зимова, 175/70 R13, на 
дисках, Lanos, 4 шт. Ціна 4 тис. грн. 
Тел. 0509218213 

	� НОВІ	ЗАПЧАСТИНИ	НА	МОТО-
ЦИКЛИ: ІЖ, МТ, Мінськ, Ява, Муравей, 
Альфа, Дельта. Тел. 0996026161, 
0638262010 (Дмитро) www.allodim.
com/

	� ГАЗ-24.10	(Волга),	з/ч. Тел. 
0667011653, 0975799474. 

	� СТАРТЕР Т-40, паливний насос, 
форсунки. Тел. 0992625576. 

	� ГУМА зимова, Nokian 185/65 R14, 
2 шт., один сезон експлуатації. Про-
тектор 9 мм. Ціна договірна, при 
огляді. Тел. 0506934883

МОТО
Продаж

	� МУРАВЕЙ	2-місний. Тел. 
0502049434

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

	� ПИЛОМАТЕРІАЛИ: брус, дошка, 
шалівка, штахет. Доставка. Тел. 
0970787764, 0999331261

	� ЦЕГЛА б/в, ракушняк, шифер 
маленький, труби азбестові. Тел. 
0662743393

	� 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

	� ЦЕГЛА	б/в та нова, ракушка. 
ШИФЕР б/в. Пісок, щебінь, гранвідсів. 
Дошка, обрізки з пилорами. Дрова. 
Доставка. Тел. 0501446845

	� ПОЛІКАРБОНАТ новий, розмір 
2,1х6м., товщина 3мм. Синій колір. С. 
Вельбівка. Тел. 0999533821

МЕБЛІ
Продаж

	� КРІСЛО	б/в, ціна 1200 грн. Тел. 
0509534435

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

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

РІЗНЕ
Продаж

	� СІНО в тюках, з доставкою. Тел. 
0995139836

	� КУКУРУДЗА. Тел. 0666235938 
(Іван Вікторович)	

	� РУШНИЦЯ ІЖ-43, 12 калібр, 
б/в, 1998 р.в. Ціна договірна. Тел. 
0982546432

	� АРКИ заднього колеса, вну-
трішні та зовнішні, на ВАЗ. Табуретки 
дерев’яні. Блок двигуна Т-16. Тел. 
0506718465

	� БУТЛІ 5л., сівалка та пропольник 
(ручні), коток з балона, підгортач дис-
ковий, лебідка на 2т., корморізка, 
ящик металевий на 2т. зерна, сепа-
ратор, швейна машинка «Singer», 
тумба, стіл-мийка, шафи-пенал 2шт., 
дошка дубова, стругальний станок, 
бетономішалка, метал 4мм., 4х1м. 
Тел. 0994417501

	� КАРТОПЛЯ їстівна, смачна. Ціна 8 
грн./кг. Тел. 0509608070

	� ФГ	ПРОДАЄ	КУКУРУДЗУ.	З	
доставкою.	Тел.	0995139836

	� БУРЯК, кормовий, велосипед 
дитячий, куртка на хлопчика 8-10 
років. Тел. 0990385113

	� ВІТРИНА	ХОЛОДИЛЬНА, продо-
вольча (вертикальна, для води). Б/в, 
гарний стан. Недорого. Рушникосу-
шарка. 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 

	� КУКУРУДЗА. Ціна договірна. Тел. 
0661793141

	� ПШЕНИЦЯ. Тел. 0957763190

	� КУКУРУДЗА, урожай 2021 року. С. 
Сари. Тел. 0994174195, 0970161693

	� ЦИБУЛЯ домашня, цибуля 
тиканка, буряк столовий та кормовий, 
картопля дрібна. Тел. 0509779570. 

	� 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. 

	� СТІЛ ПИСЬМОВИЙ, 1-но тум-
бовий- 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. 

	� ШАФИ гардеробні. Люстра б/в. 
Карнизи віконні. Чоботи жіночі р.42. 
Напівшубка з штучного хутра, р. 
54-56. Все недорого, у гарному стані. 
Тел. 0507137896.  

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Ціна договірна. 
Тел. 0953205830, 0957618885.

	� ГАЗОВА колонка «Junkers», в 
гарний стан. Тел. 0509810504.

	� ВАННА металева. Гарний стан. Тел. 
0663233947, 0973867019. 

	� ОБІГРІВАЧ	«Роус», портативний, 
батарея чавунна, 8-ми секційна. Елек-
тродвигун 1425 об./хв. Блоки 40х20 
б/в. Цегла б/в. Тел. 0668791450. 

	� ЯБЛУКА домашні, зимові, 
без хімобробки. Сушка яблучна. 
Двигун-редуктор 1,6 кВт. Тел. 
0665895177. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0995333835. 

	� ВУГІЛЛЯ, ціна договірна. DVD 
з колонками. Тел. 0667025100, 
0984024712. 

	� ДИВАН + крісло. Квіти кімнатні: 
драцена, юкка, дифенбахія, клівія, 
алое, монстеро, котиледон. Тел. 
0950678649. 

	� МОРОЗИЛЬНА	КАМЕРА «Атлант». 
Бойлер 30л. Тел. 0951937474. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна (можна вибрати 
на посадку). Тел. 0669538015. 

	� ТРУБИ, цегла, телефон Нокіа-
230 (кнопковий). Тел. 0992279628, 
0967531508, 0687331148.  

	� КАРТОПЛЯ дрібна, буряк кор-
мовий. Тел. 0995333835. 

	� МОРОЗИЛКА «Snaige», верти-
кальна, на 200л., 6 відділень, ліжко 
2-спальне, дерев’яне, з матрацом, 
стіл кухонний, дерев’яний 1,5х0,7м., 
килим 3х4м. Тел. 0991796035. 

	� ДЗЕРКАЛО 105х50 см., 200 грн. 
Ліжко металеве, 2-спальне, пан-
серна сітка з матрацом, 200 грн. Тел. 
0958497388. 

	� СТАНОК стругальний. Труба д.47 
см., довжина 2,3м. Тел. 0992810049. 

	� ДРОВА. Тел. 0955250575

	� ХОЛОДИЛЬНИК «Stinol», б/в, 
гарний стан. Ціна договірна. Тел. 
0501776708

	� ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», гарний 
стан. Бідони алюмінієві 40л. Тоно-
метр автоматичний. Глюкометр 
«OneTouch», новий. Тел. 0952553744. 

	� МЕБЛІ. Посуд . Лампа паяльна. 
Бак для душа, зерна. Сіно. Балон, 
бідон. Телевізор малий. Скло віконне. 
Велосипед «гном». Відеомагні-
тофон. Ботинки р.42, чоловічі. Тел. 
0955711574.

	� ВАГОНКА, арматура 8 мм., труба 
20, 25мм. Вікно фронтонне, короб 
дверний (дубовий). Бочка 200л. Тел. 
0995372117.  

	� КОЛЯСКА дитяча «Adamex Aspena 
Deluxe» 2 в 1, універсальний колір, 
гарний стан, ціна 6500 грн. Тел. 
0668271616.

	� ЧОВЕН дюраль-алюмінієвий, роз-
кладний, з веслами, використовува-
лась дуже мало. Відмінний стан. Тел. 
0668545131. 

	� АРКИ металеві, заводські, 4-5м. 
Люки каналізаційні, чавунні, нові – 
3шт. Ціна договірна. Тел. 0502049434

ТВАРИНИ
продаж

	� ПОРОСЯТА в’єтнамські. Гуси, 
живою вагою або тушками.  Тел. 
0994867747 

	� ДВІ	КОЗИ. Тел. 0992613054

	� КОЗИ кітні. Тел. 0682163214

	� КОЗИ молоді, високоудійні, 3 шт., 
«Лохвицької» породи. Тел. 0688064950

	� ДВІ	КІЗОЧКИ на утримання. 
Білої масті, одна шута, інша з ріж-
ками. Обидві первітки. С. Лютенька. 
Тел.0506381213

	� ТЕЛИЦЯ тільна, від гарної корови. 
Тел. 0997648709

КУПЛЮ
 

	� 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

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові плити, 
пральні машини, телевізори у робо-
чому та неробочому стані. Тел. 
0662000908

	� КУКУРУДЗУ	сушену, кілька тонн. 
Тел. 0662436772

	� ВОРОТА у двір. Плиту газову. 
Мийку у зборі. Тел. 0978980792

	� КУКУРУДЗУ в качанах. Тел. 
0995586145

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ЗАГУБЛЕНА	ПАПКА	З	ДОКУ-
МЕНТАМИ (паспорт, військовий 
квиток, медична книжка) на	ім’я	
Валерія	Павловича	Панченка. Про-
хання повернути за винагороду. Тел. 
0671260408

	� ЗНАЙДЕНІ	КЛЮЧІ	ВІД	АВТОМО-
БІЛЯ	«Лада» по вул. Дружби, у районі 
кладовища. Тел. 0953815390

	� ВТРАЧЕНЕ	ПОСВІДЧЕННЯ	УБД 
серія АБ №297361 видане ім’я Олек-
сандра	Вікторовича	Євграфова

ЗНАЙОМСТВА

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

	� ЧОЛОВІК	69р., шукає дружину 
віком 60-70 років. На переїзд не 
згоден. Без шкідливих звичок. Тел. 
0997244377

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	
мікрохвильовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	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. Встанов-
лення 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

	� ВИКОНАЮ	БУДЬ-ЯКІ	РОБОТИ	
у вашій оселі. Тел. 0991447497 
(Олександр)

