ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
90119

Обласний інформаційно-рекламний тижневик

E-mail: bazarmedia@ukr.net
Веб сайт: www.bazarmedia.info

№ 46 994

25 листопада 2021 року
Ціна

Програма
телебачення

10
грн

Телефон редакції: 0508011885, 3-34-67
Адреса редакції: м. Гадяч, вул. Гетьманська, 62-б

КСП «Зелений Гай»
на території Гадяцького району

КУПУЄ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

Тел. (05354) 2-17-80 , 0955790116

ЗДАЄМО В ОРЕНДУ
ТОРГІВЕЛЬНУ ПЛОЩУ
3-Й ПОВЕРХ
УНІВЕРМАГУ
Тел. 0509680251

Місто живе
2
BLACK FRIDAY - ДНІ ГРАНДІОЗНИХ
ЗНИЖОК ТА РОЗПРОДАЖІВ
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ЧОРНА П’ЯТНИЦЯ –
довгоочікуваний день для всіх
шопоголіків. Обсяги продажів
цього дня зростають не лише у
торговельно-сервісній мережі, а
й у інтернет-магазинах. Основні
знижки, зазвичай, діятимуть
три дні. Тому краще заздалегідь
обміркувати, що плануєте
купувати, щоб все встигнути і на
емоціях не схопити зайве.
Mи зібрали більше корисної
інформації про Чорну п’ятницю.
Що це таке і коли початок
знижок
Розпродаж на чорну п’ятницю в Україні почали проводити з 2013 року. Найбільші знижки організовують інтернет-магазини. Можна розраховувати на
20-70% економії, а деякі товари досягають знижок навіть у 90%.
Чорна п’ятниця 2021 року в Україні
стартує 26 листопада о 00:00, а закінчення тотальних знижок заплановано на 28
листопада 23:59. Саме в ці дні відбувається активний період покупок. Але деякі бренди можуть продовжити розпродаж у разі залишків.
Трохи історії
Традиції влаштовувати розпродажі
цього дня зародилися в XIX столітті в
штаті Філадельфія в США. Водії, які
стояли у величезних пробках, коли всі
роз’їжджалися після Дня подяки, дали
назву Black Friday.
Згодом трактування набуло позитивного сенсу і його пов’язали з ідіомою
«in the black», що в перекладі «позитивний баланс» (протилежність «in the
red»). Це означає, що цього дня продавці «вийдуть у плюс». Справа в тому, що
в американському бухобліку прибуток
записується чорним кольором, а збиток – червоним.
Традиція, що виникла у Штатах понад 100 років тому, поширилася на
весь світ, включаючи Україну. Наприкінці листопада багато роздрібних та
онлайн-магазинів влаштовують величезні розпродажі.
У США знижки для покупців досягають 90%, при цьому вони діють лише
для першої десятки бажаючих придбати товар, а то й менше. Це й обумовлено
таким божевільним бажанням «урвати»
товар у Чорну п’ятницю. Багато працівників у цей день навіть беруть відгул.
Магазини, як правило, відкриваються дуже рано вранці або навіть уночі.
Найпоширенішими товарами придбання цього дня є одяг та побутова техніка.
Європейська Чорна п’ятниця трохи відрізняється від американської.
Оскільки в Європі не відзначають День
подяки, то розпродаж тут починається
за два тижні до Різдва.
Китайським бізнесменам тільки дай
привід зробити знижку. Звичайно Чорну п’ятницю вони не можуть оминути.
Тільки тут відчуття знижок не таке гостре, бо напередодні ціни спочатку підвищують, а потім знижують.
Україна лише починає приживатися
до класичних світових традицій. Хоча
є такі магазини на Чорну п’ятницю в
Україні, які спочатку збільшують цінник, а потім знижують. Усе це заважає
плановій організації покупок.
Як зазвичай минає Black Friday
Покупці з ранку йдуть до магазинів,
щоб придбати собі товар у кілька разів
дешевше, ніж він коштував ще вчора.

Найбільші знижки на техніку. Але це
не означає, що всі товари продають зі
знижкою. Часто буває так, що реально
дешевих речей завозять зовсім небагато. Саме тому, щоб запобігти божевільному ажіотажу, цього дня біля великих
супермаркетів чергує поліція.
Маркетологи зазвичай критикують
цей день, засуджуючи представників
магазину, що не всі знижки реальні. Подейкують, що ціни спочатку «накручують», а в день Чорної п’ятниці їх знижують, щоб потім продати з великою
«знижкою», яка в результаті дає початкову ціну.
Коли розпочнуться розпродажі на інтернет-майданчиках та в магазинах:
1. AliExpress - знижки на цій платформі починаються 26 листопада. Знижка
буде до 70% на різні категорії товарів,
такі як: все для дому, саду та городу; побутова техніка;
електроніка; косметика; спортивні та
автотовари; іграшки та інше для дітей
Розпродаж триватиме 4 дні. До речі,
в AliExpress часто розігрують купони і
промокоди, які дозволяють покупцям
значно економити кошти.
2. Rozetka – акції триватимуть з 26 по
29 листопада.
3. Фокстрот – знижки діють ще з 21
листопада. Також, на сайті компанії
можна знайти промокод та отримати
знижку 35%. Там можна придбати побутову техніку та електроніку.
4. Eva - вже оголосила старт знижок.
Магазин пропонує знижки на побутову
хімію, дитячі товари, парфумерію та доглядову косметику. Знижки на продукцію становитимуть від 30 до 80%.
5. Алло – розпродажі почалися17 листопада та триватимуть до 28 числа.
6. Цитрус – знижки діють протягом
тижня 22-29 листопада.
Правила покупок
№1. Складіть список
Це дасть орієнтир на покупку і не

дасть на емоціях купити зайве. Розділіть список на дві частини: у першій мають бути короткострокові цілі, а у другій – довгострокові. Для цього розберіть
свій гардероб і зрозумійте, яких речей
вам не вистачає – їх і треба купити в
першу чергу. Або, може, у вас зламалось
щось із техніки.
№2. Визначте бюджет
Вирішіть, скільки грошей ви готові
витратити без шкоди для сімейного бюджету. Від цієї суми переведіть 80% на
платіжну картку, а 20% залиште готівкою. І ніколи не купуйте в кредит – на
кошти, яких у вас зараз немає.
№3. Перевірте ціни
Порівняйте ціни у магазинах та на
різних сайтах і тоді ви зможете придбати товар за найвигіднішою ціною. Іноді
продавці використовують такий метод,
коли заманюють покупців знижками, а
насправді виявляється, що товару немає, або його вартість завищили перед
розпродажем.
№4. Складіть маршрутну
карту магазинів
Щоб не витрачати багато часу на обхід усіх магазинів, заздалегідь підберіть онлайн та офлайн-майданчики, які
вже заявили про свою участь у Чорній
п’ятниці. Їх можна переглянути на сайті blackfriday-ukraine.com.ua.
№5. Почніть із «люксу»
Цього дня можна собі дозволити купити речі, на які у звичайні дні рука
не піднімається. У «п’ятницю» можна
знайти універсальні речі, які завжди в
моді.
Почніть шопінг з дорожчих магазинів, на які давно заглядалися, а потім
вже переходьте до недорогих магазинів
із шаленими знижками. Ці магазини не
лише «з’їдять» ваші гроші, а й сили для
подальших покупок.
№6. Користуйтесь кешбеком
Він допоможе повернути частину витрачених на купівлю грошей. Вивчіть
кешбек-пропозиції вашого банку. У се-

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

редньому собі на рахунок можна повернути від 1% до 30%.
№7. Використовуйте промокоди
Ці «таємні шрифти» від магазинів
на Чорну п’ятницю можна знайти на
партнерських сайтах-агрегаторах або у
спільнотах у соцмережах.
Що найкраще купувати ?
Найвигідніша економія виходить,
якщо купити щось із побутової техніки, ювелірних прикрас чи гаджетів. За
словами фахівців, найбільше на Чорну
п’ятницю купують електроніку.
Цікаві факти
Спочатку термін «чорна п’ятниця»
був пов’язаний з обвалом фондового
ринку США. 1869 року двоє чоловіків
зі сфери фінансів намагалися змовитися
проти ринку золота, щоб отримати прибуток. Їхня схема викликала крах ринку
і країна ще кілька років не могла прийти
у вихідний стан.
Поки одні беруть вихідний на
BlackFriday, для сантехніків цей день
найбільш завантажений.
Кожен другий учасник «п’ятниці» зізнається, що ходить на шопінг через інтерес до хаосу та безладу.
Після Чорної п’ятниці настає продовження шалених знижок – «Кіберпонеділок». Цього дня знижки пропонують
більшість IT-компаній.
Окрім техніки та ювелірних прикрас,
найбільш продаваним товаром у цей
день вважаються піжами.
Розпродаж Чорної п’ятниці – це не
гарантовані подарунки, а скоріше лотерея. Тому варто докласти деяких зусиль,
щоб вигідно придбати товар. Адже покупці цінують товар більше, якщо відчувають його нестачу. Пам’ятайте, що
вигода – це коли вам товар потрібний,
навіть без знижки.
Підготувала Оксана Кириченко
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ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА РІК ІНТЕРНЕТУ
БЕЗ АБОНПЛАТ ВСЬОГО ЗА 500 ГРН!
Чорна п’ятниця у ФайберЛінк – тільки 26,
27 та 28 листопада! Подай заявку на підключення у ці дні та отримай підключення та рік
інтернету без абонплат всього за 500 грн!
Швидкість доступу до оптоволоконного інтернет - до 100 Мбіт/сек.
Акція діє для абонентів, які вже користуються послугами інших провайдерів та за

умови передачі робочого обладнання. Підключення здійснюється за допомогою оптоволоконних ліній зв’язку.
А якщо ти новий абонент, отримай підключення та пів року інтернету без абонплат
всього за 500 грн! Кількість акційних пропозицій обмежена! Всього 50 пропозицій!

Скануй QR-код, залишай
свої дані для участі у акції

ШВИДШЕ ТЕЛЕФОНУЙ
099-734-73-33 098-734-73-33
ПРАТ «ГАДЯЧГАЗ» НАГОРОДЖЕНО
ПОЧЕСНИМ ЗВАННЯМ «ЛІДЕР РОКУ 2021»
Нагороди – це завжди приємний бонус за зроблену роботу і стимул
підкорювати нові вершини. І, звісно, - підвищення рейтингу підприємства.
Підприємство вкотре підтверджує високу якість
послуг та пріоритетність серед інших, великих і середніх підприємств галузі, що займаються розподіленням газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи.
«Це – не просто винагорода, не приз і навіть не самоціль, - говорить голова правління ПрАТ «Гадячгаз»
Дмитро Шестерненко. - Це підтвердження того, що ми
виконуємо роботу якісно і відповідально перед людьми, чесно перед державою».
Нагорода є віддзеркаленням багаторічної плідної
роботи всього колективу. Про міцні позиції підприємства свідчать підсумки загальнодержавного рейтингового аналізу на протягом багатьох років поспіль.
Так, у 2015 році Товариство отримало Срібло рейтингу по Україні та серед підприємств Полтавської
області у номінації «Великі та середні підприємства з
розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи».
У 2016 році – отримало Золото рейтингу по Україні
у номінації «Показники ефективності використання
ресурсів» та «Інвестиційна привабливість».
У 2017 році – отримало Срібло рейтингу по Україні за показником «Тривалість фінансового циклу» та
серед суб’єктів господарської діяльності Полтавської

області за показником «Фондовіддача».
У 2018-2019 роках - отримало Золото рейтингу по
Україні за показником «Тривалість фінансового циклу» та серед суб’єктів господарської діяльності Полтавської області за показником «Фондовіддача».
ПрАТ «Гадячгаз» входить до переліку кращих підприємств у своєму виді діяльності за результатами незалежного рейтингового аналізу, що свідчать про перспективність та надійність підприємства для клієнтів
та інвесторів.
За результатами національного Бізнес-рейтингу в
Україні рейтингової програми «Лідер року 2021», в
яких зазначено перелік кращих господарських товариств України, ПрАТ «Гадячгаз» отримало свідоцтво
про результати аналізу діяльності суб’єктів господарювання України та нагороджено почесним званням
«Лідер року 2021» ступінь Золото.
«Цьогорічна нагорода – як черговий етап визнання
ставлення нашого колективу до своєї справи. Нагорода допомагає підтримувати позитив у нашій діяльності. Ми працюємо професійно і розуміємо, що від щоденної якісної роботи фахівців підприємства залежить
тепло, затишок, а головне безпека людей, споживачів
природного газу», - зазначив Дмитро Шестерненко.
Валентина Йотка.

ПЕРЕМОЖЦІ ШКІЛЬНОГО БЮДЖЕТУ УЧАСТІ
Всього до участі подали 169 проектів, за які
проголосували більше 128 тисяч осіб. На
шкільний бюджет було виділено 6 мільйонів
гривень, які дістануться переможцям на
реалізацію задумів 50 на 50 з коштами
сільської ради, до якої вони належать.
Із сіл колишнього Гадяцького району до списку
переможців шкільного бюджету участі увійшли 14
проектів:
Керівництво Полтавської ОДА та облради, 17 листопада, роздало учителям 47 громад сертифікати на
2447 ноутбуків HP 250 G8 45M75ES, які придбали в
рамках державної програми. Закупівля обійшлася у
45,8 млн грн.
Мета цієї програми — забезпечити комп’ютерами
вчителів, аби вони продовжували надавати якісне
навчання навіть у дистанційному режимі.
На цю закупівлю область отримала 32,5 млн грн
державної субвенції. Ще 13 млн грн надали громади
на умовах співфінансування. Ноутбуки отримали 357
закладів освіти. 311 з них призначені для 20 закладів
обласного підпорядкування, 2136 — для 337 закладів
у 47 громадах області.

1 місце - «Шкільне подвір’я – дзеркало села»
(Петрівка-Роменська);

13 місце - «Спортзал нашої мрії в ОЗО «Сватківський ЗЗСО»;
15 місце - «Сучасний кабінет біології у Веприцькому ОЗЗСО»
16 місце – «Створення сучасної актової зали у Сергіївській гімназії»;
20 місце – «Простір для підготовки учнів до спортивних змагань у с.Лютенька»;
21 місце – « Доступність Веприцького ОЗЗСО»;

2 місце - «Новий паркан – комфортний і безпечний
простір» для учнів Середняківського ЗЗСО;

23 місце – «Встановлення системи фільтрації води
у школах Лютеньської громади»;

3 місце - «Школа під відкритим небом - освітній
простір Березоволуцького ЗЗСО»;

25 місце – «Створення лаунж-зони у Лютенському ЗЗСО»;

5 місце - «Перетворення шкільної бібліотеки Розбишівської гімназії в сучасний медіа-центр»;

30 місце – «Модернізація кабінету біології у Великобудищанському ЗЗСО»;

7 місце - «Сучасна актова зала – майстерня розвитку творчих здійбностей учнів Римарівського ЗЗСО»;

31 місце – «Облаштування багатофункціонального
спортивного центру у Качанівській ЗОШ».
«БМ»

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

4

Кримінал

№ 46 (994)
25 листопада 2021 року

Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
4 немовлят

8 пар
одружилися

12 осіб
пішли
з життя

події

пожежі

15 листопада, о 08:50, неподалік с. Вельбівка, на
відкритій території, виявлено артилерійський снаряд 152 мм., часів минулих війн. Співробітниками
відділу Національної поліції організовано охорону
місця виявлення. Знешкодження боєприпасів провели 16 листопада групою піротехнічних робіт АРЗ
СП ГУ ДСНС України у Полтавській області.

22 листопада, о 10:20, неподалік с. Середняки, на
відкритій території виявлено артснаряд калібром
76 мм, часів минулих війн. Співробітниками відділу Національної поліції організували охорону місця виявлення. Боєприпас 23 листопада знешкодила
група піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області.

18 листопада, о 09 год 07 хв., надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Бобрик,
Великобудищанської громади. На місце події відразу
виїхав черговий караул 6 ДПРЧ та 5 ДПРЗ.
По прибуттю встановлено, що в житловому будинку перебуває господарка 1929 року народження. Але,
на жаль, вже без ознак життя.
Пожежа ліквідована о 10 год. 00 хв. Площа загоряння склала 4 м. кв., вогнем знищено домашні речі
(диван, матрац та постільну білизну).
Врятовано від знищення полум’ям житловий будинок. Орієнтовна причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем.
Тіло господарки направлено до Гадяцького бюро
судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
21 листопада, о 01:50, у Веприку, на вул. Південна,
сталась пожежа у житловому будинку. Вогнем знищену дерев’яну прибудову розміром 3х4 м. Врятовано житловий будинок. Пожежа ліквідована одним
відділенням 6 ДПРЧ та МПК с. Мартинівка.

Прес-служба ГУ ДСНС

Прес-служба 6 ДПРЧ м. Гадяч

16 листопада, о 20.31 до приймального відділення Гадяцької МЦЛ з попереднім діагнозом: гостре отруєння доставлено особу. Отруєння сталося
за місцем проживання у с. Сергіївка. Стан здоров’я
– задовільний.

ЧОЛОВІКА ВБИЛИ,
А ЗВЕРТАЮТЬ НА
ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ
Нещодавно, під Полтавою, у Гожулах,
перехожі на узбічі побачили чоловіка без
ознак життя, викликали лікарів екстреної
медичної допомоги. Однак людина вже була
мертвою. Нині причини загибелі 43-річного
чоловіка розслідує поліція. Дружина боїться,
що справу замнуть, адже вона отримала
висновок про смерть від переохолодження.
Жінка має фото та відео, на яких видно, що її чоловік 43-річний Микола Косс, уродженець Зіньківщини, зазанав насилля – на тілі дуже багато травм та ран,
вибиті зуби. Тетяна Косс сподівається на неупереджене на справедливе розслідування.
На сайті обласної поліції, 16 листопада зазначали,
що слідчим поліції, під процесуальним керівництвом
прокуратури, вирішується питання щодо внесення
відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Обставини та
причини смерті з’ясовуються.
Поліція встановила особу загиблого того ж дня, 16
листопада. Тетяна, дружина покійного, в той час була
за кордоном на роботі.
«Мені, в Польщу, подзвонила сестра та повідомила
про страшну звістку. Я прилетіла наступного дня. У
п’ятницю, 19 листопада, був похорон, – ділиться Тетяна Косс. – Без батька лишились наші двоє синів –
9 і 14 років».
У свідоцтві про смерть вказана причина «дія низьких температур». Таку причину вказав
лікар-патологоанатом.
Пані Тетяна боїться, що справу не будуть розслідувати належним чином.
Микола працював ювеліром, він був мирною, неконфліктною людиною. Звідки ж на тілі травми (колото-різані) та стільки синців, хто міг бажати йому
смерті, належить розслідувати поліції.
Має жінка і свідків, котрі підозрюють людину, яка
могла заподіяти шкоду її чоловіку. Каже, що той чоловік вільно ходить і їздить нині. Записи нібито є на
відеокамерах, аби ж поліція взяла це до уваги.
Жінка говорить, що слідчий довго відмовляв їй у
прийомі, лише 22 листопада, вона зустрілась із ним,
але залишилась розчарована.
«Зі мною спілкувались так, ніби це я винна і вбила свого чоловіка, – говорить вдова. – Я показувала
фото, відео, а мені слідчий у відповідь, що то чоловік

4 пари
розлучилися

ВИЛУЧИЛИ БЛИЗЬКО
ДВОХ ТИСЯЧ ЛІТРІВ
ФАЛЬСИФІКАТУ
За попередньою інформацією слідства, з метою виявлення та документування фактів незаконного виготовлення та збуту спиртової та алкогольної продукції на території Полтавської області, упродовж
листопада поточного року слідчими обласної поліції,
спільно з працівниками регіонального управління
стратегічних розслідувань та оперативниками ГУНП
в Полтавській області, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, проведено
ряд санкціонованих обшуків на території Полтави
та області. У результаті проведення слідчих дій поліцейськими виявлено та вилучено понад 1980 літрів
фальсифікованої продукції, розлитої у скляні пляшки різних брендів.
Артем Родигін, тимчасовий виконувач обов’язків
начальника поліції Полтавщини, зазначив, що за
фактом поширення в області фальсифікованих горілчаних виробів розслідується кримінальне провадження, відкрите за кваліфікуючими ознаками
частини 3 статті 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді
позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції,
обладнання для її виготовлення. Тривають слідчі дії.
Відділ комунікації поліції Полтавщини

упав на каміння й такі сліди. Я кажу, що от же слід на
нирках від заточки чи чогось подібного, а мені відповіли, що то в бюро СМЕ брали пункцію з печінки...Так
печінка ж не там, це ж нирки».
Також пані Тетяна додала, що її не хотіли визнавати потерпілою стороною, не давали фотографувати
матеріали справи.
«Я буквально наполягала, щоб прийняли заяву і визнали мене потерпілою, – ділиться Тетяна Косс. – Заяву таки прийняли».
Через такі нюанси пані Тетяна й боїться, щоб справу не зам’яли.
Нині кримінальне провадження є (стаття 115, Умисне вбивство). Розслідує справу слідчий Полтавського
районного відділення поліції.
Як пояснив адвокат Дмитро Семеха, до якого ЗМІ
звернулось щодо пояснення, згідно статті 55 КПК, не
залежно від того письмово чи усно звернулась людина
до поліції, заява має визнаватись. Також людина письмово засвідчує у заяві, щоб визнали її потерпілою стороною. А, згідно статті 3 КПК (Визначення основних
термінів Кодексу), дружина належить до тих осіб, які
в таких випадках можуть бути потерпілою стороною
(близькі родичі та члени сім’ї).
Стаття 55. Потерпілий
1. Потерпілим у кримінальному провадженні може
бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової
шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним
правопорушенням завдано майнової шкоди.
2. Права і обов’язки потерпілого виникають в особи
з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.
Також ЗМІ запитали у юриста стосовно формулювання про причину смерті:
«Причина смерті - «дія низьких температур» може
бути вказана основною, від чого безпосередньо й загинула людина. Але це не виключає інших причин, які
призвели до того, що людина була на вулиці, на холоді, можливо при тямі, але не могла надати собі допомогу чи покликати когось задля порятунку. Це все
належить розслідувати поліції. Тобто таке формулювання у свідоцтві про смерть є, але інші чинники правоохоронці мають взяти до уваги», – каже Алі Сафаров, юрист Інституту масової іформації (ІМІ).
«Коло»
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ВИКРАЛИ, ТРИМАЛИ В
ПОЛОНІ І ҐВАЛТУВАЛИ
Резонансний випадок стався нещодавно у
Полтаві - 20-річну дівчину викрали в центрі
міста, коли вона поверталася з ринку. Двоє
чоловіків силоміць запхали її до авто та
вивезли з міста, три дні тримали в полоні,
знущалися, а один з чоловіків її зґвалтував.
Батько дівчини прийшов до Полтавського райуправління поліції і повідомив про безвісне зникнення його доньки, 2001 року народження. За фактом
зникнення дівчини були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115
(умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
«17 листопада оперативникам повідомили, що дівчину знайшли і вона повертається разом із тіткою
додому. Після повернення до Полтави вона зустрілася зі слідчим, якому розповіла, що її незаконно позбавили волі, а один із чоловіків зґвалтував», – розповів Юрій Сулаєв, речник ГУ НП у Полтавській
області.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за двома статтями
Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та
ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування). Санкція статей передбачає до 5 років позбавлення волі.
Відомо, що дівчина і її викрадачі належать до азербайджанської общини, яка 19 листопада вийшла на
мітинг, до окружної прокуратури в Полтаві, посилаючись, що поліція відмовляється розслідувати
справу. Відео опублікував «Фонтан за мільйон» у
телеграм-каналі.
Згодом, на сайті обласної поліції Артем Родигін,
тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини, повідомив:
«У ході проведення оперативно-розшукових та
слідчих дій, поліція встановила осіб, причетних
до вчинення даних кримінальних правопорушень.
Ними виявилися: мешканець Полтави, 2000 року народження, та мешканець Дніпропетровської області,
1992 року народження. Обом чоловікам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Прес-службо Поліції Полтавщини
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«…ЦЕ ЛЮДИНА, ЯКА РОЗВАЛИЛА РАЙОН» - ЕКС-ГОЛОВА РДА
ЗНОВУ НАМАГАВСЯ ЗАХИСТИТИ ЧЕСТЬ ТА ГІДНІСТЬ У СУДІ
Гадяцької райдержадміністрації
та районної ради вже не існує
кілька років. Не дивлячись на
це, колишні чиновники досі
чубляться і намагаються відновити
справедливість. Наприклад, 4
листопада, у залі суду в м. Гадяч
розглядали цивільну справу за
позовною заявою про захист
честі, гідності, спростування
недостовірної інформації та
стягнення моральної шкоди. Як
стає зрозуміло із повного тексту,
позивався екс-голова колишньої
Гадяцької РДА Олексій Матюшенко
до колишнього депутата Гадяцької
райради Миколи Грицана.
У ході засідання встановили, що у позовній заяві позивач вказує, що на 50 сесії 7 скликання Гадяцької райради, на
якій були присутні депутати, керівники
і працівники Гадяцької РДА, її відділів
та інших структурних підрозділів, відповідач поширив недостовірну інформацію стосовно нього, а саме під час виступу говорив:
«Треба так, щоб приходе голова і він
сьогодні прозвітувався: що він, скільки
коштів поцупив із бюджету і де шукати.
Я взагалі-то підкажу, де шукати ці кошти. Кошти шукати треба в голови РДА,
який створив 54 фірми - фізичних осіб,
і просто миються гроші. Я не дарма запитав у КП «Сервіс»: «Скільки проектно-кошторисна документація обійшлася?». Він сказав мені «2 мільйона». Ну я
так і не зрозумів. Проектно-кошторисну
документацію готовить пан голова. Виготовили - з бюджету забрали. Скільки
треба батарейок на 2 мільйона?».
Позивач вказував, що ця інформація
недостовірна, оскільки він 13.05.2014
припинив підприємницьку діяльність
як ФОП, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб,
осіб-підприємців та громадських формувань. Крім того, він не являється
власником, засновником, директором
будь-яких товариств. Твердженням відповідача : «поцуплені кошти з бюджету
необхідно шукати голови РДА», де фактично названо його особою, яка є злочинцем, тобто вказано на винуватість
у вчиненні кримінального правопорушення, як на доведений факт та порушено принцип презумпції невинуватості. Цю інформацію можна перевірити
на предмет дійсності шляхом з`ясування наявності вироку суду, який набрав
законної сили.
Окрім того відповідач говорив про будинок, який придбали у якості дитбудинку дитячого типу, вказував, що його
придбано через підставну особу поставив питання і так дальше. Просив ці
факти перевірити.
«Голова кругом іде в голови РДА:
скільки поцупить ще грошей… Один пісочок по 3 тисячі тон, де закладається у
бюджет, і скільки вони пісочку потягли, на мільйони коштів. То я думаю, що
депутатський запит він дійде до останньої точки, яка єсть в Україні. І ми таки
спробуємо відправити запит.
Ні, якщо я не прав у цих фактах, я обіцяю перед усім загалом, сказати: я винуватий, я наклеп зробив». Це я при всіх
обіцяю, якщо це буде наклеп».
Позивач вказував, що відповідач його
звинуватив у вчиненні злочинів при купівлі житла для дитячого будинку сімейного типу, а також у крадіжці піску.
Цю інформацію він також називав недостовірною. Пояснював, що згідно купівля-продаж житлового будинку від-

бувалася відповідно до розпорядження
Гадяцької РДА. Будинок коштував 1 700
000 грн, відповідно до Звіту про оцінку майна, складеного ТОВ «Консультаційно-оціночна компанія «ДИСКОНТ»,
отже, за суму значно меншу ніж у своїй
промові зазначив відповідач.
Мав позивач пояснення і стосовно
звинувачення у розкраданні піску –
мовляв, було прийнято розпорядження
голови РДА «Про передачу КП «Сервіс» в оренду нерозподіленої земельної
ділянки, площею 4,0616 га, на території
Вельбівської сільської ради. На підставі вказаного розпорядження 29.12.2018
укладено договір оренди земельної ділянки. А КП «Сервіс» використовувало цю земельну ділянку для видобутку з
метою заготівлі піщано-сольової суміші,
адже відкритого кар`єру в Гадяцькому
районі немає. Вказане розпорядження
РДА прийняте з дотриманням процедури надання в оренду нерозподілених
земельних ділянок. Отже, будь-які дії з
продажу піску не вчинялися.
Окрім того, на іншому пленарному засіданні сесії Гадяцької райради, відповідач знову поширив недостовірну інформацію стосовно позивача. Під час
виступу він сказав: «Це голова РДА відкрив 55 фірм-фізичних осіб, які розташовуються частково на території «Автопарку», там до 50 тих фірм, і він
являється виконавцем... До чого дійшов, він сьогодні зробив СТО, щоб обслуговувати ці машини - автобуси, що
підвозять дітей до навчальних закладів,
і так далі...».
Але позивач стверджував, що не являється підприємцем, власником, директором чи засновником товариств.
Обслуговування шкільних автобусів та
службового транспорту відділу освіти
Гадяцької РДА, згідно договорів про надання послуг, здійснюється приватними
підприємцями. Таким чином, він не має
ніякого відношення до обслуговування
шкільних автобусів та службового транспорту відділу освіту Гадяцької РДА,
відповідно вважає, що поширена відповідачем інформація є недостовірною.
Крім того, відповідач під час виступу, сказав: «...поки оце падло буде тут
крутиться і одмивати ці гроші». Позивач вважає, що цією фразою його знову
звинуватили у вчиненні злочину, хоча
вказане звинувачення не ґрунтується на
вироку суду, який набрав законної сили,
тобто його провина не доведена, отже
вказана інформація не відповідає дійсності, є недостовірною. Мовляв, висловлюючи вищезазначену інформацію відповідач жодним чином не підтвердив її
фактичними даними, документами, взагалі не наводив жодних доказів правдивості своїх слів. Слова відповідача нічим не обґрунтовані та не підтверджені.
Інформація, поширена відповідачем має
негативний характер, оскільки повідомляє третім особам про порушення ним
загальновизнаних правил співжиття,
прийнятих у суспільстві вимог та принципів етики і моралі, та являється такою, що, на його переконання, порушує
його немайнові права. Позивач вважає,
що вказана інформація не є оціночним
судженням, тому обов`язок доказування її достовірності покладається на відповідача. Також, поширена відповідачем інформація щодо нього зменшила
його соціальну оцінку в очах оточуючих, створила негативне враження та
вплинула на оцінку його діяльності як
учасника суспільних відносин. Вказане
завдало шкоди його немайновим інтересам, а саме честі і гідності.
Із цих підстав, позивач просив суд ви-