	� 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 пере-
везення ЗІЛ-САМОСКИД. Привезу: 
пісок, щебінь, гранвідсів, дрова. 
Вивезу сміття тощо. Доставка по 
місту та району. Тел. 0667030045, 
0987650405

	� ПРИВЕЗУ	ЖОМ. Вантажні пере-
везення	по місту та району. Вивезу 
сміття. Привезу пісок, щебінь, гран-
відсів, дрова та інше. Тел. 0508383313

	� ПИЛЯЮ	ДЕРЕВО будь-якої склад-
ності. Можливий виїзд по району. Тел. 
0667724345

	� 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, гран-
відсів, цеглу, глину, землю, перегній, 
гній, дрова рубані. Вивезу сміття. Тел. 
0669568122

	� РЕМОНТ	КВАРТИР,	БУДИНКІВ під 
ключ. Монтаж опалення. Послуги сан-
техніка та електрика. Тел. 0955396369 
(Валерій)

	� ВСІ	ВНУТРІШНІ	РОБОТИ. Шпа-
клівка, гіпсокартон, плитка, ламінат, 
клейка шпалер, встановлення унітазів, 
ванн. Фарбування стін і стель. Недо-
рого. Телефонуйте, про ціну домови-
мось. Тел. 0992384298

	� УТЕПЛИМО	ВАШ	БУДИНОК	ЧИ	
КВАРТИРУ. Утеплимо цоколь, від-
коси. Короїд, крихта, баранчик. 
Швидко. Недорого. Тел. 0954110091 

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі види вну-
трішніх робіт: гіпсокартон, тепла під-
лога та інше. Санвузол під ключ. 
Монтаж/демонтаж дахів. Зварювальні 
роботи. Утеплення будинків. Виїзд по 
району. Тел. 0661194638, 0665947293  

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	
мікрохвильовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	техніки.	
Ремонт	електроінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	до 7 
т. ЗІЛ - 130 самоскид (дрова, цегла 
б/в, щебінь, пісок, глина, чорнозем, 
плити ПКЖ, гранвідсів та інші будма-
теріали). Послуги екскаватора. Тел. 
0501881470

	� ПОСЛУГИ	ЕЛЕКТРИКА: монтаж, 
ремонт, консультація. Тел. 0950810277

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН, 
м/х пічок, м’ясорубок, мультиварок, 
блендерів-комбайнів, пилососів, хлі-
бопічок, духових шаф, інвекторних 
зварок, зарядних пристроїв, «бол-
гарок», дрилів та ін. Виїзд на замов-
лення. Досвід роботи 12 років. 
Доступна ціна. Тел. 0957423588, 
0684830471

	� РЕМОНТ.	БУДІВЕЛЬНІ	РОБОТИ:	
гіпсокартон,	пластик,	ОСБ,	шпа-
лери,	лінолеум,	відкоси,	м/п	вікна,	
двері,	балкони,	сайдинг,	блокхауз,	
зварювальні	роботи,	сантехніка,	
пайка	труб,	опалення	та	інше.	Тел.	
0994174060

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	
мікрохвильовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	техніки.	
Ремонт	електроінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

	� УТЕПЛЕННЯ приватних будинків 
та багатоповерхівок. Комплексний 
ремонт житла. Професійно. Якісно. 
Відповідально. Тел. 0663472865

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
пилососів, холодильників, болгарок, 
чистка бойлерів, дрилів та іншої елек-
тротехніки. Виїзд майстра. Зва-
рювальні роботи, пайка. Спилю-
вання дерев різної складності. Тел. 
0997199623. (Олександр)

РОБОТА
 

 � Пропонуємо роботу ОХОРОНЦЯ 
(чоловіки та жінки), вахтовий метод 
15*15 діб. Проїзд, проживання за 
рахунок фірми, компенсація за хар-
чування. Заробітна плата від 4500 
грн. за вахту. Тел. 0668008713, 
0674627014 

 � Терміново потрібна ПОРЯДНА	
ЖІНКА по догляду за чоловіком похи-
лого 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

 � Запрошуємо СПЕЦІАЛІСТІВ	У	
СФЕРІ	БУДІВНИЦТВА	ТА	РЕМОНТУ. 
М. Гадяч вул. Героїв Майдану, 5/1. Тел. 
0669923177 (Олександр)

	� ШУКАЮ	ПОРЯДНУ	ЖІНКУ	ДЛЯ	
ДОГЛЯДУ за чоловіком похилого віку. 
Тел. 0509969314. 

 � Підприємство запрошує на роботу 
МИЙНИКІВ	авто. Тел. 0955790116

 � Підприємству на роботу потрібен 
ВОДІЙ категорії «С». Тел. 0509403914

	� УТЕПЛЕННЯ	СТІН,	
горищ,	підлоги	за	допо-
могою	видувного	облад-

нання.	Утеплювачі:	перліт,	
еко-вата,	теплі	штука-

турки	та	ін.	Мокрий	фасад.	
Обстеження	теплові-

зором.	Діє	державна	про-
грама.	Тел.	0954795522,	

0964795522.	www.
tepladomivka.sumy.ua		

(№51)

	� ЧИСТИМО	ТА	
ПОГЛИБЛЮЄМО	

КОЛОДЯЗІ.	Встановлюємо	
бетонні	кільця.	Копаємо	

каналізації.	Тел.	
0507345680.	(50)

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)

46

- Формувальники
- Зварювальники
- Водій універсал 
(навантажувач, 
грузових та легкових 
автомобілів)  

- Оператор пода-
вання наповнювачів
- Слюсарі 
- Токарі 
- Різноробочі
 

ЗАВОДУ «ЗЖБК-13» 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

м. Харків, вул. Матросова, 1-А
 тел. 0672196404

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)

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

Редакція газети «Базар Медіа в Україні» 
продовжує збір речей у гарному стані для 

організації інвалідів. 
Хто має охайні, у гарному стані, одяг, взуття, 
постільну білизну приносьте до приміщення 

організації інвалідів, яке знаходиться за адресою: 
м. Гадяч, площа Соборна, 21

Допоможи ближньому! 
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

Прослухавши інструктаж т. в.о. го-
ловного лісівника Олега Анатолійо-
вича Галушки та інженерки лісових 
культур Світлани Миколаївни Омель-
ченко, всі дружно, з великою любов’ю 
та бажанням взялися до роботи. Ко-
жен посадив кілька «своїх» дерев.

Праця зі створення лісів - це спа-
док для майбутніх поколінь українців. 
Для нас, учасників акції, це була гарна 
можливість відчути свою причетність 
до величної справи - створення лісу 
власними силами. Одна справа поса-
дити фруктове дерево, інша - засади-
ти ділянку в масштабах лісу.

Всі гарно попрацювали та отримали 
позитивні емоції. Сосни, дуби та бе-
рези, висаджені спільно з лісівника-
ми, тепер радуватимуть своєю красою. 

Відтепер юні природолюби будуть ро-
сти разом з рослинами, висадженими 
власноруч.

Щиро дякуємо за підтримку та до-
помогу в організації поїздки дирек-
тору Гадяцького наукового ліцею-ін-
тернату Ользі Григорівні Беседі, 
директору ДП «Гадяцький лісгосп» 
Ігорю Андрійовичу Федяю, Олегу 
Анатолійовичу Галушці, Світлані Ми-
колаївні Омельченко та всім причет-
ним лісівникам. Спасибі за Вашу бла-
городну самовіддану працю. Бажаємо 
здоров’я і миру всім нам!

В .М. Божко-Федюніна, 
класовод 4-А класу.

Фото надане автором .

ЛІС, ПОСАДЖЕНИЙ 
З ЛЮБОВ’Ю

«УКРАЇНА ЄДНАЄ СВІТ»

Під такою назвою з 30 по 31 жовтня, у Києві, 
відбувся 19-й фестиваль-конкурс. 

Наш земляк, гуморист Борис Завріцький, посів 
перше місце із народного вокалу (виконував 

українську народну пісню «Дівчина-рибчина») 
і гран-прі із розмовного жанру 

(монолог «Оповідки баби Наталки»). 
Нагадаємо, що Борис уже не вперше при-

ймає участь у конкурсах і є лауреатом восьми 
перших премій і володарем двох гран-прі.

05.11. Вікторія Концева 
(м. Зіньків) хл., 3000 51 см

06.11. Віта Рудченко 
(с. Соснівка) дівч., 3620 54 см

09.11. Наталія Рижа 
(м. Зіньків) хл., 3890 55 см

За підтримки директора Гадяцького обласного наукового 
ліцею-нтернату Ольги Григорівни Беседи учні 4-А класу 
(класовод В. М. Божко-Федюніна, вихователі М. О. Лепська 
та О. А. Лобода) взяли участь в акції «Створюємо ліси разом» 
у рамках програми Президента України «Зелена країна». На 
території Вельбівського лісництва ДП «Гадяцький лісгосп» 
діти висадили по кілька десятків сіянців.

Вихованці старшої групи ЗДО 
«Веснянка», розширювали та 
поглиблювали знання про осінні 
явища в природі, про труд людей в 
садах, на городах та пов`язані з цим 
народні традиції. Закріплювали знання 
про український овоч-«гарбуз», та 
«його городню родину». Чарівна осінь 
пригостила дітей смачним короваєм.
Із сторінки закладу у соцмережах.