знати недостовірною та такою, що принижує його честь та гідність, поширену
М. Грицаном інформацію, повідомивши про ухвалене судове рішення шляхом публічного зачитування його резолютивної частини з трибуни Гадяцької
районної ради на найближчій, після набрання судовим рішенням по справі законної сили, сесії Гадяцької районної
ради. А також, стягнути із відповідача,
на користь позивача моральну шкоду
за розповсюдження недостовірної інформації в розмірі 50 000 грн та судові витрати в сумі 13783,60 грн, з яких
3 783,60 грн - за оплату судового збору,
10 000 грн - витрати за надання правової допомоги.
Відповідач надіслав відзив на позовну
заяву, в якому позовні вимоги позивача
не визнав. Посилаючись на ч.2, ч.3 ст.
34 Конституції України, ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зазначив, що кожен має
право на свободу вираження поглядів.
Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно
від кордонів.
З огляду на необхідність громадського контролю за діяльністю державних
органів та посадових осіб, інформація,
яка розповсюджується щодо державних
посадовців, публічних осіб є суспільно важливою інформацією, а обмеження щодо розповсюдження цієї інформації та межі критики та оцінки поведінки
таких осіб, є більш ширшими ніж межі
критики та оцінки поведінки пересічного громадянина.
Публічна особа, повинна бути готовою до підвищеного рівня критики, у
тому числі у грубій формі, до прискіпливої уваги суспільства та підвищеної зацікавленості до його діяльності
та/або особистого життя тощо, адже
вони, обираючи кар`єру публічної особи, погодились на таку увагу. Така критика може лунати і після завершення
кар`єри. Інформація, спростування якої
вимагає позивач, не носить характеру
завідомо неправдивих відомостей та є
оціночним судженням, тому не підлягає спростуванню.
Його виступ містить критику позивача. Така критика може підлягати обговоренню. Твердження про те, що поширена інформація порочить честь,
гідність та ділову репутацію позивача є безпідставними, оскільки розповсюджена інформація є оціночним висловлюванням, яка хоч і є неприємною
для позивача, однак не виходить за рамки суспільної моралі. Критика була висловлена, керуючись його внутрішнім
переконанням при позивачеві.
Інформацію висловлено у формі, яка
не принижує гідність, честь чи ділову репутацію. Потрібно врахувати, що
позивач потенційно може зазнати гострої та сильної громадської критики.
Така критика неодноразово висловлювалась на шпальтах газет громадськістю
в 2019-2020 роках. Зазначені оціночні
судження, думки та переконання не є
предметом судового захисту, оскільки
є вираженням його суб`єктивної думки й поглядів.
До того ж, позивач міг спростувати
«недостовірну інформацію», виступивши на сесії, але цього не зробив. Позов
не містить доказів про порушення особистих немайнових прав, які перелічені
у заяві. Поширена інформація не була
висловлена в брутальній чи принизливій формі. Він не мав на меті образити позивача, як людину. Критикувалась
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його діяльність і наслідки діяльності,
також не мав наміру завдати шкоди особистим немайновим правам позивача.
Висловлення критики за своїм особистим переконанням не може призвести
до примушування людини (в судовому порядку) змінити свої внутрішні переконання. Це є втручанням у свободу
слова та виявлення поглядів, що гарантовано Конституцією України та ст.10
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. З цих підстав,
просив відмовити у задоволенні позовних вимог.
До речі, згодом, позивач подав заяву
про збільшення позовних вимог, в якій
він просив стягнути з відповідача на
його користь моральну шкоду за розповсюдження недостовірної інформації в розмірі 100 000 грн, із тих підстав,
що на одному із засідань ради, він знову допустив образливі висловлювання в
його бік та поширив про нього недостовірну інформацію, яка принижує честь
та гідність позивача. Зокрема були вислови: «ставить голова РДА цю людину,
якою можна маніпулювати, щоб зайти
в цю структуру (9 млн. на тендері стає
на виграш - у них вже слина котиться,
не тільки в нього, а й у мене)», «це людина, яка розвалила район», «скрізь камери стоять по всьому місту, поставлені підставними особами з його фірми»,
«за свої 32 роки правління колгоспу я
сьогодні не пам`ятаю, щоб такий прохіндяй, який розгромив всі державні структури, ніхто нічого доказати не
може з оцією бідністю, де люди поставлені в таку позу, що кожна людина...»,
«тут більше питання стоїть, що бандюга залазить і всі ми розуміємо, ну Гадяч
увесь гуде, ще такого ще не було...».
Виступ депутата районної ради М.
Грицана, був присвячений призначенню на посаду директора КНП «Гадяцька ЦРЛ». Під час виступу лунали фрази
про те, що позивач «ставить» на вказану
посаду свою людину з метою розкрадання бюджетних коштів. Вказану інформацію позивач також вважав недостовірною та такою, що принижує його
честь та гідність.
У судове засідання позивач не з`явився, його інтереси представляв адвокат
Едуард Жага.
Відповідач у судовому засіданні позовні вимоги не визнав та просив відмовити у їх задоволенні в повному обсязі.
Дослідивши матеріали та висловлення відповідача суд прийшов до висновку, що використані мовно-стилістичні
засоби його висловів не свідчать про те,
що ці вислови є фактичними твердженнями. Таким чином, інформація, яку він
висловив, не була фактичним твердженням, а лише його судженням, яке у нього склалось, доводити яку не потрібно.
Окрім цього, частиною 4 ст. 30 Закону «Про статус депутатів місцевих рад»,
депутати місцевих рад не несуть відповідальності за виступ на засіданні ради
та її органів, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. А позивач, в
силу ч.1 ст. 277 ЦК України, мав право
на відповідь щодо висловів відповідача,
але цим правом не скористався.
До того ж позивачем не надано жодного доказу на підтвердження заподіяння моральної шкоди та заявленого її
розміру.
Розглянувши матеріали справи, суд
вирішив відмовити у позові в цілому, а
також залишив за позивачем понесені
ним судові витрати.
Підготувала О. Кириченко,
за матеріалами ЄДРСР
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Дати грошей народу – ідея, яка в
Україні в певний момент відвідує
будь-якого високопоставленого
політика. Не став винятком
і президент Володимир
Зеленський.
«Кожен, хто отримав два щеплення,
зможе отримати одну тисячу гривень.
Швидко та зручно», - сказав Президент
України.
Із його слів, програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено
близько 3 млрд. гривень. Стільки ж – на
початку 2022 року.
«Ми розуміємо, що смартфони та
«Дія» є, на жаль, не у кожного, тому ця
програма діятиме не один місяць. Держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень, зокрема людям похилого віку», - сказав
глава держави.
Витратити їх українці зможуть так,
щоб підтримати ті сфери країни, які постраждали від карантинних обмежень
через пандемію коронавірусу: придбати
абонемент до спортзалу чи фітнес-клубу, відвідати кінотеатр, театр, музей,
концертний зал чи виставковий центр,
або купити квитки для подорожей усередині країни – на внутрішні авіа чи залізничні перевезення. Щоправда, поки
що ніхто не повідомив, як це виглядатиме технічно. Результат – хороша ідея
вже внесла сум’яття в роботу, наприклад, урядового контактного центру.
Так чи інакше тепер гроші за щеплення обіцяють на державному рівні.

ГРОШІ ЗА ЩЕПЛЕННЯ
Хоч трохи розтлумачив отримання
коштів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він повідомив, що кошти в розмірі 1 тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через
Дію. Приблизно 6 тисяч суб’єктів бізнесу по всій країні зможуть взяти участь
у програмі.
Програмою можна буде скористатися через додаток або портал «Дія» за
наявності відповідних цифрових сертифікатів про щеплення. «Дія» сформує віртуальну картку, якою можна
буде оплачувати послуги лише певних
напрямків.
Водночас, відповідаючи на питання
стосовно того, як зможуть використати
1000 грн за вакцинацію, наприклад, пенсіонери в маленьких населених пунктах,
де немає розвинутої культурної інфраструктури, Прем’єр-міністр зазначив,
що в державі існують інші програми
підтримки пенсіонерів.
«Ми виплачуємо 500 грн категорії
80+, 400 грн - 75+. Відповідно, буде цього року, для вікової категорії 70+, це 300
грн і далі наступні роки відповідно для
65 та 60 років. Плюс є індексація пенсій. А програма «1000 грн після повного
курсу вакцинації», спрямована на підтримку тих індустрій, які постраждали. Але водночас вона мотивує людей
вакцинуватися, і користуватися «Дією»,
як тим ресурсом, який допомагає дер-

жаві впорядковувати відносини громадян і держави та спрощувати їх», - сказав прем’єр.
Кошти, які влада планує виплачувати
українцям, котрі пройшли повний курс
щеплення проти коронавірусної інфекції, братимуть із державного бюджету.
Жодних податків на цю 1000 гривень,
нараховуватися не буде. Тобто, ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидії.
До речі, один із державних банків
уже попередив українців про появу
нової схеми шахрайства під виглядом
державних виплат за вакцинацію від
COVID-19. За даними фахівців, вже зафіксовані випадки, коли клієнтам через
різні канали комунікацій (месенджери,
електронну пошту) приходить повідомлення про доступні виплати за вакцинацію на кілька тисяч гривень. Далі шахраї пропонують перейти за посиланням
на фальшиву сторінку сайту і заповнити особисті дані та реквізити банківських карт.
Банк просить своїх клієнтів не відкривати такі повідомлення від шахраїв та
не реагувати на подібні привабливі повідомлення про грошові компенсації або
виплати. Також в жодному разі не можна вводити свої особисті дані або дані
платіжних карт на підроблених сайтах
або мобільних сервісах.

Від 570 до 4500 грн: скільки та
кому платять за вакцинацію у різних
країнах?
Наприклад, у Греції молоді за
щеплення 1 дозою вакцини платять
150 євро (за актуальним курсом,
4 500 грн). У Москві громадянам
старше 65 років за повний курс
вакцинації платять 10 тис. рублів (3,5
тис. грн). Програму для літніх людей
запровадили і у Латвії. Там громадяни,
яким більше 60 років протягом 5
місяців (з листопада до березня)
отримуватимуть щомісячні виплати у
20 євро (загалом 3 тис. грн).
У Нью-Йорку, США, громадянам
платять по 100 доларів (2 651 грн)
за вакцинацію 1 дозою. Також 100
доларів батькам за вакцинацію
дітей. У Грузії за отримання 1 дози
вакцини пенсіонерам платять по 200
ларі (1 666 грн). У Сербії громадяни,
які отримали першу дозу вакцини
від коронавірусу, видають 3 тисячі
сербських динарів (780 грн).
У Монголії ті, хто повністю завершив
курс вакцинації, можуть отримати 50
тисяч тугриків (570 грн).
Окрім цього, у США і Гонконгу серед
вакцинованих проводять лотереї,
в Росії – роздають морозиво. На
Філіппінах за відмову робити
щеплення погрожують в’язницею.
Підготувала Оксана Кириченко

РОЗМІРИ
СОЦІАЛЬНИХ
ДОПОМОГ
ІЗ ГРУДНЯ
Допомога на дітей та
малозабезпеченим сім’ям
620,25 грн. - допомога у зв’язку із вагітністю та пологами.
Допомога на дітей одиноким матерям:
2100 грн. на дітей віком від 6 років;
2618 грн. на дітей віком від 6 до 18
років;
2481 грн. на дітей віком від 18 до 23
років (за умови навчання).
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:
5250 грн. на дітей віком від 6 років;
7350 грн. на дітей з інвалідністю віком до 6 років;
6545 грн. на дітей віком від 6 до 18
років;
9163 грн. на дітей з інвалідністю віком
від 6 до 8 років.
Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною – 1934 грн.
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів:
1050 грн. на дітей віком від 6 років;
1309 грн. на дітей віком від 6 до 18
років.
Допомога малозабезпеченим сім’ям:
868,35 грн. для працездатних осіб;
1934 грн. для осіб, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю;
2730 грн. для дітей віком до 6 років;
3403,40 грн. для дітей віком від 6 до
18 років;
3225,30 грн. для дітей віком від 18 до
23 років (за умови навчання).
Допомога пов’язана з інвалідністю
2393 грн. щомісячна грошова допомо-

га особі, яка проживає разом із особою
з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу.
Допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю:
5280,80 грн. особам з інвалідністю з
дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд;
3868 грн. особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою
на догляд;
1934 грн. особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи;
2997,70 грн. одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які
за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на
догляд;
1934 грн. на дітей з інвалідністю віком
до 18 років;
4503,80 грн. на дітей з інвалідністю
підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд;
2403,80 грн. на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд;
5280,80 грн. на дітей з інвалідністю
підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд;
2662,80 грн. на дітей з інвалідністю
віком від 6 до 18 років з надбавкою на
догляд;
2030,70 грн. на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане із Чорнобильською
катастрофою;
5180,70 грн. на дітей з інвалідністю
підгрупи А, захворювання яких пов’я-