Фото ЗДО «Веснянка»

У Гадяцькій школі №3 імені Івана 
Виговського, 5 листопада, відбулася 
надзвичайно важлива подія: в лавах 
«Козацької Республіки» кошу імені Івана 
Виговського – традиційне поповнення. 
До полку козачат прийнято курінь імені 
Івана Брюховецького (учні 1-А класу) 
та курінь імені Івана Підкови (учні 1-Б 
класу).
Полк джурів поповнився куренем імені 
Григорія Граб›янки (учні 5-А класу) та 
куренем імені Івана Мазепи (учні 5-Б 
класу).
Щиро вітаємо першокласників з 
посвятою у козачата, а п›ятикласників 
– у джури. Бажаємо усім міцного 
козацького здоров›я, миру і злагоди, 
успіхів у навчанні!

Сторінка школи у соцмережі

СВЯТО 
«ГАРБУЗОВОЇ 
РОДИНИ»  

ПОСВЯТА У 
КОЗАКИ ТА 
ДЖУРИ 

Під таким гаслом пройшло свято 
у різновіковій групі «Барвінок» 
(вихователі Н. Івасів, О. Луценко , 
керівник музичний С. Гордієнко),  ЗДО 
«Первоцвіт».

Інформація і фото 
із сторінки закладу у соцмережах. 

ХОДИТЬ ОСІНЬ 
ПО САДАХ
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В Україні змінюється система 
обліку спожитого газу. 
Традиційні кубометри замінять 
на енергетичну шкалу – кіловат-
години. Як це працюватиме?
Це останній опалювальний сезон, у 

якому споживачам блакитного пали-
ва доведеться сплачувати за газ за ме-
тричними показниками. З 1 травня 2022 
року традиційні кубометри в квитанці-
ях замінять кіловат-годинами. Перехід 
до обліку спожитої під час спалюван-
ня газу енергії дозволить споживачам 
більш справедливо сплачувати за бла-
китне паливо.

Не секрет, що його якість у різних ре-
гіонах країни різна, а ціни в більшості 
випадків прив’язані до споживання в 
кубометрах.

Проблема назріла давно
Два роки знадобилося народним депу-

татам, аби наважитися імплементувати 
в Україні загальноєвропейські правила 
обліку споживання блакитного пали-
ва. 2 листопада Верховна Рада ухвалила 
в остаточній редакції внесений у груд-
ні 2019 року законопроєкт, який перед-
бачає переведення обліку газу на кіло-
ват-години (кВт-год) замість кубічних 
метрів. Такий же підхід використову-
ється при обрахунку використання об-
сягів спожитої електроенергії. Чому це 
важливо? Річ у тім, що газ може відріз-
нятися за параметром калорійності, тоб-
то за кількістю енергії, яку виділяє при 
згорянні один і той же обсяг палива. Ка-

лорійність газу залежить від родовища, 
на якому його видобули.

У ЄС споживачі платять не за кубо-
метр газу, а за кількість енергії, яку мож-
на отримати з кубометра при його спа-
люванні. «Це означає, що споживачі 
платять за енергетичну корисність газу, 
а не за обсяг. Це більш справедливо», 
– пояснює голова біржового комітету 
Української енергетичної біржі Олексій 
Дубовський. Розмови про необхідність 
запровадження такого порядку в Укра-
їні ведуться давно, оскільки різні систе-

ми обліку газу в Україні та ЄС завдають 
незручностей трейдерам, які імпорту-
ють або експортують газ. За паливо з 
ЄС трейдери платять, виходячи з вар-
тості 1 кВт-год енергії. Для перерахун-
ку кубічного метра газу на кВт-год за-
стосовується стандартний коефіцієнт 
– 10,6. Оскільки калорійність газу змі-
нюється, то змінюється й коефіцієнт, і 
в трейдерів часто виникають дисбалан-
си. Придбане паливо перераховують на 
кубометри, а коли трейдер підіймає газ 
зі сховища та його експортує, то газ зно-

ву перераховують на кВт-год. Якщо ко-
ефіцієнт змінився, то лише на перера-
хунку трейдер може отримати збитки. 
Дискомфорт відчувають і побутові спо-
живачі, адже газ за калорійністю відріз-
няється залежно від регіону. Наприклад, 
за даними Оператора газотранспортної 
системи, у вересні найвища калорій-
ність газу була в Івано-Франківській 
області – 8 374 ккал/куб, найнижча – 
у Кіровоградській – 8 034 ккал/куб. 
Різниця 4% означає, що мешканцю Кі-
ровоградщини для отримання такої ж 

кількості енергії потрібно спалити на 
4% більше газу. Для сімей, які спожи-
вають багато палива, його калорійність 
має велике значення. За системи обліку 
в кубометрах і низької калорійності газу 
вони протягом року переплачують тися-
чі гривень. Після початку роботи нових 
правил споживачі платитимуть лише за 
отриману енергію.

Чекати лишилося недовго
Нову систему обліку планують за-

провадити з 1 травня 2022 року. За-

кон передбачає перехід на облік газу в 
енергетичних одиницях під час тран-
спортування, зберігання, розподілу, ви-
добування, купівлі-продажу, постачан-
ня та споживання, у тому числі – під час 
митного контролю та оформлення під 
час переміщення газу через митний кор-
дон України, пояснили ЕП в Операторі 
газотранспортної системи. Отже, після 
1 травня споживачі будуть отримувати 
рахунки з кількістю спожитих кВт-год 
енергії. «Розрахунки відбуватимуться 
в кіловат-годинах. Постачальник буде 

встановлювати ціну за кіловат-годину», 
– пояснив ЕП автор законопроєкту Ан-
дрій Жупанін. Проте традиційні кубо-
метри з рахунків не зникнуть. Для зруч-
ності споживачів у них вказуватимуть 
обсяг використаного палива за старими 
показниками. Зрештою, усі лічильники 
обраховують саме кубічні метри. Звід-
ки споживачі зможуть дізнатися про ка-
лорійність газу та хто це контролюва-
тиме? Ця інформація доступна на сайті 
Оператора газотранспортної системи, а 
контрольні перевірки калорійності що-
тижня здійснює «Укртрансгаз». Перехід 
на нову систему обліку дозволить авто-
матично враховувати якість газу. Спо-
живач платитиме за енергію, яку цей 
газ дає, а не за обсяг. Також споживачі 
зможуть порівнювати ціну на газ з вар-
тістю електроенергії і вибирати, яким 
ресурсом користуватися вигідніше. На-
приклад, у червні середня ціна на газ 
становила 0,28 грн за кВт-год, а елек-
троенергія – 1,36 грн за кВт-год. У за-
коні також передбачена норма про те, 
що споживачі не повинні платити біль-
ше за газ, який не відповідає стандар-
там, наприклад, за підвищену теплоту 
згоряння, бо при його спалюванні кало-
рії не дають потрібного ефекту. Для реа-
лізації цієї норми уряду потрібно вста-
новити граничну теплоту згоряння газу. 
Навіть якщо споживач отримає паливо 
з кращими властивостями, він все одно 
платитиме за граничною теплотою зго-
ряння. Технічний регламент Кабмін по-
винен ухвалити в найближчі місяці.

Після 1 травня 2022 року Оператор 
газотранспортної системи та «Укртран-
сгаз» як оператори газотранспортної 
системи та підземних сховищ встанов-
люватимуть вартість своїх послуг, ви-
ходячи з енергетичних одиниць. Послу-
ги, які споживачі замовили до цієї дати, 
перерахують за новими коефіцієнтами. 
Зміниться й система обліку газу на бір-
жових торгах. За словами Дубовсько-
го, перебудувати торговельні системи 
на кВт-год не буде великою проблемою.

Також до Закону внесені норми, від-
повідно до яких до 31 березня 2022 року 
ціни на газ, який постачальник остан-
ньої надії (ПОН) продає побутовим 
споживачам, бюджетним організаці-
ям, державним та комунальним медич-
ним установам, виробникам теплової 
енергії, встановлюватиме не ПОН, а 
НКРЕКП. Ця норма торкнеться близь-
ко 600 тис споживачів Донецької, Хер-
сонської, Полтавської, Одеської та Лу-
ганської областей, які втратили «свого» 
постачальника та перейшли на обслуго-
вування до ПОН, функцію якого вико-
нує «Нафтогаз».

Незважаючи на те, що перехід запла-
новано на 1 травня 2022 року, експерти 
вважають, що він не буде різким. Спо-
чатку, очевидно, переведуть усіх вели-
ких споживачів на кшталт теплокомуне-
нерго. А потім настане час і мешканців 
багатоквартирних будинків.При цьому 
на сьогодні в Україні поки що немає у 
продажу газових лічильників, які мог-
ли би враховувати споживання у кіло-
ват-годинах. Очевидно, їх доведеться 
або закуповувати за кордоном, або нала-
годжувати власне виробництво в країні. 
Причому встановлення такого лічиль-
ника – «задоволення» не з дешевих. За 
словами голови Спілки споживачів ко-
мунальних послуг Олега Попенка, такі 
лічильники коштують набагато дорож-
че тих, якими українці користуються 
зараз. Ціна одного такого приладу облі-
ку може становити 20-25 тисяч гривень. 

Підготувала Валентина Йотка

НЕ КУБОМЕТРИ, А КІЛОВАТ-ГОДИНИ ВІДМОВА 
ВІД РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ГАЗУ 
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Оголошення, реклама

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!

Тел. 0958276908Форма оплати
 
будь
яка.

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

ВІДЕО-
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Тел.: +380950630599, +380671260384
Вул. Гетьманська, 1 (2-й поверх)

ЦИФРОВІ
Супутникові 

системи

КОНДИЦІОНЕРИ

Продаж, монтаж, 
налаштування,

Сервісне 
обслуговування

ГАРАНТІЯ

Продаж, монтаж, 
налаштування,

Сервісне 
обслуговування

Донедавна працівники поліції 
мали право зупиняти транспортні 
засоби, коли їм заманеться. 
Усім знайома ситуація, коли 
інспектор зупиняє автомобіль 
і, підійшовши, відразу ставить 
вимогу «Ваші документи!». Наразі 
право на зупинку врегульовано 
законом.

ЩО ПРОПИСАНО У ЗАКОНІ
У законі «Про національну поліцію» 

(далі Закон) спеціально передбачено 35 
статтю, в якій виклали чіткий перелік 
підстав для зупинення працівниками 
поліції автомобілів. Ця стаття Закону 
не дозволяє інспектору зупиняти будь-
які автомобілі і колись, а лише за наяв-
ності конкретних законних підстав. Ос-
новні підстави це 1) порушення ПДР 
та 2) очевидні ознаки, що свідчать про 
технічну несправність автомобіля. На 
жаль, не всі працівники поліції звикли 
до цієї норми закону та продовжують ді-
яти за «старими» правилами.

Крім конкретних підстав зупинки у 
Законі прописано і чіткий алгоритм дій 
інспектора під час зупинки автомобіля.

Зокрема, частина 2 статті 18 Зако-
ну зобов’язує інспектора, звертаючись 
до водія, назвати своє прізвище, поса-
ду, спеціальне звання та пред’явити на 
його вимогу службове посвідчення. Піс-
ля цього, згідно з частиною 2 статті 35 
Закону, інспектор зобов’язаний проін-
формувати водія про конкретну при-
чину зупинки з докладним описом під-
стави зупинки, визначеної в цій статті. 
У той же час, частина 1 статті 18 Закону 
зобов’язує поліцейського дотримувати-
ся законів і не порушувати права водія. 
Водій має право на отримання інформа-
ції, хто саме його зупинив та за що саме 
зупинив. Також водій має право на без-
перешкодний рух за відсутності закон-
них підстав для його зупинення!

ОБОВ’ЯЗКИ ІНСПЕКТОРА ПРИ 
ЗУПИНЦІ АВТОМОБІЛЯ

Тому, перше, що інспектор повинен 
зробити при зупинці автомобіля це:

Належним чином представитися, наз-
вавши своє прізвище, посаду, спеціаль-
не звання;

Пред’явити на вимогу водія своє 
службове посвідчення, надавши мож-
ливість детально ознайомитись із ви-
кладеною у ньому інформації;

Повідомити водія конкретну причину 
зупинки, яка має утримуватися у ст.35 
закону.

І лише після цих дій інспектор має 
право вимагати у водія документи та 
проводити розгляд справи про адміні-
стративне правопорушення. Ці дії не 
право інспектора, а його обов’язок!

ПРАВА ВОДІЯ У ВИПАДКУ 
БЕЗПРИЧИННОЇ ЗУПИНКИ
Якщо ж інспектор відмовляється 

представитися, пред’явити службове 
посвідчення або не повідомляє конкре-
тну підставу зупинки з перелічених у 
статті 35 Закону, він не має права нада-
вати водієві вимоги щодо пред’явлен-

ня документів, розгляду справи тощо. 
У такому разі водій може спитати згоду 
інспектора про можливість продовжен-
ня ним руху. Якщо ж інспектор і далі 
наполягає на пред’явленні докумен-
тів на право управління, не виконавши 
при цьому своїх обов’язків, то водій має 
право негайно зателефонувати на 102 та 
повідомити про неправомірні дії спів-
робітників поліції. Як правило, на цій 
стадії проблема врегульовується.

Звичайно, і водій іноді може злов-
живати своїми правами і за наявності 
в його діях очевидного порушення пра-
вил дорожнього руху, стверджуючи, що 
жодного порушення не було і зупинка є 
безпідставною. Однак для таких ситуа-
цій існує подальша процедура розгля-
ду справи, надання пояснень, доказів 
тощо. У цій ситуації йдеться про зупи-
нення автомобіля без законних підстав.

Після приїзду іншого екіпажу водій 
повинен чітко повідомити про непра-
вомірні дії співробітників поліції та, по 
можливості, викласти їх у паперовому 
вигляді. Якщо зазначені факти підтвер-
дяться, водію повинні дозволити про-
довжити рух із подальшим застосуван-

ням до працівників поліції, які вчинили 
необґрунтовану зупинку, заходів дисци-
плінарного впливу. Якщо ж інший екі-
паж, очевидно, неправомірно стає на 
захист колег, то водій за наявності до-
статніх підстав має право повідомити 
про ці факти керівництво поліції та інші 
контролюючі органи, зокрема прокура-
тури, державного бюро розслідувань та 
підрозділи внутрішньої безпеки МВС. 
У разі підтвердження інформації, ви-
кладеної у повідомленні, вони також бу-
дуть притягнуті до відповідальності.

ВИСНОВКИ
Закон дозволяє працівникам поліції 

зупиняти автомобілі лише за наявно-
сті законних підстав та з виконанням 
обов’язків за поданням, пред’явленням 
службового посвідчення та інформу-
вання водія про конкретну причину зу-
пинки, передбаченої статтею 35 Зако-
ну. У разі невиконання цих обов’язків 
водій має право вимагати у працівни-
ків поліції належного виконання своїх 
обов’язків!

Відмова інспектора виконати свої 
обов’язки відповідно до передбачено-
го Законом алгоритму (представити-
ся, пред’явити службове посвідчення 
та повідомити конкретні підстави зу-
пинки з перелічених у статті 35 Зако-
ну) позбавляє його права вимагати у во-
дія пред’явлення документи на право 
керування, накладення на водія штра-
фу тощо.

Реагування водіями на неправомірні 
дії співробітників поліції призведе до 
стабілізації ладу на дорозі. Працівни-
ки поліції, які вчинили необґрунтова-
ну зупинку автомобіля та не виконали 
інших передбачених під час зупинення 
обов’язків, повинні бути притягнуті до 
дисциплінарної відповідальності.

Джерело: Дорожній адвокат.

Фото ілюстративне.

правовий лікбез

ІНСПЕКТОР ПЕТРЕНКО, 
ВАШІ ДОКУМЕНТИ!
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КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

ТЕЛЯТ

0666977711 
0960176861

 Сергій (Харків)

Тел. 

ДОРІЗ 
ДОРОГО

Самовивіз
Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

ДОРОГОДОРОГО Корів, биківКорів, биків
телят, коней, свиней, телят, коней, свиней, 

баранівбаранів
Перевезення худоби для власних потреб

закуповує у населення

Тел. 0506470658Тел. 0506470658
06717739490671773949

Перевезу тварин для 
власних потреб

Куплю корів, 
телят, коней

Термінові 
виклики

Оголошення, реклама

0664217175  
0983080738Тел. 
0664217175  

ЗАКУПОВУЮТЬ ДОРОГО 
У НАСЕЛЕННЯ 

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений доріз

Представники Гадяцького м’ясокомбінату

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ЦІЛОДОБОВО
САМОВИВІЗ

ЦІЛОДОБОВО
 0957789703
 0974105401 Тел.

Тел. 0999169992, 
0677298056 (Славик)

Доріз. 
Термінові 
виклики
Самовивіз
Цілодобово

ЗАКУПОВУЄМО
КОРІВ, БИКІВ

породи КОББ-300

ПРОДАМ 
БРОЙЛЕРА

ЖИВОЮ ВАГОЮ

Тел. 0661090559

корів, биків, телиць, 
коней, баранів.

Термінові виклики. Доріз.
Тел. 0502708392, 0674790495

ЩОДНЯ ЗАКУПОВУЄМО 
живою вагою: 

0664340140 
0965491466

КУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ
ДОРІЗ

Тел. Діма

Висока ціна. 
Вигідні умови.
Термінові виклики 
за вимушеним дорізом

Цілодобово

0991447457
0987518586

КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, 
КОНЕЙ

Те
л.

(С
аш

а)

КУПЛЮ 
ДОРОГО

0668309648, 
0985629180

Термінові виклики за 
вимушеним дорізом. 

Живою вагою.
Самовивіз в будь-який час

БИКІВ, КОРІВ,
СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Ж
е

н
я

8 листопада вступив у дію зоозахисний закон № 2351. 
Новий закон підсилює кримінальну та адміністративну 
відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. 
Злочинцям загрожує від одного до трьох років позбавлен-
ня волі. У окремих випадках — від п’яти до восьми.

 Жорстоким поводженням тепер вважається не тільки 
порушення правил утримання тварин, а й інші порушен-
ня правил поводження з тваринами та порушення правил 
транспортування тварин.

Введене поняття «каліцтва» тварини та «тілесне ушко-
дження тварини», що є дуже важливим для відмежування 
адміністративної відповідальності від кримінальної, а внас-
лідок, більш ефективного їх застосування до винних осіб.

Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов’язана 
тепер забезпечити наявність повідка, якщо тварина може 
становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, а та-
кож намордника на собаках небезпечних порід.

Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана тепер за-
безпечити наявність на домашній тварині нашийника з 
позначками-ідентифікаторами.

Винним у жорстокому поводженні з тваринами особам 
забороняється утримувати тварин: протягом року (якщо 
особа вчинила адмінправопорушення з жорстокого пово-
дження щодо тварин), протягом 10 років (якщо особа вчи-
нила злочин проти тварини).