зане із Чорнобильською катастрофою,
віком до 6 років з надбавкою на догляд;
3080,70 грн. на дітей з інвалідністю,
захворювання яких пов’язане із Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд;
5957,70 грн. на дітей з інвалідністю
підгрупи А, захворювання яких пов’язане із Чорнобильською катастрофою,
віком від 6 до 18 років з надбавкою на
догляд;
3339,70 грн. на дітей з інвалідністю,
захворювання яких пов’язане із Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до
18 років з надбавкою на догляд.
Допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю:
2901 грн. на дітей з інвалідністю до 18
років, які постраждали від вибухонебезпечних предметів;
6755,7 грн. на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на
догляд, які постраждали від вибухонебезпечних предметів;
3605,7 грн. на дітей з інвалідністю віком до 6 років, які постраждали від вибухонебезпечних предметів;
7921,2 грн. на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд, які постраждали від вибухонебезпечних предметів;
3994,2 грн. на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на до-
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гляд, які постраждали від вибухонебезпечних предметів;
3046,05 грн. на дітей з інвалідністю
до 18 років, захворювання яких пов’язане із Чорнобильською катастрофою,
які постраждали від вибухонебезпечних предметів;
7771,05 грн. на дітей з інвалідністю
підгрупи А, захворювання яких пов’язане із Чорнобильською катастрофою,
віком до 6 років з надбавкою на догляд,
які постраждали від вибухонебезпечних предметів;
4621,05 грн. на дітей з інвалідністю,
захворювання яких пов’язане із Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд, які постраждали від вибухонебезпечних предметів;
8936,55 грн. на дітей з інвалідністю
підгрупи А, захворювання яких пов’язане із Чорнобильською катастрофою,
віком від 6 до 18 років з надбавкою на
догляд, які постраждали від вибухонебезпечних предметів;
5009,55 грн. на дітей з інвалідністю,
захворювання яких пов’язане із Чорнобильською катастрофою, віком від 6
до 18 років з надбавкою на догляд, які
постраждали від вибухонебезпечних
предметів.
Національна соціальна
сервісна служба України
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ОБІЙТИ ЧИ РИЗИКНУТИ?
Гуляючи вулицями Гадяча, можна помітити,
що належного стану тротуари, здебільшого,
трапляються вибірково. Так званий «круг по
Гадячу» і справді має пристойні тротуари. А от
деяким пішохідним доріжкам явно бракує уваги
міської ради. Як наприклад, ось ці сходинки, по
вул. Полтавська. Навіть не пам’ятаю, коли останній
раз їх ремонтували, зараз там страшно пройти,
особливо в темну пору доби.
На фото, теперішній стан сходинок.
Щодня тут проходять сотні людей. По суті, це єдиний тротуар по якому можна дістатись до ЦПМСД. Молоді мами, з
візочками та літні люди часто стикаються з цією «перешкодою» на своєму шляху. Можливо, хтось неодноразово падав
та зазнавав травм. А частина людей, взагалі обходить їх по
узбіччю, від гріха подалі, про що говорить добре протоптана
доріжка. Напевно, міська рада чекає доки сходинки запорошить снігом, тоді не буде видно, їх страшного стану.
Влад Лидзарь

ХОЧЕТЕ ДОВІДКУ –
ЧЕКАЙТЕ ТРИ ДНІ

«НІ ТРОТУАРІВ,
НІ ОСВІТЛЕННЯ»
Так коментують містяни одне
із наших відео, де показаний
відрізок тротуару по вулиці
Чапаєва, який знаходиться у
жахливому стані. Більшість
пишуть, що це не єдиний із
тротуарів, яким ходити взагалі
не можливо і додають:

До редакції звернулася мешканка Гадяча.
Для оформлення субсидії їй потрібна була
довідка про склад сім’ї та акт обстеження
від депутата міської ради. Все б нічого, два
папірці можна отримати за кілька годин,
але як завжди спливають підводні камені.
Депутата довелось майже вмовляти
виписати акт, мовляв « ну дуже зайнятий». І з довідкою також виникли проблеми. Прийшовши до міської ради,
вакциновану жінку не впустили в кабінет, спираючись на протиепідемічні обмеження. Довелось чекати в коридорі.
Працівник міської ради забрала будинкову книгу та сказала, що довідка буде
готова аж через три дні, тоді й книгу повернуть. На питання «чому так довго»
жінка вичерпної відповіді не отримала. Пройшло три дні, довідка була готова та видана на руки, але з помилкою,
яку помітили не відразу. Правда переробили за 10 хвилин, та навіть впустили в кабінет.
Редакція звернулась до міської ради,
в телефонній розмові ми дізнались наступне: на виконавчому комітеті міської ради на початку літа 2021 року був
затверджений новий тимчасовий порядок видачі довідок, згідно якого довідки
видаються у триденний термін. Причини та сенс затвердження такого рішення нам не повідомили.
До речі, цю довідку завжди видавали
миттєво, і рік тому, і десять років тому.

Зазвичай, пересічний громадянин намагається зібрати всі необхідні документи
за один день. Бо, більшість з нас працюють і не мають часу та можливості брати вихідний або відпрошуватись. А ще,
буває, що документи збирають до якоїсь
дати і довідка потрібна саме сьогодні.
Закономірно випливає питання: «навіщо мені держава в смартфоні, якщо довідку роблять три дні?». З усіх екранів
кричать про комфортність та швидкість
роботи з документами, про генерацію
сертифікатів, про паспорти та ідентифікаційні коди в телефонах. Втілено та
заплановано багато проектів: створення
додатку «Дія», створення нових ЦНАПів, діджиталізація та електронний
документообіг. А виконавчий комітет
Гадяцької міської ради, без вагомих підстав, затверджує такий порядок. На секунду, вже пів року минуло з моменту
«тимчасовості» даного рішення. «Десятихвилинну» довідку роблять довше
ніж 20 років тому, коли про смартфони
ніхто й не чув.
Влад Лидзарь

Володимир Темінський: «Раніше
тротуари робили, які не боялися ні
солі і ходити було приємно, не страшно. А тепер плитка, яка не витримує
ніякої критики…»
Галина Побойнова: «Тротуари жахливі, після дощу діти із 4 школи завжди по ямах йдуть, але влада цього не
бачить».
Надія Бондаренко: «Жах! І не одна
така вулиця - Гагаріна не краща, Кіндратенка, Лесі Українки і т. д».
Андрій Бабич: «До третьої школи
тротуари ще жахливі».
Сергій Павленко: «На Героїв Майдану пройдіться, там ще гірше».
Олег Коваленко: «По провулку Короленка після дощу хіба пропливти
можна…»
Микола Таблій: «У вас хоча б залишки тротуару є, а на вулиці Волгоградська, в центрі Заяру, взагалі ніколи не лежав асфальт. І найголовніше,
що всім все одно. Вважаю, що треба
звільняти із посади відповідального і
«поставити» нову людину, яка б і

асфальтуванням і освітленням зайнялася, із яким, до речі, також проблемно у Гадячі».
Валерія Теміна: «Не кращий тротуар і біля кладовища - вночі і ноги повиламувати можна. Та ще і вуличні ліхтарі практично не світять практично
ніде, окрім парку».
…А ось і споконвічна тема ВІДСУТНІСТЬ ОСВІТЛЕННЯ. Але про це
поговоримо у наступному номері.
«БМ»

наша пошта

«І Я - НЕ Я, І
ХАТА НЕ МОЯ»
У жовтня, в магазині «Знахідка», я
придбала зимові ботинки. Там запевняли, що вони шкіряні, з турецької
шкіри. Не встигла проносити їх і місяць, як «турецька шкіра» почала рватися, по боках. Взуття стало не придатним для подальшої експлуатації.
Коли я принесла і показала неякісний товар власниці магазину Л.О. Падалці, вона мені заявила, що взуття не
шкіряне і його можна підклеїти. Мов-
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ляв вона, як продавець не несе відповідальності за якість товару. Під час
реалізації запевняла покупців у належній якості товару, а на повірку виявилося, що товар досить сумнівної
якості. Де совість? Де людяність? Л.
О. Падалка ошукує своїх покупців реалізовуючи товари неналежної якості
і не відповідає за це.
Л. Садова. м. Гадяч

8

Корисно

№ 46 (994)
25 листопада 2021 року

ЩО ТИ ЗАЛИШИШ ПІСЛЯ СЕБЕ?

Люди дуже полюбляють ділити історію на епохи і давати їм різні голосні
назви: кам›яний вік, епоха відродження,
епоха інтернету. Так ніби, в глобальному
сенсі, ці назви щось значать чи вирішують. Серед людей є особлива професія
- геологи, вони не ведуться на голосні
заяви, а вірять лише доказам у камені.
Копати чи бурити не обов’язково, у світі
є безліч місць де природа сама відкрила
для нас секрети. Геологи досліджують
землю, як багатошаровий торт та розуміють її історію.
Багато крейди? Значить в той час,
планктоно-молюски плодились в такій неймовірній кількості, що кальцій
із їхніх залишків покрив морське дно по
всій планеті шаром в декілька метрів. І
це є приводом, відраховувати новий період в історії Землі – Крейдовий. Шаром нижче, було більше всього ящерів
за історію планети і його назвали – Юрський. Більшість залишків динозаврів
знаходять саме в цьому шарі. А чи спроможна людина залишити після себе такий великий слід та чи гідні ми давати
йому ім’я?
Що ми змогли створити своїми
руками та, що ми зробили хімією
Людина обжила 75% суші, яка не
вкрита льодом, побудувала бетонні
джунглі та освітлила Землю. Тим самим стала третьою живою істотою, діяльність якої можна побачити з космосу, крім коралових рифів та планктону.
Окрім світла, з космосу можна побачити ще сліди, які залишила людина.
Наприклад – ділянки вирубаних лісів.
Кожного року ми вирубуємо в середньому 15 мільярдів дерев. Тріски летять
так швидко, що з початку цивілізації ми
в два рази зменшили лісисту площу на
планеті. Відразу згадується питання
парникового ефекту, але це тільки на
поверхні. Копнувши глибше, ми дізнаємось, що більше половини кисню виробляють не дерева, а океанічний фітоп-

ланктон. Який ми також убиваємо. Як?
Ми зливаємо продукти життєдіяльності в воду, цим самим даючи організмам
їжу, що сприяє їх швидкому і масовому
розмноженню. І що тут поганого? Більше планктону – більше кисню. Як би не
так. Велика кількість планктону, приманює до себе велику кількість істот, які
поїдають його. Після цього, як і люди,
вони залишають після себе відходи, які
знову стають їжею для інших організмів. Парадокс полягає в тому, що для
переробки відходів риб та китів, бактерії забирають майже весь кисень з води.
Недостача кисню у воді спричиняє меншу наповненість живністю вод, роблячи
такі зони мертвими. На початку 20 століття таких зон було менше п’ятидесяти, а зараз їх кількість вже перевалила
за чотири сотні.

всій планеті вражала. Нові технології
відкривали все більше нових можливостей для людини, яка в свою чергу продовжувала вичерпувати ресурси. В цій
точці збільшились всі світові показники, причому в рази. Період отримав
назву - «Велике прискорення». 1965 рік
став роком випробувань ядерної зброї.
Радіаційні сліди знайшли навіть на безлюдному острові Кемпбелл, що в Тихому Океані. Там росте всього одне дерево, взявши пробу його деревини, вчені
знайшли залишки радіаційного попелу,
що є прямим свідченням тезису: людська рука доторкнулась до кожного куточка Землі. В 1764 році була іскра, пожежа в 1950 та вибух в 1965. Це і є початок
антропоцену, це найперші сліди які зможуть знайти через тисячі, або навіть
мільйони років.

Антропоцен – головне слово
цього тексту
Це ціла епоха, коли один єдиний вид
зміг зробити те, на що неспроможні всі
інші організми разом узяті. Змінити вигляд цілої планети всього за 200 років
та залишити свої сліди скрізь: у воді, у
повітрі, у землі та ще й від яких планета не зможе позбутись ніколи. Епоха в
якій ми зараз живемо називається галоцен. Її початком стало танення льодовиків 12 тисяч років тому. А от іскру для
запалювання антропоцену дала Дженні.
І це не дівчина. Це назва ткацького
станку, який спровокував масове виробництво одягу в 1764 році. Це спричинило справжній ажіотаж, дешевого одягу
стало багато і потрібно було його кудись
реалізувати. Заради торгових відносин,
залізничні колії почали опутувати все
більше і більше територій. Потяги та заводи з’являлись, як гриби після дощу, а
вугілля спалювалось в таких кількостях, що в льодовиках на полюсі геологи
знайшли сліди від диму та попелу.
Вже в 1950 у світі стався промисловий бум. Швидкість забудови міст по

І це єдині ознаки , що
засвідчують наше існування?
Можливо є щось більш суттєве? Те,
до чого археологи майбутнього зможуть
доторкнутися. В шарі Кембрія знаходиться багато раковин та закам’янілих
трилобітів. Як говорилося на початку,
в шарі Юрського періоду знаходять залишки динозаврів. А що ж знайдуть після нас?
За весь час існування людства, померли приблизно 100 мільярдів людей. Такі
дані вражають, але тільки до того часу,
поки не видно інші числа. Всього за рік,
сучасні люди з’їдають приблизно 65 мільярдів курей-бройлерів, а за весь час
існування людства взагалі неможливо
підрахувати кількість вжитих в харчування тварин. Тобто земля просто усіяна кістками і їх буде більше, ніж залишків усіх людей, які коли небудь жили.
Люди створили комфортну для себе
оболонку Землі, яка називається Техносфера. Її оцінюють в 30 трильйонів
тонн. Це вся та речовина, яка була видобута та перетворена для своїх потреб.
Товари, будинки, інфраструктура, ме-
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ханізми, сміттєзвалища. Більшість цього розкладається тисячами, а то й мільйонами років. Тобто, якщо колись якась
істота буде досліджувати шари Землі,
вона знайде шар пластику, скла, залишки бетону, мільярди кісток курей та
вашу стару Нокію.
Вчені досі сперечаються, чи рахувати антропоцен офіційною епохою чи ні.
Але факт залишається фактом. Зараз
світова позиція говорить так: «Людина
дуже часто втручається в природні процеси, змінює клімат, знищує інші види».
А якщо ми, люди, є частиною
цього процесу?
Мільйони років тому, на Землі був
зовсім інший клімат, та склад повітря.
Поява перших зелених бактерій змінила всю атмосферу під себе, заповнивши
її киснем. Вчені назвали це «Кисневою
катастрофою». Чому «катастрофою»?
А тому, що це була глобальна зміна, для
організмів того часу. Кисень був ядовитий і вони просто вимерли через вплив
зелених бактерій. Зате з киснем, з’явились мільйони нових видів, з’явились
Ми. Непогано! Можливо, людство залишить після себе радіаційну пустелю,
можливо щось на кшталт Чорнобиля. І
природа просто відновиться, як вона це
робила завжди. В Чорнобилі за якихось
30 років, кількість живих істот та зелених рослин виросла в рази. А що таке 30
років в масштабах Планети? Можливо,
антропоцен це закономірне явище, коли
один вид, проживає без конкурентного
хижака по - сусідству. І ті, хто постраждає від шкоди, яку ми завдаємо сміттям,
викидами та забудовою – це ми самі, в
першу чергу. Використаємо всі ресурси,
спустошимо планету і зникнемо. А наші
міста, повільно захоплять ліси та тварини. А можливо, після нас вже ніхто і ніколи не зможе тут жити.
Влад Лидзарь
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ЗА ПРОДАЖ ЛІКІВ
СТАН
ПОПУЛЯРНІ
ЗАХВОРЮВАНОСТІ ПРЕПАРАТИ БЕЗ МАЛОЛІТНІМ
ШТРАФУВАТИМУТЬ
НА ГРИП ТА ГРІ
ДОВЕДЕНОЇ