Скасовано послугу евтаназії новонародженого припло-
ду тварин ветеринарами як обов’язкову.

Забороняється регулювання чисельності тварин біо-
логічно обґрунтованими методами і методами евтаназії. 
Лише гуманні методи (біостерилізація, влаштування у 
притулок).

Якщо тварина хвора на сказ або іншу особливо небезпеч-
ну хворобу, для її умертвіння повинен бути обов’язково до-
кумент від ветеринара.

Законом тепер встановлюється вичерпний перелік для 
умертвіння тварин.

Забороняється умертвіння тварин для регулювання чи-
сельності безпритульних тварин.

Забороняється бити, травмувати, отруювати тварин, 
примушування до нападу одних тварин на інших, вико-
ристовувати тварин як мішень при стрільбі.

Встановлено гуманні умови утримання сільськогоспо-

дарських тварин, посилено захист вагітних тварин, забо-
рона розведення птиці для фуа-гри.

Забороняється надавати фотопослуги з дикими 
тваринами.

Забороняється пропаганда жорстокого поводження з 
тваринами.

Органи Національної поліції України здійснюють нагляд 
за захистом тварин від жорстокого поводження та вжива-
ють відповідних заходів.

Місцеві ради тепер також повинні не допускати діяльно-
сті пересувних виставок та зоопарків, іншої забороненої ді-
яльності, а також встановлюють перелік тварин, які потре-
бують охорони на їх території.

Насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на за-
доволення статевої пристрасті стало злочином, а не 
адмінправопорушенням.

Адміністративна відповідальність осіб за жорстоке пово-
дження з тваринами, порушення правил утримання собак 
та котів що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю люди-
ни або її майну – з 16 років.

Адміністративна відповідальність за неприбирання влас-
ником тварини її екскрементів під час перебування твари-
ни у громадському місці.

Встановлено порядок тимчасового вилучення тварини 
та зобов’язання службових осіб щодо їх вилучення у кри-
мінальному процесі та процесі за КУпАП.

Підвищено кримінальну відповідальність та встановле-
но сувору кримінальну відповідальність за жорстоке пово-
дження з тваринами з метою створення аудіо- та відеопро-
дукції, що його пропагує.

Заборонено зменшення заповідних зон та забезпечення 
перекриття їх шлагбаумами.

Захищено права домашніх тварин:
• Забороняється бити, вбивати, отруювати чи калічити 

домашніх тварин, дарувати домашніх тварин як призи, на-
городи чи премії.

• Забороняється завдавати домашнім тваринам болю, 
страждання або пригнічення.

• Забороняється дресирувати тварин у жорстокий 
спосіб.

• Забороняється умертвляти тварин шляхом утоплення, 
задушення, використання електричного струму та отрути.

ЗА ПРАВА ТВАРИН – ВСТУПИВ 
У ДІЮ ЗООЗАХИСНИЙ ЗАКОН

• Забороняється жебракування з тваринами, в т.ч. 
безпритульними.

• Забороняється залишати тварину в закритому салоні 
автомобіля за відсутності в ньому людини при температу-
рі повітря більше ніж +20 °C та менше ніж +5 °C.

• Забороняється замуровування тварин у підвальних 
приміщеннях.

• Поводок тварин на прив’язі – не менше 20 метрів, для 
сторожових собак – не менше 10 метрів.

• Забороняється залишати тварину без можливості 
укриття в приміщенні при температурі повітря більше 
ніж +20 °C або менше ніж 0 °C.

• Забороняється залишати домашню тварину прив’яза-
ною без нагляду в громадських місцях, поблизу зупинок, 
магазинів тощо.

• Не можна прив’язувати тварин до машин/мотоциклів 
та примушувати до бігу.

• Виключено умертвіння тимчасово ізольованих безпри-
тульних домашніх тварин.

Пам’ятаймо, закон працює лише тоді, коли є контроль. 
Закликаємо вас уважно вивчити всі ці норми, адже наше 
знання закону допоможе рятувати та захищати тварин!

«БМ»
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Оголошення, реклама

ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 30,40

А-95 31,48

ДП 30,08
ГАЗ 18,54

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава)
станом на 9.11.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 9.11.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 26,03 26,24 26,0806

EUR 30,04 30,38 30,2026

PLN 6.40 6.60 6.5737

47

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.

Тел. 0662506957

АВТОЕЛЕКТРИК

25.11.2021

46Тел.0958276908

ПОСЛУГИ 
АСЕНІЗАТОРА
ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ 

6 м куб.

ПО МІСТУ 
ТА РАЙОНУ

42

(сосна, липа), дошка 
для підлоги, блок 

хаус, паркетна 
дошка, брус

ВАГОНКА 
Тел. 0988113050

Очищення 
димоходів, камінів, 

вентиляційних 
каналів турбощіткою.
Діаметр димоходів від 

100 до 400 мм. 

46

Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.

0958276908

44

 ЧОРНИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ 

МЕТАЛІВ
Дорого

Лі
ц.

 А
Е 

№
29

25
58

 в
ід

 5
.0

5.
14

Тел. 0997956117

ПРОДАЖ ТА ОБМІН 
вуглекислотних та 
кисневих балонів

АРГОН

БРУХТ

47

КУПЛЮ 
СТАРІ

0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

Четвер, 11 листопада
Невелика хмарність
мін. -1°, макс. +5°

П’ятниця, 12 листопада
Невелика хмарність
мін. +1°, макс. +8°

Субота, 13 листопада
Невелика хмарність
мін. +2°, макс. +7°

Неділя, 14 листопада
Хмарно
мін. +1°, макс. +5°

Понеділок, 15 листопада
Хмарно
мін. -3°, макс. +1°

Вівторок, 16 листопада 
Ясно
мін. -6°, макс. 0°

Середа, 17 листопада
Невелика хмарність
мін. -5°, макс. +1°

46

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування, 
гарантіяНизькі Низькі 

ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	
3-34-67

Тел. 0509498590
0964461222

ВАНТАЖНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

до 1,5 т

по місту, 
області та 

Україні

Послуги

вантажника

4145

МАКУХА 
СОНЯШНИКОВА 

ВІД ВИРОБНИКА. 
ЦІНА ВІД

 6,50 ГРН /КГ 
З ДОСТАВКОЮ. 

ТЕЛ. 0689189253, 
0500548849

Інформація про Висновок з оцінки впливу на довкілля та 
рішення про впровадження планованої діяльності
Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності: 20216238119
ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ», 

(юридична адреса: 04107, м. Київ, вул. Підгірна/
Татарська, 3/7; тел. +38 044 454 10 40) повідомляє 

про отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності «Спорудження розвідувальних 

свердловин №№ 31, 32, 39, 101, 102 Сарської ділянки 
Харківцівського родовища для розвідки покладів 

вуглеводнів, облаштування і підключення свердловин 
до установки комплексної підготовки вуглеводневої 
сировини», що розташовані на території Гадяцької 
міської ради Миргородського району Полтавської 
області. Висновок виданий Міністерством захисту 

довкілля та природних ресурсів України. 
Дата видачі: 28.10.2021 р. Номер висновку: 21/01-
20216238119/1. Дата офіційного опублікування в 

Єдиному реєстрі з ОВД: 02.11.2021 р.
Відповідно до чинного законодавства України 

рішенням про провадження даної планованої діяльності 
є – висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому 

визначено допустимість провадження такої планової 
діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» ), що виданий уповноваженим центральним 

органом з питань екології та природних ресурсів.

Вища ліга 
6 листопада 2021 р. (субота):

«Велика Багачка» (В. Багачка) – «КЛФ» (Полтава) — 0:2
«Стандарт» (Н. Санжари) – «Інваспорт» (Полтава) — 4:0

«Лубни» (Лубни) – «Дружба» (Очеретувате) — 1:2
«Чутове» (Чутове) – «Пирятин» (Пирятин) — +-

ГРУПА «А»
7 листопада 2021 р. (неділя):

«Ягуар»(Кременчук) – ФК «Динамо» (Решетилівка) — 7:2
ГРУПА «Б»

«Локомотив» (Гребінка) –«Комишня» (Комишня) — 4:2
ФК «Опішня» (Опішня) – ФК «Маяк» (Котельва) — 1:0
Громадсь ка спілка «Асоціація футболу Полтавщини».

ФУТБОЛ
Результати 10 туру вищої 

ліги, групи «А»,«Б» чемпіонату 
Полтавської області
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У Березоволуцькій школі відбулися про-
світницько-меморіальні заходи з нагоди сто-
річчя від дня народження видатного земляка 
– командира сотні «Східняки», майора УПА 
МИКОЛИ САВЧЕНКА 

Народився, 20 лютого 1921 року, в селян-
ській родині. Після закінчення десятирічки 
навчався у Миргородському керамічному тех-
нікумі. На початку ІІ Світової війни, під час 
відступу армії потрапив в оточення і залишив-
ся на Полтавщині. Наприкінці 1943 року опи-
нився в Карпатах, де знайшов спосіб вступи-
ти до лав Української Повстанської Армії. Був 
призначений командиром підрозділу воєн-
ної округи-5 «Маківка» на Дрогобиччині, був 
в охороні Великого Збору УГВР, у липні 1944 року. 
У серпні 1944-го очолив сотню «Східняки», в якій 
служили уродженці центральних та східних областей 
України. 15 вересня 1944 року сотня «Байди» ввій-
шла до Лемківського загону воєнної округи-6 «Сян». 
Після зміни лінії фронту залишився в Лемківсько-
му курені, впродовж жовтня-листопада рейдував по 
теперішній Івано-Франківщині та Дрогобиччині. У 

січні 1945 року сотня, згідно з наказом 
головного військового штабу УПА, пе-
рейшла на північно-східну Тернопіль-
щину. У лютому 1946 року «Байда» був 
призначений заступником командира 
26-го (Лемківського) Тактичного Від-
тинку «Лемко» та командиром Пере-
миського куреня. У серпні 1947 року 
відділ УПА під керівництвом «Бай-
ди» здійснив успішний рейд на Захід, 
опинившись у Західній Німеччині. У 
1948 році Старшинські Збори в емігра-
ції обрали Миколу Савченка заступ-
ником шефа Місії УПА за кордоном. У 
1950 році разом з родиною емігрував до 

США. Аби не постраждали родичі в Україні, на емігра-
ції взяв собі псевдо Петро Миколенко. Під цим іменем 
став одним із організаторів Об’єднання колишніх воя-
ків УПА в США, обирався кілька разів його головою. 
У 1973 році став одним із засновників Торонтського 
Видавничого комітету «Літопис УПА». Помер 1 січня 
1979 року в Детройті (штат Мічиган, США). 