ЕФЕКТИВНОСТІ

На підконтрольній території (Гадяцький район) за
період з 13 по 19 листопада на ГРІ захворіло 197 осіб,
з них дітей - 69 (51,9%).
Показник захворюваності по району на ГРІ – 392,9
на 100 тисяч населення, в т.ч. по м. Гадяч 554,16.
Випадків грипу не зареєстровано.
Щеплення проти грипу за минулий тиждень не
проводилися.
С. Бабак, в. о. завідувача Гадяцького
ВПДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЯК ОТРИМАТИ
ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЦЕПТ
НА ІНСУЛІН
1. Зверніться до ендокринолога, який складе ваш
індивідуальний план лікування і додасть його в електронну систему охорони здоров’я. В плані лікування
ендокринолог зазначає тип інсуліну, який потрібен
саме вам, дозування тощо. На основі цієї інформації
генерується електронний рецепт.
2. Перший електронний рецепт на інсулін виписує ендокринолог. З 1 жовтня паперові рецепти ендокринологи не виписують. Якщо ви маєте на руках
паперовий рецепт, виписаний до 30 вересня, ліки за
ним можна було отримати до 31 жовтня. З 1 листопада отримати інсулін можна лише за електронним
рецептом.
3. Сімейний лікар також може виписувати рецепти на інсулін на основі плану лікування, який створив ендокринолог. Однак сімейний лікар не може
змінювати план лікування. Тому якщо потрібно змінити дозування чи тип інсуліну — зверніться до ендокринолога. Повторний е-рецепт можна отримати
без візиту до сімейного лікаря чи ендокринолога —
по телефону. Але перед цим формат дистанційних комунікацій потрібно узгодити з лікарем.
4. Коли лікар випише електронний рецепт — ви
отримаєте повідомлення на ваш мобільний телефон
з 16-значним номером рецепта та 4-значним кодом
підтвердження.
5. Виберіть зручну для вас аптеку, яка має договір з
НСЗУ на видачу інсулінів (зазвичай, на вході в аптеку є наліпка «+Інсуліни»). Також адреси вам може
повідомити ваш лікар.
Окрім цього, про найближчу аптеку можна запитати у оператора контакт-центру НСЗУ за номером
16-77.
6. Завітайте до обраної аптеки. Назвіть співробітнику аптеки номер електронного рецепту та код підтвердження чи покажіть смс. Отримуйте інсулін безоплатно або з доплатою.
(Отримає пацієнт препарат інсуліну безоплатно
чи з доплатою, залежить від категорії пацієнта, який
потребує інсулінотерапії, та типу і форми випуску
препарату інсуліну. Категорію пацієнту встановлює
ендокринолог).
7.У випадку, якщо у вас немає телефону, лікар,
який виписує вам електронний рецепт, може роздрукувати рецепт на папері. Саме його і показуйте
співробітнику аптеки.
8. Якщо в аптеці немає потрібного типу інсуліну,
то його можна замовити. Це безоплатно. Аптека не
має права відмовити вам у цій послузі, оскільки вона
підписала договір з НСЗУ. Або ж зверніться до іншої аптеки. Якщо вам відмовили, зверніться до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Національна служба здоров’я України

Ліки без доведеної ефективності - так звані «фуфломіцини» - продовжують залишатися популярними серед українців. За 2020 рік на такі ліки громадяни витратили 14 мільярдів гривень. Про це
повідомив лікар Євген Скрипник на своїй сторінці
у Facebook.
Серед таких ліків лідирують: гомеопатичні препарати; харчові добавки.
Ціни на такі препарати в аптеках зовсім
недемократичні.
Експерт наголошує, що не варто забувати, що
більшість рослинних препаратів не мають доказової
ефективності, не входять в стандарти надання медичної допомоги, оскільки не мають достатньої концентрації діючої речовини, стабільності вмісту або самої діючої речовини і їх комбінації не вивчені з точки
зору безпеки та ефективності.
На першому місці стоїть «Канефрон Н», на другому «Протефлазід», а на третьому «Синупрет». Крім
того, в списку лідерів «Уролесан», «Валеріана» і навіть настоянка глоду. Усі ці препарати відпускаються без рецепта.
«БМ»

НОВИНИ
КАРАНТИНУ
ПРОДОВЖУЄМО ВАС
ІНФОРМУВАТИ ПРО СИТУАЦІЮ
ІЗ КОРОНАВІРУСОМ.

Верховна Рада України розглянула
законопроект про встановлення
відповідальності за продаж ліків дітям.
Документ прийняли в другому читанні, «за»
проголосували 315 нардепів.
Народні депутати підтримали в цілому законопроект щодо встановлення відповідальності за продаж
лікарських засобів малолітнім дітям (№5123-1). У
червні парламентарі прийняли цей законопроект за
основу.
Що передбачає цей закон
Продаж ліків малолітнім дітям, а також їхня доставка кінцевому споживачу-малолітній особі тягнутиме за собою накладення штрафу на особу, яка
здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами
та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, на суму від 400 до 800 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (6 800 гривень – 13 600
гривень).
Якщо правопорушення буде вчинене повторно
протягом року, то штраф сягатиме від 800 до 1 400
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (13,6
тисяч гривень – 23,8 тисяч гривень). Згідно з положеннями Цивільного кодексу, малолітньою вважається дитина, яка не досягла 14 років.
«БМ»

Так, на 16 листопада, у Полтавській області лабораторно підтвердили 1141 новий випадок захворювання на коронавірус.
Згідно інформації директора КНП «Гадяцька
МЦЛ» Олександра Шаповала, у стаціонарі інфекційного госпіталю перебуває 72 пацієнти (серед них
одна вагітна). Із них вакцинованих двома дозами 6. У 65 хворих підтверджений діагноз COVID-19,
підозрюється інфікування у 7 пацієнтів. Із них 8 пацієнтам підтримують дихання апаратами штучної
вентиляції легень, 28 - кисневими генераторами, балонним киснем - 21.
Загальна кількість летальних випадків за весь період карантину на території громад Гадяччинни – 126
(на 16.11. - 121).
Оксана Кириченко

ТРОМБОЗ ЯК УСКЛАДНЕННЯ COVID-19
Серед ускладнень коронавірусної хвороби
COVID-19 дослідження все частіше
називають тромбоз – це стан, за якого
у людини утворюються згустки крові в
судинах, тобто тромби. Залежно від місця їх
утворення, тромбоз може бути – венозний чи
артеріальний.
Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені
ноги та можуть пересуватись по кровоносним судинам й потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої
артерії - ТЕЛА). Тромбоз глибоких вен та ТЕЛА потенційно можуть призвести до смерті.
До ознак і симптомів тромбозу належать: біль і/або
чутливість у литці або стегні, набряк ноги, стопи або
щиколотки, почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла.
Задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий
пульс, запаморочення і/або втрата свідомості можуть
бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.
До факторів ризику утворення тромбів відносять
куріння, вживання протизаплідних пігулок, варикозне розширення вен, малорухливий спосіб життя, ожиріння, вагітність, вживання алкоголю тощо. Крім того,
до факторів утворення тромбів відноситься тривале
перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів
у родині.
Наразі все частіше з’являються наукові підтвердження про порушення функції згортання крові,
яка призводить до утворення тромбів, у хворих на
COVID-19. Окремі дослідження стверджують, що
тромбоемболія легеневої артерії наявна у більше половини померлих внаслідок COVID-19.
Ще одне дослідження, яке провели у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які
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важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення.
Механізми утворення тромбів у хворих на
COVID-19 все ще вивчаються, оскільки різні тромби формуються різними шляхами. Це може бути своєрідна захисна реакція організму на COVID-19. Інша
гіпотеза полягає в тому, що SARS-CoV-2 атакує ендотеліальні клітини (клітини, що вистилають судини), які відповідають за протидію утворенню тромбів.
Попри те, що питання утворення тромбів у хворих
на COVID-19 досі вивчається, методи його лікування та профілактики є доказовими та відомі лікарям.
У будь-якому разі, тромбоз у хворих на COVID-19
– доволі поширене явище, яке може мати незворотні
наслідки для життя людини.
Вакцинація проти COVID-19 мінімізує ризик тяжкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті.
Водночас у ЗМІ можна зустріти як багато фейків,
так і справжніх повідомлень про зв’язок вакцинації
та тромбозу. Наразі відомо, що щеплення вакциною
AstraZeneca в надзвичайно рідкісних випадках можуе
бути пов’язане з розвитком тромбозу. Наразі мова йде
про можливий зв’язок! А не про доведений. Йдеться
про одну людину із 50 тисяч у віці до 50 років, тобто вірогідність складає 0,002%, та про одну людину
на 100 тисяч віком від 50 років – вірогідність 0,001%.
У той самий час частота утворення тромбів, як за
важкого, так і за легкого перебігу COVID-19, значно
вища, ніж через вакцинацію.
Саме тому ризик тромбозу внаслідок перенесеної
хвороби є в рази вищим та не є співмірним із можливим ризиком розвитку тромбозу від вакцинації, яка,
між іншим, надійно захищає людину від цього та інших негативних наслідків коронавірусної хвороби.
МОЗ
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА,
ЩО З ТОБОЮ НЕ ТАК?

Минуло майже три місяці з
початку нового навчального
року. Торік навчання здебільшого
було дистанційним, через
карантинні обмеження. В цьому
ж році навчання постійно
змінюється, чередуючи за собою
заняття в класі та дистанційку.
Вишнею на торті стали довгі
канікули, через проблеми
опалення у школах.
Звичайно, нові обставини навчання
стали фундаментом для багатьох викликів, які стосуються не тільки учнів, а й батьків та педагогів. Попри
те, що дистанційне навчання призвело до серйозного зниження освітніх
результатів та неможливості вступу
до вищих навчальних закладів деяких категорій населення, почастішали випадки домашнього насильства
та погіршення ментального здоров’я
українців.
Новий процес навчання на
засадах старої системи
Сьогодні вся середня та старша
школи без винятку працюють за старою, звичною для всіх, але не дуже
ефективною в наш час системою, в
якій учитель викладає тему, а учні
відповідають на запитання і роблять
вдома завдання, замість того, щоб
створювати діалог шляхом обговорень, дебатів та дискусій. Єдиний відгомін сучасності в цій програмі полягає лише в тому, що деякі завдання
викладені у формі тестів та сучасних
проєктів.
Маємо один і той самий алгоритм,
який сам по собі виключає якісне
спілкування із учнями, адже у разі
механічного викладання та перевірки завдань воно не має ніякого сенсу, рівно як і результату. Все, що потрібно від викладача - це зробити

навчальну інформацію та завдання доступними для здобувачів освіти, сформувати перед ними вимоги
до контролю знань - наприклад, для
гарної оцінки дитина має виконати
тестові завдання - та проставити бали
в електронні щоденники.
Все це робиться, так само як, і робилося до дистанційного навчання,
але у випадку останнього, коли дитина не зрозуміла ту чи іншу тему,
вона не має можливості підійти до
вчителя та поставити перед ним низку питань. Виходів кілька: муштрувати батьків, або, якщо вони на роботі
- писати з інтернету, чи взагалі забути та відкласти незрозумілий матеріал на світле майбутнє.
Звичайно, якщо навчальна дисципліна біологія чи географія, то незрозумілу інформацію ще можна знайти
у підручнику, або в інтернеті - адже
головними навичками для успішного опанування матеріалами такого типу залишаються уважність, гарна пам’ять та наполегливість. Якщо
дитина помилилась у тестах - нічого
страшного, відповіді завжди можна
відшукати у підручнику та зрозуміти
те, що здавалося складним. Але, якщо
маємо справу з дисциплінами філологічного напряму, іноземними мовами
- тестова форма без зворотного зв’язку не спрацює. Дитина не навчиться
писати твори, працюючи з тестами.
Дитина не навчиться висловлювати
власну думку та доводити тези, працюючи самостійно - без втручання
викладача. Образотворче мислення,
вміння проводити міжпредметні паралелі та нестандартно підходити до
розв›язання проблем - всі ці якості
під час виконання домашніх завдань
страждають.
Як відбувалося спілкування між
учасниками навчального процесу під

час дистанційки? Зазвичай викладач,
або хтось із батьків створювали вайбер-групу, куди педагог міг відправляти посилання на чийсь випадково
обраний онлайн-урок за необхідною
темою. Або навіть на шматок уроку:
посилання на конкретне пояснення
нової теореми, частини мови чи формули – невідомо ким, без зворотного зв’язку, адже в цій системі особа
не має значення. Хай дитина все це
подивиться вдома. Сама. Хай розпитає батьків.
Зникнення дитини з рівняння
навчального процесу
Дистанційка збільшила навантаження та спричинила серйозний додатковий стрес в батьків. Уявіть собі,
працювати повний робочий день, потім робити всі хатні справи, а ще виділити час і пояснити дитині те, що
повинні були розповісти в школі.
Помимо пояснення матеріалу, на
батьків повністю покладений контроль за навчанням. Оцінки отримують на пошту тільки батьки, а не діти.
З батьками, а не з дітьми класний керівник обговорює, що підлітки їстимуть. З батьками класний керівник
обговорює також і успішність. Діти
взагалі випадають з процесу навчання, все вирішують без їх участі.
Ніякої довіри, ніякої співпраці. Це
впливає на замотивованість дитини
робити щось самій.
Безсистемність та брак досвіду
За даними опитування ДСЯО (Державна служба якості освіти), у 55,53%
шкіл дистанційне навчання було проблемою, оскільки вони раніше не
мали досвіду такої форми навчання,
тому не були готові до навчання під
час карантину. 47,5% викладачів (20
590 осіб) зазначили, що раніше не ви-

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

користовували технології дистанційного навчання у своїй педагогічній
діяльності. За даними того ж ДСЯО,
вчителі частіше надсилали учням перелік параграфів та вправ із підручника на самостійне опрацювання, ніж
проводили дистанційні заняття. Тобто система освіти намагається видати
самостійне навчання за дистанційне.
Пандемія, дистанційка, якість подання матеріалу вплинули на ще
один важливий показник: частка учасників ЗНО, які не подолали
прохідний бар’єр, тобто не набрали достатньо балів, аби вважати тест
успішно складеним і мати право на
доступ до вищої освіти.
Загалом у 2020 році частка учасників ЗНО, які не подолали прохідний
поріг, знизилася, але це зниження є
закономірністю, яка виходить з того,
що частина випускників не з’явилися на тестування, і можна припустити, що серед них були б ті, хто не подолали б прохідний поріг.
Замість висновку
Показник ефективності освіти
впливає на тривалість життя, доходи
та зайнятість населення. Людина, яка
отримала якісну освіту, зазвичай готова долучатися до формування світу
навколо себе: інтелектуально активне населення долучається до громадських та політичних процесів. За час
школи, діти формують в собі життєво необхідні навички до саморозвитку, вміння вчитися, вміння спілкуватися з однолітками та старшими. Але
в кінечному рахунку, суспільство залишає винуватцями здобувачів освіти, яким будуть говорити «це все через твій телефон» чи «нове покоління
тупіє».
Влад Лидзарь
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ЩОДЕННИКИ ГОЛОДОМОРУ. «ДОЖДИ ИДУТ
ВСЕ ВРЕМЯ... А ЛЮДИ МРУТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ»
Від редакції: Цей матеріал
писали не історики, не архівісти,
не публіцисти – авторами
були звичайні люди: селянин,
учителька, студент, партієць…
Саме ці щоденники були виявлені співробітниками Галузевого дежавного архіву Служби
безпеки України. Наприкінці 2018 року вони
були опрацьовані та опубліковані Українським
інститутом національної пам›яті у книзі –
«Репресовані» щоденники. Голодомор 1932–
1933 років в Україні. Частина копій щоденників доступна онлайн на сайті Електронного
архіву українського визвольного руху.
Пропонований Вам матеріал присвячений
тому, як Голодомор змінив українців. В 19321933 роках люди звикли до смертей довкола, ті
стали невід›ємною частиною їхнього повсякдення. Але ще дивувалися цинізму представників радянських органів і партійців, співучасників злочину, адже їхніми руками вилучалося
продовольство.
Олександра Радченко 23 березня 1933-го
описує випадок, що її особливо вразив: «По
дороге в Зарожное, в поле у самой дороги, увидели мы мертвого старика, оборванного, худого. Сапог на нем не было. Очевидно он упал в
изнеможении и замерз или сразу умер. Возвращаясь, мы опять видели этого старика. Никому он не нужен был. Когда я заговорила в Бабчанском сельсовете, что мертвого надо убрать,
председатель, улыбаясь, спросил: «А как он лежит – сюда ногами или к Зарожному, если к
Зарожному, то пусть Зар. с/с убирает»».
А 4 травня 1933-го фіксує, як на очах відбувається баналізація смерті: «Грицай рассказывал, что он ездил за керосином в артель Печенегскую. В его присутствии пришла
женщина просить председателя выделить людей выкопать могилу для умершего от голода
мужа, члена артели. Т.к. председатель был занят, то крикнул ей: «отстань ты с чепухой, сейчас я занят вопросом о посевкомпании, а ты
лезешь с могилой своей»».
Злидні, безпросвітня убогість і голод штовхали людей на негідні вчинки. Значно зростає
кількість крадіжок, пограбувань і вбивств.
Дмитро Заволока в квітні 1932-го свідчить у
щоденнику: «Почались дуже часті випадки
злодійств, і беруть не щось цінне і не злодії, а
крадуть картоплю, різну городину. Навіть до
анекдотів доходить. Наприклад, на одну яму з
картоплею в одну ніч прийшло три партії злодіїв, які зіткнувшись, всі на місці злочину організовано розподілились поміж себе і потім
попались…».
Олександра Радченко в той самий час, 28
квітня 1933 року, пише: «Позавчера на Опаковом яру ограбили 13 человек хотомлян,
идущих со станции Чугуев. Вышло 3 человека вымазанных в грязь, напали с ножами и
потребовали сложить все, что несли с собой.
Люди ходили за хлебом для голодных детей».
У кожній людині можна було запідозрити
провокатора, нікому не можна було довіритися. Жодних розмов про голод, помилки влади,
а тим паче вмисне знищення нею частини своїх громадян. Якщо ж і говорилося, то тільки з
найближчими, та й то пошепки.
«Життя мов зайшло у зазубень, з якого не
видко було порятунку», – читаємо у щоденнику Юрія Самброса. Додає: «Все це гнітило
психіку, хотілося забутися, уникнути дійсності. Серед інтелігентів, слабких духом, буття
нерідко втрачало цінність і принаду, збільшилась кількість самогубств… Смерть буває не
лише фізична, а й моральна або політична. Й
приклади останньої я й бачив не раз на багатьох знайомих і товаришах того часу».
Одним з тих українських діячів, що не витримали тиску влади, а можливо, й докорів
сумління, був письменник Микола Хвильовий. Ідейний комуніст, він став одним з провідників політики «українізації» й автором
гасла «Геть від Москви!», а згодом – одним із
символів «українського буржуазного націоналізму». 13 травня 1933 року Хвильовий застрелився у своїй харківській квартирі. Перед тим
він разом із письменником Аркадієм Любченком мандрував селами Харківщини й на власні очі бачив жахи голоду, спричиненого владою, прихильником якої був. В одній із розмов
з друзями визнавав:

Щоденники очевидців Голодомору
відображають стратегії порятунку
людей у той час

Чи не найпоширенішою була втеча з сіл до
міст або ж на промислові об›єкти. Місто дава-

ло селянам бодай якісь шанси на порятунок –
продовольчі пайки на підприємствах, їдальні, магазини й базари. Серед тих, хто залишив
домівку й подався до міста в пошуках шматка
хліба, був Нестор Білоус.
23 січня 1933 року він записав у щоденнику: «Я уежаю в Харьков и поступаю работать
на базе Харьковскаго Мясокомбината по 73
рубля 92 копейки на месяц, обед стоить 80 к.
из 2х блюд, ужин 40 коп. из 1го блюда. А в деревне совсем жить нельзя – хлеба нету, люди
пухнуть с голоду, ходют как тени голодные,
на базаре купить хлеба стоит буханка 5 фун.
25 рублей».
Однак потрапити до міста ще не означало
врятуватися, багато селян помирало на міських вулицях, зникали безвісти дорогою. Як
згадує Юрій Самброс, міліція в Харкові очищувала головні вулиці та площі від трупів,
але для менших завулків та околиць картини
смерті були звичним явищем. У його щоденнику читаємо: «Недалеко від Котовської вулиці, де я жив у Харкові у 1932–33 роках, на
ріжку Конюшеної й одного із завулків, я теж
кілька днів проходив повз групу опухлих жінок, що лежали на землі під парканом, не в
силі встати й піти. Одна з них скоро вмерла,
й разом із трупом кудись вивезено було й інших, напівтрупів…».
Серед людей кружляли чутки про канібалізм у містах. Так, Олександра Радченко 9 січня 1933 року переповідає: «В Харькове творится ужас голода. Воруют детей и продают
колбасу из человеческого мяса, воруют и берут выкуп: писали даже в газетах, что принимают меры, но… дети все гибнут…».
Утеча в найвіддаленіші куточки СРСР або
й за кордон – іще один поширений в той час
спосіб порятунку. Приміром, Юрій Самброс,
відчувши, що над ним «збираються хмари»,
в момент звільняється з інституту, ліквідовує
всі свої справи й перебирається з дружиною
спочатку до села Липці, на кордоні з Росією, а
далі до Омська. І це його врятувало, більшість
же його товаришів були знищені. Іншого виходу, як втеча за кордон, не бачив і вчитель
Олексій Наливайко. Ця ідея проходить наскрізною ниткою через усі його нотатки 1933–
1934 років.
«Залишив інститут приїхав до АМССР, думав перебратися за кордон – «не вдалося», –
нотує 25 лютого 1933-го. – Пробувати буду
ще! Один лише виход – за кордон. Іншого не
маю порятунку».

Посилки та перекази від родичів
з-за кордону – ще одна стратегія
порятунку, згадана у щоденниках

Хоча радянські «органи» чинили цьому численні перепони. «З-за кордону ничого не можно одержати, – пише Олександра Радченко 26
лютого 1931 року. – Декілька раз сестра пробувала надіслати з-за кордону посилку. Але посилки або не пропускали зовсім, або повертали
назад. На одній з посилок написали – «у нас не
голодують». Яке нахабство. З однієї посилки в
Москві вкрали платки та ботинки й повернули
посилку назад за кордон…». Через місяць, 25
березня, вчителька ділиться: «23 числа одержали посилку із Чехії від Ніни. Чудовий рис
та манна крупа. Все це було зашито в 11/2 метрах полотна. В посилці був чистий папер. Я
як то просила про це сестру. Весь папер проколотий чим то гострим. Холст розрізан в одному місті, а потім зашито суровими нитками.
За посилку я ничого не платила. Вага її була

кілограм 3-4».
Особливо важливі такі посилки були, коли
почався гострий голод. 24 жовтня 1932-го Радченко нотує: «Получили от Нины 3 доллара.
В. купил в Торгсине на них муки пшеничн.
кр. 6 кг., сахара 2 кг., риса 3 или 4 кг. и манной крупы 1 кг. Какая это огромная помощь
для нас».
Рятувалися також, обмінюючи на продукти речі домашнього вжитку, одяг тощо. «В
воскресенье пришла с полными отчаяния и
мольбы глазами жена священника Помазиновского, – описує Радченко такий випадок
23 березня 1933-го. – Она принесла плюшевую
скатерть, совсем хорошую и просила за нее 2
пуда бураков. Я дала, чего могла еще к бурякам, хотела не брать скатерти, но она говорит,
что ее никто не хочет брать, ничего не дают,
она не нужна никому. У них дома 7 человек».

Коли влада вилучила майже всі
харчів, селяни вишукували й
уживали різноманітні сурогати

Нестор Білоус 2 квітня 1933 року зазначає:
«Люди едят з подсолнуха сердцевину сушут и
толкуть и потом мешают из бураками и из половой и пекут коржи».
Дмитро Заволока 14 березня 1932-го пише,
що в селах на Київщині люди тримаються на
кормах для худоби: «Ці колгоспники зовсім
сидять без хліба, навіть і без картоплі. А тому
в ряді колгоспів району колгоспники крадуть
харчі і свиней (комбікорм), печуть з них лепьожки і їдять. В частині колгоспів проїдають
посівфонди, що є». Із сякої-такої «людської»
їжі найдовше залишалися буряки. Олександра
Радченко фіксує це декілька разів. Зокрема,
16 травня 1933-го: «Числа 4 мы выходили за
двор л-ва и возле ворот увидели лежащую девушку. Окликнули, поднялась чуть-чуть. Лицо
пухлое, она собралась умереть, пришла еще вечером, собирала в погребе гниле бураки и ела
их – утром на работу не взяли – слабая».
Ще один її запис: «У меня работает женщина поденно – копает. Муж ее Чуждан как то
приходил просить работы пока Вася писал записку о принятии на работу он стащил буряк.
Теперь он в больнице умирает от голода, там
же двое детей, а двое дома питаются бурьяном, один старший и мать. Я передала обо всем
Васе, он велел дать им буряк».
Іншого разу зазначає про цю родину: «Дети
чуждан питаются бурьяном. Бурака уже нет у
них. Муж умер от голода. Позднее умерли трое
детей и мать, остался один мальчик».
Голод стирав усі усталені доти табу в харчуванні: люди почали їсти собак і котів. Радченко у квітні 1933-го оповідає: «Вчера пришле
Леонтий Петрович Ткачев, он чл. колектива, с
больной ногой и он распух от голода, умолял
чего-нибудь дать ему. Конечно накормила его
чем могла. Я пожалувалась ему, что вот кормлю охотничью собаку, когда-то дорогую, а тепер она никому не нужна, т.к. нечем кормить.
Он попросил ее у меня, говоря, что они съедят ее. Собаку все равно надо убить т.к. ее нечем кормить. Так пусть съедят ее. Коржев-кровельщик все время поддерживает семью мясом
собак».
А 6 грудня 1934 року нотує: «Послышался лай собаки (кое как достали собаку, правда паршивенькую; тепер ведь пройдешь село
любое и если увидишь собаку, так это диво)
прошлый год их или ели или они дохли от голода, но больше первое)».
Щоденники дають уявлення, як унаслідок
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влаштованого комуністичним режимом Голодомору стрімко відбувалася деформація української традиційної культури.
Нівелювалася фактично вся родинна обрядовсть, чи не найбільше ж – поховальна. Знесилені селяни часто вже не могли належним
чином похоронити своїх рідних. Померлих у
селах зазвичай підбирали спеціальні санітарні
комісії або ж збирачі трупів, вантажили на підводи й закопували в загальних ямах-могилах.
«А люди знай мрут, так что в одну яму кладут душ по 6 потому что некому могилы копать», – свідчить Нестор Білоус 30 квітня 1933
року. А 20 травня додає: «Ежедневно мрут
люди из голоду. Сельсоветом назначена санитарная комисия для уборки трупов и похорон
их, потому, что хоронить тех людей некому, так
теперь сельсовет выгоняет людей и роют большую яму душ на 10 и тогда зарывают. Много
людей взрослых и детей как посмотришь так
это живые мертвецы».
У той самий час, 16 травня 1933-го, Олександра Радченко фіксує: «Сегодня поденная
Маруся Чуждан сообщила, что муж ее умер.
Он вышел из больницы, работал в совхозе,
похоронили 7 человек в одной яме, одежду
принесли».
Та попри страшний голод, українські селяни намагалися дотримуватися найбільших релігійних свят – Різдва, Великодня та ін., бодай
окремих елементів традиційних звичаїв, хай і
без святкової страви. Щоденники очевидців
Голодомору теж містять згадки про це.
Уночі 22 квітня 1932 року Дмитро Заволока
ділиться: «Майже цілий вечір розмовляли. Я і
мати. Приїхала купувати хліб на «свята». Ніяк
не можуть відвикнути від старих своїх традицій. Навіть цьогорічна скрута матеріальна,
майже голод, злиденно обмежене життя і то не
знищили бажання відзначити «свята». От де
консервативна, фанатична традиційність. І на
неї напевне хворіє переважна більшість селянства, коли не все, за незначним виключенням».
Нестор Білоус 6 січня 1932 року із сумом
записує: «Некаких особенностей не было.
Святвечер – наверное не было и не будет таких вечеров. В этот вечер люди раньше веселились, ожидая праздника, а сичас у многих
нету хлеба, детей из вечерей нету и по улице
не было, а мы ели борщ постный та кашу из буряковой юшкой и немного в ней груш».
«Дневник я посвятила своим детям, чтоб
они лет через 20 прочли и увидели, как страдал и стонал народ, какой был ужасный голод.
В моих записках отражено все. Я не сгущала,
я описывала все ужасы», - заявила вчителька Олександра Радченко в останньому слові на суді. Її судили 1945-го, після відновлення радянської влади, за щоденники, які жінка
вела із 1926 до 1943-го. В тому числі, описуючи жахи Голодомору 1932-1933 років в Україні. Вирок – 10 років виправно-трудових таборів із конфіскацією майна та позбавленням
прав на п›ять років.
«На Украине вымирают целые деревни. Помню рассказывал мне в Харькове (Жутовская,
13) агроном. Он ездил в Полтавскую область
заключать договора на посев бурака. Это было
раннею весной. Въехали в деревню, мертвая
тишина окутывала его. Заходил в хаты со
своим спутником, видел мертвых, начавши
разлагаться. В дет. яслях видел мертвих детей и няню»…
Автори цих рядків - звичайні люди: вчителька з Харківщини Олександра Радченко;
партієць Дмитро Заволока, завідувач відділу
культури і пропаганди Ленінського районного партійного комітету Києва; селянин Нестор
Білоусіз села Леб›яжого Печенізького (нині
– Чугуївського) р-ну Харківської обл.; сільський вчитель та студент літературного факультету Харківського інституту професійної
освіти Олексій Наливайко; політемігрантката
літературний редактор «Укрдержнацменвидаву» Дорота Федербуш; педагог, завідувач педпрактикою студентів Всеукраїнського інституту народної освіти Юрій Самброс; викладач
Харківського хіміко-технологічного інституту ім. Кірова Михайло Сіньков. Свої нотатки вони робили не сподіваючись, що ті колись
будуть опубліковані, що їх прочитають тисячі
й тисячі людей. Вони не ставили перед собою
цілі написати історії Голодомору, а лише фіксували побачене, почуте, прожите та пережите.
Радянські «органи» розцінювали ведення
таких щоденників як «контрреволюційну діяльність». За них арештовували й судили. Як
правило, під час слідства та на суді ці нотатки
фігурували як один із головних доказів.
Підготувала Валентина Йотка
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ТБ ПРОГРАМА
6.00 Гiмн України.
6.05 Невiдомi Карпати.
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.
,0.40,2.55,5.20 Погода.
8.10 Т/с “Фаворитка короля”. (16+).
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с “Серцебиття”.
(12+).
11.35,18.20 “По-людськи”.
12.35 Д/с “Дикуни”.
13.10,1.40 Прозоро: про
актуальне.
14.00 Країна пiсень.
,21.35,0.30,2.45,5.50
Спорт.
15.20 Концерт. Арсен
Мiрзоян.
16.30 Д/с “Суперчуття”.
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с “Боротьба за
виживання”.
20.00 Д/с “Колапс. Як
українцi зруйнували iмперiю зла”.
21.45 “Зворотнiй вiдлiк”.
23.30 Перша шпальта.
0.45 Т/с “Округ Дюрем”.
(16+).
3.00 Вiзуальний код.
3.30 Д/ф “Бити. Молитися. Тримати”. (12+).
4.30 Свiт перед нею.
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”.
9.25,10.20,3.50 “Життя
вiдомих людей”.
11.15,12.20,14.15 “Твiй
день”.
14.45 “Одруження наослiп”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
20.43 “ПроCпорт”.
20.45,21.25 Т/с “Рiзниця
у вiцi”.
21.50,22.55,23.55 Т/с
“Свати”.
23.45 “ТСН: 10 вражаючих подiй дня”.
0.10 Бойовик “Механiк”.
1.55 Бойовик “Механiк:
Воскресiння”.
5.35 “Життя вiдомих
людей”