ВШАНУВАЛИ 
КУРІННОГО 
УПА «БАЙДУ»
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Чим спокiйнiше на цьо-
му тижнi ви дивитиме-
теся на поточну ситуа-
цiю, тим бiльшого успiху 
зможете досягти. Навiть 

якщо навколо вирують бурi. У се-
реду постарайтеся на повну мiць 
використовувати дiловi контакти 
та допомогу друзiв. Зумiйте увiйти 
у довiру до спiврозмовника. Також 
у цей день можлива конструктивна 
розмова з начальством, яка може 
стати основою для вашого кар`єр-
ного зростання. Цiлий тиждень 
намагайтеся говорити виключно 
правду, уникаючи навiть випадково-
го спотворення iнформацiї.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Скромнiсть прикраша-
тиме вас i позбавить не-
порозумiнь i конфлiктних 

ситуацiй. А ось за свої права дове-
деться боротися. Менше емоцiй, 
бiльше аргументацiї, тодi до вас 
прислухаються. У четвер вам необ-
хiдно сховати свої вразливi мiсця 
подалi вiд поглядiв оточуючих, це 
необхiдно для вирiшення важливих 
справ та, щоб уникнути помилок.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Деколи вам здавати-
меться, що все йде не 
так, як хотiлося б. Не 
хвилюйтесь, все йде 

нормально. I, можливо, так ви 
навiть швидше дiстанетеся до ба-
жаної мети. Ви багато працювали 
i заслужили повноцiнний вiдпочи-
нок. На вас чекає бурхливий роман, 
пропозицiя руки та серця та iншi 
приємнi змiни в особистому життi. 
Ви вiдчуєте, що вашi мрiї справджу-
ються. Крiм того, у вас може виник-
нути хороший шанс для кар`єрного 
зростання та отримання великого 
прибутку.

РАК	(22.06	-	23.07).
Постарайтеся не надто 
вiдвертись у стосунках 
iз начальством. Тиждень 
сповнений подiй та рiз-

номанiтних пригод, тiльки бажано не 
втрачати голову та вчасно зупини-
тися. Ви могли запланувати занадто 
багато, ймовiрно, вам доведеться 
вiдмовитися вiд частини намiче-
ного, просто щоб не втомитися. У 
вiвторок експерименти може бути 
негаразд сприйнятi, тому бажано 
використовувати традицiйнi мето-
ди у роботi. Якщо немає певностi, 
краще не братися за нову справу. 
Один iз головних принципiв на цей 
тиждень - не сидiти, склавши руки. 
У недiлю наведiть порядок у думках, 
речах та паперах.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Цього тижня ви можете 
отримати привабливу 
дiлову пропозицiю. Од-
нак не поспiшайте гово-

рити так, спочатку наведiть довiдки. 
У понедiлок можливе знайомство з 
корисними людьми. Якщо минулого 
тижня ви були достатньо зосере-
дженi та уважнi, то зараз вам за-
безпечено успiх на роботi, на який 
ви зовсiм не очiкували. Намiчається 
дозвiл, хоч i дещо болiсний, вашої 
серйозної проблеми, що давно тур-
бує. Можливо, з`явиться шанс знай-
ти джерело додаткового заробiтку. 
У спiлкуваннi з близькими людьми 
будьте максимально тактовними, 
сiмейнi проблеми вам нi до чого.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Цього тижня не варто 
нервувати через дрiб-
ницi. У понедiлок обста-
вини сприятимуть тому, 

що ви опинитеся у потрiбний час у 
потрiбному мiсцi. У четвер можливi 
несподiванi змiни у планах i навiть 
переоцiнка цiнностей. Поставтеся з 
увагою до своїх обов`язкiв, не упу-
скайте з уваги дрiбниць, у цьому ви-
падку є шанс зберегти свої позицiї 
або навiть просунутися вперед. У 
вихiднi змiнiть активну роль пасивну, 
i не вiдмовляйтеся вiд запропонова-
ної допомоги.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
Вас можуть вiдвiдати 
сумнi думки, не пiдда-
вайтеся депресiї. На-

справдi все йде добре. Сконцен-
труйтеся на iдеях та планах, зацiкав-
те потенцiйних однодумцiв, i разом 
ви зможете багато чого досягти за 
короткий промiжок часу. Постарай-
теся обмiрковувати свої слова, щоб 
ненароком не образити близьку 
людину. Вдома ви зможете вiдпо-
чити вiд тривожних думок. У суботу 
чи недiлю завiтайте до друзiв, i ви 
дiзнаєтесь щось цiкаве.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Цього тижня зросте на-
вантаження iнтелекту-
ального характеру, вiд 
вас буде потрiбно бiль-
ше вiдповiдальностi, 

зате ви зможете добре заробити. 
Зiрки обiцяють вам кардинальнi 
змiни у особистому життi. I це вас 
потiшить. П`ятниця принесе натх-
нення та незвичайнi новi iдеї, спри-
ятлива дiяльнiсть, спрямована на 
розширення кордонiв у всiх сенсах. 
У вихiднi на вас чекає незабутнє лю-
бовне побачення.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
Цього тижня на вашi плечi, 
схоже, ляже мiсiя миро-
творця: на роботi серед 
близьких людей i друзiв. 

У понедiлок прислухайтеся до голо-
су своєї iнтуїцiї, можливо саме вона 
пiдкаже вам, як дiяти далi. У середу 
не варто поспiшати з нововведен-
нями: вони, звичайно, кориснi, але 
поки що несвоєчаснi. У п`ятницю по-
старайтеся бодай зобразити бурх-
ливу дiяльнiсть, адже ви опинитеся у 
полi зору начальства. У вихiднi варто 
зайнятися домашнiми справами, що 
накопичилися.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
Цей тиждень загрожує 
виявитися повним спо-
кус. Не виключено, що 
вас спробують звабити 

або обдурити у вiвторок або в субо-
ту, будьте напоготовi i не попадайте 
на гачок. У четвер постарайтеся не 
уникати важкої розмови з партне-
рами по роботi або по життю, буде 
внесена яснiсть у вашi вiдносини, 
пiсля чого є велика ймовiрнiсть їх 
вiдновлення. Тiльки не берiть на 
себе додатковi зобов`язання. Ба-
жано протягом тижня постарати-
ся стримати свої амбiцiї. У вихiднi 
будьте розумнi у витратах.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
Тиждень сприяє початку 
нових проектiв i нових 
справ, але при цьому 
абсолютно не пiклується 

про те, щоб у вас знаходилися на 
них сили i час. Як постановник задач 
ви будете успiшнi, але остерiгайтеся 
виявитися виконавцем. Буде важко 
все встигнути. На початку тижня 
можливi кардинальнi змiни на ро-
ботi, якi пiднiмуть вас на новий про-
фесiйний рiвень. У середу варто ви-
знавати свої помилки, впертiсть по-
ставить вас у набагато незручнiше 
становище. Недiля - вдалий день, 
щоб завести домашню тварину.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Цього тижня будь-який 
прояв оригiнальностi з 
вашого боку сприйма-
тиметься оточуючими 

дуже по-рiзному. Не варто впадати в 
крайнощi. Безнадiйнi, з погляду ко-
лег по роботi, проекти вам вдасться 
втiлити в серединi тижня, викли-
кавши навколо шепiт захоплення та 
здивування. У середу ви блискуче 
продемонструєте свiй професiо-
налiзм. У четвер загрожують по-
вернутися бумерангом невирiшенi 
ранiше проблеми, вас тягтимуть 
назад старi борги. У вихiднi найкра-
щий спосiб згладити домашнi нега-
разди - це всiєю родиною вирушити 
за покупками.
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У вільну хвилинку

історії з життя

- Перший має бути син, - сказав Петро, коли 
дружина Міля завагітніла.

- Кого Бог пошле, той і буде.
- Навіть не думай дівку народити!
Міля народила дівчинку. Петро, дізнавшись 

новину, добряче напився. В селі думали - від 
щастя. Насправді ж Петро заливав оковитою 
злість. Ще маленької не бачив, а вже не любив 
її. Із пологового будинку Мілю забирали бать-
ки. Вона плакала. Молоденька медсестра ду-
мала - від радості. Насправді ж - від душевного 
болю через дурну чоловікову впертість.

- Що, зраднице? - зустрів Мілю на ганку зах-
мелілий Петро. - Нормальні жінки хлопців на-
роджують, а ти…

Маленьку назвали Люба. Мілина матір сум-
но жартувала: нелюба Люба. Петро жодного 
разу не взяв доньку на руки. Щоб не чути ди-
тячих плачів, перебрався спати до літньої кух-
ні. Батьки й родина опам’ятовували чолові-
ка. Але не було ради на його затятість. Коли 
Любі виповнилося шість років, на світ з’явив-
ся брат Антон. Петро хвалився сином. Приго-
щав усіх у сільській забігайлівці. На запитан-
ня про Любу відмахувався, мовляв, вона його 
не цікавить. Люба побоювалася батька. Навіть, 
коли він проходив повз неї, душею відчувала 
його холод і нелюбов. Коли Антон почав ходи-
ти, Люба змушена була пантрувати брата.

- Мілю, дитині треба уроки вчити, а не нянь-
кою бути, - казала мати. - Застерігала я колись 
тебе: не спіши у вісімнадцять років заміж, та 
ще й за навіженого Петра. Та й він «зеленим» 
був. Щойно з армії повернувся і вже на женяч-
ку потягнуло. Міля, не бажаючи накликати чо-
ловікового гніву, ігнорувала материні зауваги.

- Якщо будеш в усьому потакати й годити 
Петрові, він тобі на голову сяде, - не вгавала 
матір. - Він уже гріх за Любу має. Хто таке ви-
дів, щоб батько рідну дитину так не любив? 
Ось Каленики вдочерили малу після смерті се-
стри. Дбають про неї. Вона Каленичиху матір’ю 
називає, а Каленика - батьком. А твій…

- Мамо, не лізьте в наше з Петром життя.
Здавалося, від батька передалася Антонові 

нелюбов до сестри. Усі свої провини брат пере-
кладав на Любу. Скаржився на неї заради того, 
аби батьки вчергове висварили сестру. Люба 
ж поспішала стати дорослою. Чекала, коли от-
римає атестат і залишить дім. Назавжди. Їй не 
справили нової випускної сукні. Мати пози-
чила плаття в родички. І босоніжки в Люби 
були трохи поношені. На випускний батько 
не прийшов. Інший радів би, що у доньчиному 
атестаті лише три четвірки, а решта - відмінно. 
Та Петрові байдуже. Антон же до науки не на-
давався: крім трійок, у щоденнику більш нічо-
го не було. Бабуся дала Любі гроші на дорогу, 
коли та їхала вступати до педагогічного учили-
ща, і благословила внучку.

Міля ж сказала:
- Я не маю за що тебе вдягати-взувати, коли 

будеш вчитися. Спершу треба було заробити, а 
потім про науку думати.

- Їдь, їдь, дитино, - втрутилася у розмо-
ву бабуся. - Поки живу, буду допомагати. А, 
ти, Мілю, побійся Бога таке городити. Бо не 
знаєш, до кого на старості доведеться голову 
прихилити...

…Люба збиралася заміж за  брата 
подруги-одногрупниці.

- Хіба те весілля потрібне? - запитала доньку 
Міля. - Одні витрати.

Микита, наречений, втішав обраницю. А їй 
було боляче та образливо. Й незручно перед 
Микитою та його батьками. На вечірці Петро 
сидів, наче чужий. Міля була ні в сих, ні в тих. 
А Люба хотіла, аби швидше закінчилася забава. 
Маленьке чоловікове містечко стало для Люби 
великим затишним світом. Микита кохав і ша-
нував дружину. Свекруха зі свекром називали 
Любу «дитинкою». Молоду жінку поважали на 
роботі. Люба працювала вихователькою у дит-
садку. Вона любила своїх непосидюх. А вони 
дарували тепло своїх сердечок добрій Любові 
Петрівні. Згодом у родині з’явилася на світ На-
талочка. Свекор величезними ручищами ніжно 
брав крихітку і примовляв:

- На мене схожа. Дідусева внучка. Ач, мій 
ніс…

Люба плакала від радості. Такої любові вона 
не знала від рідної сім’ї. До села Люба з чолові-
ком навідувалась радше заради бабусі. Коли ж 
старенької не стало, відчула: її тут ніхто не че-
кає. Мати з батьком переймалися тільки Анто-
ном. Розпещений син одружуватися не поспі-
шав. Та й дівчата від Антона швидко тікали: не 
витримували його запального характеру та за-
розумілості. В Антонових друзях були перші 
дебошири на селі. До роботи парубок не нада-
вався. І потреби не було. Батьки щедро спон-
сорували його «кишенькові витрати». Антон не 
хвилювався за материне здоров’я, коли та за-
недужала. Злостився, що лікування потребує 
багато грошей. Що матір тепер не може йому 
догоджати. Люба навідувала Мілю в лікарні. 
Запитувала, чи приїжджав Антон.

- Він не має часу.
- Може, на роботу пішов?
- Що ти таке кажеш? Де в селі добру робо-

ту знайти?
- Мамо, чому ви мене не любили? І не люби-

те. Ні ви, ні батько.
Міля мовчала. Бо що мала відповісти? Що 

все життя годила й потакала чоловікові, а по-
тім - синові? Боялася, аби любов до доньки не 
відштовхнула Петра? Хоча він, перемовляли-
ся сільські молодиці, потай бігав до Зойки-зо-
отехнічки. Міля чоловіка на зраді не застука-
ла. Але зауважила, яким нахабним поглядом 
дивилася на неї Зойка. І співчутливо - одно-
сельці. Що Антон, коли занедужала й не мала 
дати грошей на чергову примху, мало руки на 
неї не підняв? Що розуміє: ні чоловікові, ні си-
нові, вона, хвора, не потрібна? Що не може по-
просити пробачення у неї, в Люби? Сама не 
знає, звідки така впертість. Що довгими без-
соними ночами вимолює в Бога не прощення і 
здоров’я, а смерті? Люба чекала, що скаже ма-
тір. Міля вдавала, що заснула. Люба тихенько 
вийшла з палати. Міля відкрила очі…

Із першими зазимками не стало Мілі. Після 
похорону до Люби підійшов брат:

- Ти того… не забувай, що батька маєш. Ви-
прати, хату побілити мусиш.

- Твоя сестра нічого не мусить, - втрутився 
у розмову Микита. - До цього часу ти її у гос-
ті не запрошував.

- А я не в гості запрошую. Батькові хто допо-
магати буде?

- Ти!
Петро до доньки ні на похороні, ні після по-

хорону не підійшов. Наче Люби й не було. Ан-
тон невдовзі перебрався жити на друге село до 
колишньої пасії, яка овдовіла. Петро залишив-
ся сам. Приходив Антон до батька, коли лис-
тоноша приносила пенсію. Петро вділяв сино-
ві дещицю грошей. Син ішов. А Петро чекав, 
коли добра сусідка Настя принесе миску гаря-
чого борщу чи супу.

- Ти б, Петре, з Любою помирився, - якось 
сказала сусідка. - І онучка Наталя у тебе гарна.

Той махнув рукою. Петро посковзнувся на 
сходах біля ганку під час першого заморозку. 
Звихнув ногу й потовкся. Повернувся з лікарні 
в холодну порожню хату. Син жодного разу не 
провідав батька. Зате не забув прийти у «пен-
сійний» день.

- Антоне, хіба ти не знав, що я у шпиталі?
- Часу не мав. І до району тепер недешево до-

биратися. Ти того… Любі дай знати, щоб при-
їхала. Випере, зварить щось.

Петро промовчав. Якось Петро зібрався до 
містечка, де жила донька. Ось її будинок. Ве-
ликий, добротний. На подвір’ї - дорога автівка. 
Кругом порядок. З хати вистрибнуло малень-
ке дівча. Любина онучка, а його правнучка. Пе-
тро почухав потилицю. Він не поїхав на весіл-
ля, коли Люба віддавала заміж Наталю. Вслід 
за малою вийшли Люба з Микитою. Микита 
взяв маленьку на руки. Підкинув до неба. Всі 
щасливо засміялися.

Петро кілька разів прошкутильгав туди-сюди 
біля будинку. Розболілася нога. В животі мло-
їло від голоду. Ступити на доньчине подвір’я 
не наважився.

 Ольга Чорна

«МАМО, ЧОМУ ВИ 
МЕНЕ НЕ ЛЮБИЛИ?»
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Корисно

День української писемності та мови 
відзначають 9 листопада вже понад два 
десятки років поспіль. За православ-
ним календарем – це день вшанування 
пам’яті преподобного Нестора-літопис-
ця – основоположника давньоруської 
історіографії, першого історика Київ-
ської Русі.

Цікаво, що українська мова належить 
до слов’янської групи індоєвропейської 
мовної сім’ї. Число мовців – понад 45 
мільйонів, більшість яких живе в Укра-
їні. Поширена також у Білорусі, Мол-
дові, Польщі, Росії, Румунії, Словаччи-
ні, США та інших країнах, де мешкають 
українці. 

Цікаві факти про українську мову
Найбільше перекладений літератур-

ний твір – «Заповіт» Тараса Шевчен-
ка. Його переклали на 147 мов народів 
світу.

Особливістю української мови є те, 
що вона багата на зменшувальні фор-
ми. Зменшувально-пестливу форму 
має, як не дивно, навіть слово «вороги» 
– «вороженьки».

Найбільш уживаною літерою в укра-
їнській абетці є літера «п»; на неї також 
починається найбільша кількість слів. 
Літера «ф» – найменш уживана.