1.45 Х/ф “Чорта з два”.
(16+).
1.50 Х/ф “Любов на асфальтi”. (16+).
3.30 М/ф.
4.45 “Телемагазин”.
5.15,22.05 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.20 Ранок з Iнтером.
10.00,18.00,19.00 “Стосується кожного”.
12.25 Х/ф “Мiськi
дiвчатка”.
14.25 “Речдок”.
16.05 “Чекай на мене.
Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Велика
справа”.
23.50 Х/ф “Пасажир”.
(16+).
6.00,7.00,8.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,
,0.00,1.00,3.00,4.00 Час
новин.
6.30 Iсторiя для дорослих.
7.10,8.10,21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,11.10 Д/с “найнебезпечнiшi польоти”.
8.20 Д/с “Спецназ:
ближнiй бiй”.
9.00,5.00 Пiдсумки тижня
з Ганною Мiрошниченко.
10.10 Д/с “Загадки Мердока”.
.10,18.10,19.15 Т/с
“Дiвчата вiйни”.
15.30,0.30 Час “Ч”.
16.10,1.10 Д/с “Загадки
великих битв”.
17.10,23.00 Д/с “Золото
Гiтлера”.
20.20,2.00 “5 копiйок”.
21.40 Время-Time.
22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
4.20 Скарб нацiї.
4.30 Еврика!
4.35 Служба розшуку
дiтей.
4.40,10.05 Громадянська
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оборона.
6.30 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
11.25,13.15 Х/ф “Краще
не чiпати Зохана”. (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
14.15,16.15 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ”. (16+).
18.45,21.05 Факти.
Вечiр.
20.15 Хто хоче стати
мiльйонером?
21.25 Т/с “Пес 6”. (16+).
22.45 Свобода слова.
0.00 Х/ф “Вiд заходу до
свiтанку: Дочка ката”.
(18+).
1.50 Прихована небезпека.
2.45 Я зняв!
4.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.30,11.50 МастерШеф.
Професiонали. (12+).
,14.30,17.30,22.00 Вiкна-Новини.
12.05,14.50 Т/с “Слiпа”.
(12+).
15.40,18.05 Т/с “Слiд”.
(16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с “Рiдна
мачуха”. (12+).
23.15 Т/с “Швабра”.
(16+).
1.15 Т/с “Провiдниця”.
(12+).
6.00,7.15 “Kids` Time”.
6.05 М/с “Том i Джерi”.
7.20 “Орел i решка”.
9.25 Т/с “Надприродне”.
12.00 Х/ф “Острiв фантазiй”. (16+).
14.20 Х/ф “Скарб нацiї”.
17.00 “Хто зверху?” (12+).
19.00 “Пекельна кухня”.
21.00 Х/ф “Синя безодня”. (16+).
22.50 Х/ф “Весiльний
погром”. (18+).
0.55 “Вар`яти”. (12+).
2.35 “Служба розшуку
дiтей”.
2.40 “Зона ночi”.
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною.
,15.00,19.00,23.00 Сьогоднi.
9.00 Мисливцi за чудесами.

10.00 Я везу тобi красу.
11.00 Агенти справедливостi. (12+).
14.10,15.30 Т/с
“Вiдважнi”. (16+).
20.10 “Говорить Україна”.
21.00,23.10 Т/с “Серце
матерi”. (12+).
0.10,2.00 Т/с “Бiйся бажань своїх”.
1.30 Телемагазин.
2.50 Гучна справа.
3.45 Реальна мiстика.
7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00,18.00 “Репортер”. Новини.
7.10,8.10 “Новий день” з
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 “Новини
країни” з К. Ашiон та П.
Рольником.
11.10,12.10 “Новини
країни” з М. Клюк та О.
Близнюком.
13.15 “Обiдня перерва” з
М. Шамановим та М.
Стецюк.
14.15 “Великий день” з А.
Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою.
17.10 “Ситуацiя” з М.
Леончук та В. Волошиним.
18.15 “Ехо України” з М.
Ганапольським.
19.45 “Десять днiв Незалежностi України”.
20.00 “Про полiтику” з С.
Орловською та А. Мухарським.
22.00 “Спецтема” з Т.
Березовцем.
23.00 “Перша передача”
з О. Федченко.
5.00 Х/ф “ТАСС уполномочен заявить...”, 1 с.
(16+).
6.50 Х/ф “Проект “А” 2”.
(Гонконг - США). (16+).
9.00 Х/ф “Отель Мумбаи:
Противостояние”. (США
- Австралия). (18+).
11.25 Х/ф “Пенелопа”.
(Великобритания - США).
13.25 Х/ф “Жандарм и
инопланетяне”.
(Франция). (16+).
15.10 Х/ф “Она”. (США).
(16+).
17.55 Х/ф “Бегущая по
волнам”. (12+).

20.20 Х/ф “Предчувствие”. (США). (18+).
22.20 Х/ф “Жандарм
женится”. (Франция Италия). (16+).
0.05 Х/ф “Частное пионерское”. (12+).
2.15 Х/ф “Меченосец”.
6.30 “Top Shop”.
8.00 М/с “Юху та його
друзi”.
8.35 “Орел i решка.
Навколосвiтня подорож”.
10.30 “Орел i решка. Рай
та пекло”.
11.30,21.00 “Iнше
життя”.
12.30 Х/ф “Голос монстра”. (12+).
14.30 Т/с “Беверлi Хiлс
90210”.
18.00 “Орел i решка.
Перезавантаження. Америка”.
20.00 “Мам, я роблю
бiзнес!”
22.00 Т/с “Доктор Хаус”.
(16+).
23.40 Х/ф “Бабадук”.
(18+).
1.20 Т/с “Три сестри”.
3.20 “Нiчне життя”.
6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ
100.
8.20 Досьє Голiвуда.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Салат-бар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила виживання.
16.10 Дачна вiдповiдь.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
4.45,4.50 “Top Shop”.
5.50,17.00,3.05,3.50
“Випадковий свiдок”.
6.10 “Таємницi свiту”.
7.45 Х/ф “У моїй смертi
прошу винити Клаву К.”
9.10 Х/ф “Чужi тут не

ходять”.
10.45,21.15 Т/с “Менталiст”. (16+).
12.30,16.30,19.00,2.35
“Свiдок”.
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”. (16+).
14.45,23.00 Т/с “Той, що
читає думки”. (16+).
18.20,3.20 “Свiдок.
Агенти”.
0.45 Х/ф “Напролом”.
(16+).
5.00 “Утро России”.
9.00 “О самом главном”.
,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.35,3.55 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
11.40,17.40 “60 минут”.
13.30,20.05 Вести.
Местное время.
13.55 Т/с “Кулагины”.
15.50,1.50 Новости культуры.
16.15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”.
20.20 Т/с “Ключ от всех
дверей”.
22.20 “Вечер с Владимиром Соловьевым”.
0.55 Вести - Санкт-Петербург.
1.10 “Нестоличные театры”. “Урал опера
балет”.
2.10 Т/с “Идиот”.
5.55,11.55,5.50 Мiстична Україна.
6.55,3.50 Правила виживання.
7.55 Страх в твоєму будинку.
8.50 Мiсця сили.
9.45,1.40 Речовий доказ.
10.55,21.50 Ретромобiлi:
друге життя.
12.50,19.45 Топ-10: таємницi i загадки.
13.55 Довiдник дикої природи.
14.55,20.50,4.50 Дика
природа Чилi.
15.50 Левовий рик.
16.50,23.40 НАСА: нез`ясовне.
17.50,0.40 Секретнi територiї.
18.45 Брама часу.
22.40 Нiл.
2.50 Судiть самi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с “Ромео i
Джульєтта з Черкас”.
10.30 Х/ф “Воду слонам!”
12.50,18.00,2.15 4
весiлля.
14.00,17.00 Богиня
шопiнгу. Битва блондинок.
15.00,5.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд.
16.00,3.15 Панянка-селянка.
19.00 Одного разу пiд
Полтавою.
23.00 Країна У 2.1.
0.00 Т/с “Батько рулить”.
5.50 Кориснi пiдказки.
6.00 Т/с “Козирне мiсце”.
9.50 Х/ф “Падiння
Лондона”.
11.45 Х/ф “Генеральська
дочка”.
14.00 “Загублений свiт”.
17.55 “Секретнi
матерiали”.
18.15 “Спецкор”.
18.50 “ДжеДАI”.
19.25 “Грошi”.
20.20,21.15 Т/с “Янголи
2”.
22.10,0.25 Т/с “CSI:
Мiсце злочину”.
0.00 “Дубинiзми”.
2.15 “Вiдеобiмба 2”.
4.15 “ДжеДАI. Дайджест”.
5.15 Телемагазини.
06:00 Гімн України
06:00 «Додолики»
06:15 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспільному»
07:00 Національні новини
UA: Перший
07:05 «Ранок на Суспільному»
08:00 Національні новини
UA: Перший
08:05 «Ранок на Суспільному»
09:00 Національні новини
UA: Перший
09:10 Х/ф «Попелюшка»,
2с. (12+)
11:00 «Земля, що торкається неба»
11:15 Кулінарне шоу
«Енеїда»
12:10 «Геолокація: Волинь».Вип. 12
12:35 «Народжені рікою».
Вип. 5
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12:50 «Свої» .Вип. 3
13:00 ПТН
13:05 Д/ц «Дикуни. Дикі
тварини в зоопарку СанДієго»
13:25 «Лайфхак українською»
13:45 «Ок, я тобі поясню
англійську»
13:50 «Додолики»
14:00 «Веселі саморобки»
14:15 «Піщана казка»
14:20 «Шо? Як?»
15:00 ПТН
15:05 «Незвідана
Україна»
15:25 «Баба Єлька»
15:50 Д/ф «Бовсунівські
бабусі» (12+)
16:55 «Свої»
17:00 ПТН
17:15 Національні новини
UA: Перший (сурдопереклад)
17:30 «Умандрували: за
Харковом»
18:05 «Прозоро. Про
головне»
19:00 « Сьогодні» (сурдопереклад)
19:55 «Еко-люди»
20:00 «Радянський бруталізм»
20:25 «Недалечко»
20:40 ПТН
21:00 Новини Тернопільщини
21:20 Д/ф «Секрети історії. Портрети. Сісі – імператриця Австрії: кохання, слава й трагедія»
(16+)
23:00 « Сьогодні» (сурдопереклад) ПОВТОР
23:55 «Бийся як дівчина»
00:00 Х/ф «Тіні забутих
предків» (12+)
01:30 «Народжені рікою»
01:50 Курс інфогігієни «Як
не стати овочем»
02:00 Національні новини
UA: Перший
02:25 «Люди Є»
02:35 «Прозоро. Про
актуальне»
03:20 «Розсекречена
історія» ПОВТОР
04:15 «Покоління. Паралелі»
04:40 UA Музика
04:50 «Відтінки України»
05:20 «Країна пісень»
05:45 «Лайфхак українською»

вівторок, 30 листопада
6.00 Гiмн України.
6.05 Невiдомi Карпати.
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 Погода.
8.10 Т/с “Фаворитка короля”. (16+).
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с “Серцебиття”.
(12+).
11.35,18.20 “По-людськи”.
12.35 Д/с “Дикуни”.
13.10,1.25 Прозоро: про
актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10,21.45,0.10,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Дмитро та
Назарiй Яремчуки.
16.30 Д/с “Суперчуття”.
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с “Боротьба за
виживання”.
20.00 Д/с “Колапс. Як
українцi зруйнували iмперiю зла”.
22.00 Полюси.
23.00 Бiгус Iнфо.
0.25 Т/с “Округ Дюрем”.
(16+).
2.45 Вiзуальний код.
3.10 Д/ф “Гiдра”. (16+).
4.20 Швидка допомога.
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”.
9.25,10.20,3.05,5.35
“Життя вiдомих людей”.
11.15,12.20,14.15 “Твiй
день”.
14.45 “Одруження наослiп”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
20.43 “ПроCпорт”.
20.45,21.25 Т/с “Рiзниця
у вiцi”.
21.50,22.50,23.55 Т/с
“Свати”.
23.45 “ТСН: 10 вражаючих подiй дня”.
0.05 Х/ф “Кримiнальне
чтиво”.
3.45 “Подробицi” - “Час”.