Назви всіх дитинчат тварин в україн-
ській мові належать до середнього роду.

Сучасна українська мова нараховує 
приблизно 256 тисяч слів і включена до 
списку мов, які успішно розвиваються 
в цей час.

Найстарішою українською піснею, 
запис якої зберігся до наших днів, вва-
жається пісня «Дунаю, Дунаю, чому 
смутен течеш?»

У 1918-1920 рр. українська мова була 
офіційною мовою Кубанської Народ-
ної Республіки. Так, значно ширшими 
були межі поширення української мови 
раніше. Слід лише поглянути на мовну 
карту 1871 р., де солов’їна розлітається 
«Від Сяну до Дону».

За доведеними результатами дослі-
дження вченого В. Кобилюха наша мова 
сформувалась ще Х-IV тис.р. до нашої 
ери. Тож походження багатьох слів слід 
шукати в санскриті, а не в російській, 
німецькій, турецькій, грецькій та інших 
мовах. Адже вони виникли значно пізні-
ше за українську.

7 відмінків іменника, до яких ми зви-
кли, вирізняють українську мову серед 
східнослов’янських. Сьомий, кличний 

відмінок, існує лише в граматиці древ-
ніх мов: латині, грецькій та санскрит-
ській граматиці.

Українська мова має напівофіційний 
статус в США (округ Кук штату Іллі-
нойс). До округу входить Чикаго разом 
з передмістями. А українська мова була 
обрана як одна з найбільш вживаних 
мов у даній місцевості.

Найдовше слово в українській мові – 
«дихлордифенілтрихлорметилметан». 
Назва хімікату для боротьби з шкідни-
ками складається аж з 30 літер!

Перші слова з української мови запи-
сані в 448 році нашої ери. Тоді візантій-
ський історик Пріск Панікійський пе-
ребував на території сучасної України 
в таборі володаря Аттіли, який згодом 
розгромив Римську імперію, і записав 
слова «мед» і «страва».

У «Короткому словнику синонімів 
української мови», де зібрано 4279 си-
нонімічних рядів, найбільше синонімів 
має слово «бити» — аж 45!

Ви ніколи не замислювалися над 
тим, що в нашій мові є три форми май-
бутнього часу?! Цікавий матеріал, чи 
не так? Нумо згадувати разом — про-
ста (піду), складна (йтиму) і складена 
(буду йти).

У нашій мові є особливі слова — па-
ліндроми. Це так звані «дзеркаль-
ні» фрази або слова: їх можна читати 
як зліва направо, так і справа наліво. 
Ось, приміром: «Я несу гусеня», або ж 
«ротатор».

Перший український «Буквар» видав 
у 1574 році у Львові першодрукар Іван 
Федоров. До наших часів дійшов лише 
один примірник книги, знайдений 1927-
го в Римі. Нині стародрук зберігається в 
бібліотеці Гарвардського університету.

Найбільше перекладів серед україн-
ських творів має «Заповіт» Тараса Шев-
ченка: його переклали 147 мовами на-
родів світу.

Найбільше псевдонімів мав поет 
Олександр Кониський — свої твори він 
підписував 141 іменем, в Івана Фран-
ка було 99 псевдонімів, а письменник 
Осип Маковей користувався 56 вигада-
ними назвами.

 Заснування Дня української мови 
– це лише проголошення благородної 
мети, а справжня настанова нам, укра-
їнцям, шанувати рідне слово, любити 
рідну мову і вивчати її протягом усьо-
го життя!

Фахівці, які працюють над створен-
ням Оксфордського словника анг-
лійської мови, обрали найпопулярні-
ше слово 2021 року. Ним стало слово 
«vax», яке означає як «вакцинацію», 
«вакцину», так й дієслово «вакцину-
вати». За словами редакторки слов-
ника Фіони Макферсон, немає кращо-
го слова, яке б відображало атмосферу 
цього року.

Вживання слова «пандемія» цього 
року також зросло на понад 57 000%.

Оксфордський словник та словник 
Collins щороку обирають своє слово 
року, і в 2020 році Collins обрав слово 
lockdown (локдаун, карантин).

Словом 2019 року в англійській 
за версією укладачів Collins English 
Dictionary став вираз «climate strike» 
- «кліматичний страйк».

У 2018 ним стало слово «single-use» 
- «одноразовий», що застосовується до 
виробів з пластику.

Словом року у 2016 став «брекзит», 
а у 2017 році – «fake news» (фейкові 
новини).

У 2015 році Оксфордський словник 
традиційно назвав слово року: уперше 
в історії ним стала піктограма-смай-
лик. «Емодзі зі сльозами радості» най-

краще відбиває «характер, настрій і 
думки  року», вирішили мовознавці.

У 2014 році словом року стало vape 
(електронна цигарка), у 2013-му 
– «селфі».

А головним словом у 2012 році став 
«Апокаліпсис» і його синоніми – «кі-
нець світу», «Армагедон», «судний 
день» тощо.

Оксфордський словник зазначає, що 
його корпус, або мовний ресурс, зби-
рає новинний контент, який щодня 
оновлюється і містить понад 14,5 мі-
льярдів слів, які шукають та аналізу-
ють лексикографи.

ВШАНУЙМО МОВУ «VAX» – СЛОВО РОКУ 2021

Саме про це йшлося на 
пресконференції «Голодомор-
геноцид українців 1932—1933 рр. 
та масові штучні голоди 1921—
1923 рр., 1946—1947 рр.:  методики 
та висновки комплексних 
судових експертиз», що днями 
відбулася в агенції «Укрінформ» 
за ініціативи громадської 
організації «Міжнародна асоціація 
дослідників Голодомору-
геноциду».

Під час Голодомору-геноциду 1932—
1933 років комуністичним тоталітар-
ним режимом знищено 10 млн 500 
тис. українців, iз них — 4 млн дітей. 
Цю нову вражаючу цифру втрат укра-
їнської нації, було встановлено під час 
проведення комплексних судових екс-
пертиз, у ході яких експерти викори-
стали нові методики підрахунків. Та-
кож експертами встановлено, що під 
час масового штучного голоду 1921—
1923 рр. знищено 3 млн 500 тис. укра-
їнців, під час масового штучного голо-
ду 1946—1947 рр. знищено 1 млн 500 
тис. українців. Такі дослідження про-
вели вперше в Україні.

Директор Інституту української 
мови НАН України Павло Гриценко 
наголосив на важливості проведених 
досліджень, адже це дає українсько-
му суспільству можливість зрозумі-
ти історичні події, усвідомити, чому 
саме знищували українців та як ста-
лося, що Україна залишилася без сво-
єї україноцентричної еліти. Водночас 
до цього часу тривають «якісь диску-
сії» та фактично приховування злочи-
нів комуністичного режиму.

Відомий правозахисник, президент 
Асоціації психіатрів України Семен 
Глузман заявив, що психологічні на-
слідки Голодомору простежуються до 
цього часу — впродовж уже кількох 
поколінь. Подолати їх можливо лише 

за допомогою правдивої інформації та 
розуміння державою важливості цих 
процесів.

Комплексну судову статистич-
но-криміналістичну експертизу про-
вели фахівці Національної академії 
правових наук України та Інституту 
дослідження Голодомору. Методика, 
яку взяли за основу науковці, вперше 
була застосована французьким дослід-
ником польського походження Маре-
ком Шлівінським, який підрахував 
кількість жертв у Камбоджі. 

Як повідомив докторант Інститу-
ту регіональних досліджень ім. М. І. 
Долішнього НАН України Роман Тес-
люк, який входив до складу експертної 
групи, джерельною базою для дослі-
дження стали: матеріали всесоюзних 
переписів населення 1926 і 1937 років; 
статистичні матеріали в розрізі адмі-
ністративно-територіальних одиниць 
(районів та міськрад) УСРР та Куба-
ні, статистичні довідки, дані про мі-
граційний рух населення; книги запи-
сів актів цивільного стану (смертей і 
народжень); інші архівні документи; 
наявні експертні та емпіричні оцінки 
тощо.

Комплексною судовою істори-
ко-криміналістичною експертизою, 
проведеною Національною академі-
єю правових наук України, Інститу-
том української археографії та дже-
релознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України, Інститутом української 
мови НАН України й Інститутом до-
слідження Голодомору, встановлено, 
що комуністичний тоталітарний ре-
жим у 1932—1933 рр. вчинив гено-
цид українців з метою ліквідації наці-
онально-визвольного руху, нищення 
української нації та недопущення від-
новлення Української держави.

Сторінку підготувала Валентина Йотка

ЗАСТОСУВАЛИ НОВУ 
МЕТОДИКУ ПІДРАХУНКІВ



КСП «Зелений Гай»
пропонує власникам земельних ділянок (паїв) 

ПЕРЕДАТИ ЇХ У ОРЕНДУ 
НА ВИГІДНИХ УМОВАХ:

1.виплата орендної плати починаючи 
з 12 % від нормативної оцінки землі;

2. грошове заохочення при укладанні договору; 
3.своєчасна виплата орендної плати;

4.виплата на поховання пайовика;
5.переоформлення спадщини;

Зв: м. Гадяч, вул. Першотравнева, 148.

Тел. 0955790116

КОМПЛЕКСНІ ОБІДИ
ФУРШЕТИ

Банкетне меню

Тел. 066 2473630
Поминальні обіди

Беремо в оренду земельні 
паї. 20000 грн заохочення 

та орендна плата 
20% від вартості землі. 

Термін оренди від 10 років. 

Увага! Громадо! 

Тел. 0999000095