4.15,18.00,19.00 “Стосується кожного”.
5.05 “Телемагазин”.
5.35,22.05 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
,9.00,12.00,17.40 Новини.
7.10,8.10,9.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
12.25 Х/ф “Тиха гавань”.
(16+).
14.40,15.40 “Речдок”.
16.25 “Речдок. Особливий випадок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Велика
справа”.
23.50 Х/ф “13 годинника:
Таємнi солдати Бенгазi”.
(16+).
2.30 Х/ф “Випадковий
запис”. (16+).
6.00,7.00,8.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,
,3.00,4.00,5.00 Час
новин.
6.30 Iсторiя для дорослих.
7.10,8.10,21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,11.10 Д/с “найнебезпечнiшi польоти”.
8.20 Д/с “Спецназ:
ближнiй бiй”.
9.00,22.00 Час новин.
Пiдсумки дня.
10.10 Д/с “Загадки Мердока”.
14.10,18.10,19.15 Т/с
“Дiвчата вiйни”.
15.30,0.30 Час “Ч”.
16.10,1.10 Д/с “Загадки
великих битв”.
17.10,23.00 Д/с “Золото
Гiтлера”.
20.20,2.00 “Дiйовi
особи”.
21.40 Время-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
5.10 Д/с “Злочин в тилу
вiйни”.
05
tif
3.55 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.20 Факти.
4.40,20.15,1.30 Грома-

дянська оборона.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.25 Х/ф “Ультрафiолет”. (16+).
12.10,13.20 Т/с “Розтин
покаже”. (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
14.50,16.20 Т/с “Пес”.
(16+).
17.40 Т/с “Юрчишини”.
(16+).
18.45,21.05 Факти.
Вечiр.
21.20 Т/с “Пес 6”. (16+).
22.30 Т/с “Пес 2”. (16+).
23.30 Х/ф “Вiд заходу до
свiтанку”. (18+).
2.30 Я зняв!
3.00 Найкраще на ТБ.
5.15 Т/с “Коли ми вдома”.
5.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.25,11.50 МастерШеф.
Професiонали. (12+).
,14.30,17.30,22.00 Вiкна-Новини.
12.05,14.50 Т/с “Слiпа”.
(12+).
15.40,18.05 Т/с “Слiд”.
(16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с “Рiдна
мачуха”. (12+).
23.15 Т/с “Швабра”.
1.15 Т/с “Провiдниця”.
(12+).
6.00,7.30 “Kids` Time”.
6.05 М/с “Том i Джерi”.
6.15 М/ф “Як зловити
перо Жар-птицi”.
7.35 “Орел i решка”.
9.40 Т/с “Надприродне”.
(16+).
12.25 “Любов на виживання”. (16+).
14.25 Х/ф “Скарб нацiї:
Книга таємниць”. (16+).
17.00 “Хто зверху?” (12+).
19.00 “Екси”. (16+).
21.00 Х/ф “Синя безодня
2”. (16+).
22.50 Х/ф “Дрейф”. (16+).
0.45 “Вар`яти”. (12+).
2.30 “Зона ночi”.
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00

Сьогоднi.
9.00 Мисливцi за чудесами.
10.00 Я везу тобi красу.
11.00 Агенти справедливостi. (12+).
14.10,15.30 Т/с
“Вiдважнi”. (16+).
20.10 “Говорить Україна”.
21.00,23.10 Т/с “Серце
матерi”. (12+).
0.10,2.00 Т/с “Бiйся бажань своїх”.
1.30 Телемагазин.
2.50 Гучна справа.
3.45 Реальна мiстика.
7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,
6.00,17.00,18.00,19.45
“Репортер”. Новини.
7.10,8.10 “Новий день” з
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 “Новини
країни” з К. Ашiон та П.
Рольником.
11.10,12.10 “Новини
країни” з М. Клюк та О.
Близнюком.
13.15 “Обiдня перерва” з
М. Шамановим та М.
Стецюк.
14.15 “Великий день” з А.
Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою.
17.10 “Ситуацiя” з М.
Леончук та В. Волошиним.
18.15 “Ехо України” з М.
Ганапольським.
20.00 “Двобiй” з С. Орловською.
21.00 “Нейтральна територiя” з В. Калнишем та О.
Курбановою.
23.00 “Вiйна за незалежнiсть”.
5.00 Х/ф “ТАСС уполномочен заявить...”, 2 с.
(16+).
6.50 Х/ф “Частное пионерское”. (12+).
9.00 Х/ф “Бегущая по
волнам”. (12+).
11.25 Х/ф “Предчувствие”. (США). (18+).
13.25 Х/ф “Жандарм
женится”. (Франция Италия). (16+).
15.10 Х/ф “Меченосец”.
(16+).
17.55 Х/ф “Капернаум”.

(США - Франция - Великобритания). (18+).
20.20 Х/ф “Ветреная
река”. (Великобритания
- Канада - США). (18+).
22.20 Х/ф “Заза”. (18+).
0.05 Х/ф “Частное пионерское 2. Ура, каникулы!” (12+).
2.15 Х/ф “Собор Парижской Богоматери”.
(Франция - Италия). (16+).
6.30 “Top Shop”.
8.00 М/с “Юху та його
друзi”.
8.35 “Ух ти show”.
8.50 Т/с “Дикий янгол”.
9.35 “Мам, я роблю
бiзнес!”
10.30 “Орел i решка. Рай
та пекло”.
11.30,18.00 “Орел i
решка. Перезавантаження. Америка”.
13.30,21.00 “Iнше
життя”.
14.30 Т/с “Беверлi Хiлс
90210”.
20.00 “Орел i решка.
Навколо свiту”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”.
1.25 “Орел i решка.
Шопiнг”.
2.20 Т/с “Три сестри”.
3.15 “Нiчне життя”.
6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ
100.
8.20 Досьє Голiвуда.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Салат-бар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила виживання.
16.10 Дачна вiдповiдь.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
6.15 “Свiдок. Агенти”.
7.50,17.00,2.55,3.55
“Випадковий свiдок”.

12.30,16.30,19.00,2.25
“Свiдок”.
9.00 Х/ф “Це було в розвiдцi”.
10.50,21.15 Т/с “Менталiст”. (16+).
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”. (16+).
14.45,23.00 Т/с “Той, що
читає думки”. (16+).
18.20,3.25 “Здоровенькi
були”.
0.45 “Легенди карного
розшуку”.
4.55 “Top Shop”.
5.00 “Утро России”.
9.00 “О самом главном”.
,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.35 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
11.40,17.40 “60 минут”.
13.30,20.05 Вести.
Местное время.
13.55 Т/с “Кулагины”.
15.50,2.05 Новости культуры.
16.15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”.
20.20 Т/с “Ключ от всех
дверей”.
22.20 “Вечер с Владимиром Соловьевым”.
0.55 Вести - Санкт-Петербург.
1.10 “Линия жизни”. А.
Чубарьян.
2.25 Т/с “Идиот”.
6.50,3.45 Правила виживання.
7.50 Страх в твоєму будинку.
8.45 Мiсця сили.
9.40,1.35 Речовий доказ.
10.50,21.50 Ретромобiлi:
друге життя.
11.45,5.45 Мiстична
Україна.
12.40 Таємницi людського мозку.
13.40 Дикий i живий.
14.45,20.45,4.45 Дика
природа Чилi.
15.45 Левовий рик.
16.40,23.40 НАСА: нез`ясовне.
17.40,0.40 Секретнi територiї.
18.40 Брама часу.
19.35 Топ-10: таємницi i
загадки.
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22.40 Нiл.
2.45 Судiть самi.
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с “Ромео i
Джульєтта з Черкас”.
10.30 Х/ф “Форма води”.
12.50,18.00,2.15 4
весiлля.
14.00,17.00 Богиня
шопiнгу. Битва блондинок.
15.00,5.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд.
16.00,3.15 Панянка-селянка.
19.00 Одного разу пiд
Полтавою.
23.00 Країна У 2.1.
0.00 Т/с “Батько рулить”.
5.50 Кориснi пiдказки.
6.00,18.50,19.25
“ДжеДАI”.
7.05 Т/с “Мисливцi за
релiквiями”.
10.00 Х/ф “Унiверсальний
солдат”.
12.00 Т/с “Опер за
викликом”.
14.55 “Загублений свiт”.
17.55,2.00 “Секретнi
матерiали”.
18.15 “Спецкор”.
20.25,21.25 Т/с “Янголи
22.20,0.10 Т/с “CSI:
Мiсце злочину”.
2.15 “Вiдеобiмба 2”.
4.15 “ДжеДАI. Дайджест”.
5.15 Телемагазини.
06:00 Гімн України
06:00 «Додолики»
06:15 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспільному»
07:00 Національні новини
UA: Перший
07:05 «Ранок на Суспільному»
08:00 Національні новини
UA: Перший
08:05 «Ранок на Суспільному»
09:00 Національні новини
UA: Перший
09:10 Т/с «Комісар
Алекс», 16с. (12+)
09:50 Х/ф «Злочини минулого – міжнародні
версії», 5с. (16+)
10:35 Т/с «Віктор Гюго:
ворог держави», 1с. (16+)

11:40 Кулінарне шоу
«Енеїда»
12:10 «Умандрували: за
Харковом». Вип. 1
12:35 «Народжені рікою».
Вип. 6
12:50 «Еко-люди»
13:00 ПТН
13:05 Д/ц «Дикі Дива.
Дикі тварини в зоопарку
Сан-Дієго»
13:25 «Лайфхак українською»
13:40 «Ок, я тобі поясню»
13:45 «Додолики»
14:00 «Веселі саморобки»
14:15 «Піщана казка»
14:20 «Шо? Як?»
15:00 ПТН
15:05 «Сковорода. Гастробайки»
15:20 «Країна пісень»
15:45 Д/с «Світ дикої
природи»
16:00 «Свої»
16:15 Т/с «Комісар
Алекс», 9с. (12+)
17:00 ПТН
17:15 Національні новини
UA: Перший (сурдопереклад)
17:30 «Населена земля»
18:05 «Прозоро. Про
головне»
19:00 « Сьогодні» (сурдопереклад)
19:55 Курс інфогігієни
«Як не стати овочем».
Вип. 10
20:00 «Населена земля»
20:25 «Недалечко»
20:40 ПТН
21:00 Новини Хмельниччини
21:20 «Суспільно-політичне ток-шоу «Зворотний
відлік» (сурдопереклад)
23:00 « Сьогодні» (сурдопереклад) ПОВТОР
23:55 «Бийся як дівчина»
00:00 Д/ф «Веронські
скарби» (12+)
01:00 Д/ф «Хто створив
Змієві Вали?» (12+)
02:00 Національні новини
UA: Перший
02:35 «Прозоро. Про
актуальне»
03:20 «Сестри в законі»
04:15 «Артефакти»
04:40 UA Музика
04:50 «Відтінки України»
05:20 «Країна пісень»
05:45 «Лайфхак українською»
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6.00 Гiмн України.
6.05 Невiдомi Карпати.
6.30 М/ф “Пригоди Тайо”.
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.35
,2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05,9.05,2.05 Погода.
8.10 Т/с “Фаворитка короля”. (16+).
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с “Серцебиття”.
(12+).
11.35,18.20 “По-людськи”.
12.35 Д/с “Дикуни”.
13.10,1.25 Прозоро: про
актуальне.
14.00 Країна пiсень.
,21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Нiна
Матвiєнко та Дмитро Андрiєць.
16.30 Д/с “Суперчуття”.
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с “Дика природа
Чилi”.
20.00 Д/с “Колапс. Як
українцi зруйнували iмперiю зла”.
22.00 Полюси.
23.00 Перша шпальта.
0.25 Т/с “Округ Дюрем”.
(16+).
3.00 Вiзуальний код.
3.25 UA:Фольк. Спогади.
4.20 Бог любить Уганду.
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”.
9.25,10.20,2.45,5.35
“Життя вiдомих людей”.
11.15,12.20,14.15 “Твiй
день”.
14.45 “Одруження наослiп”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
20.43 “ПроCпорт”.
20.45,21.25 Т/с “Рiзниця
у вiцi”.
21.50,22.50,23.55 Т/с
“Свати”.
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”.
0.05 Бойовик “П`ятий
елемент”.

3.45 “Подробицi” - “Час”.
4.15,18.00,19.00 “Стосується кожного”.
5.05 “Телемагазин”.
5.35,22.05 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
9.00,12.00,17.40 Новини.
7.10,8.10,9.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.00,11.00 “Корисна
програма”.
12.25 Х/ф “Краще в менi”.
(16+).
14.40,15.40 “Речдок”.
16.30 “Речдок. Особливий
випадок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Велика
справа”.
23.50 Х/ф “Американець”.
(16+).
1.55 Х/ф “Далласький
клуб покупцiв”. (18+).
6.00,7.00,8.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00 Час
новин.
6.30 Iсторiя для дорослих.
7.10,8.10,21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,11.10 Д/с “найнебезпечнiшi польоти”.
8.20 Д/с “Спецназ:
ближнiй бiй”.
9.00,22.00 Час новин.
Пiдсумки дня.
10.10 Д/с “Загадки Мердока”.
14.10,18.10,19.15 Т/с
“Дiвчата вiйни”.
15.30,0.30 Час “Ч”.
16.10,1.10 Д/с “Загадки
великих битв”.
17.10,23.00 Д/с “Золото
Гiтлера”.
20.20,2.00 “Велика полiтика”.
21.40 Время-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
5.10 Д/с “Злочин в тилу
вiйни”.
4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку
дiтей.
4.20 Факти.

середа, 1 грудня
4.40,10.05 Громадянська
оборона.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
11.10,13.15 Х/ф “Грошовий поїзд”. (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
13.55 Т/с “Розтин покаже”. (16+).
14.50,16.20 Т/с “Пес”.
(16+).
17.45 Т/с “Юрчишини”.
(16+).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Хто хоче стати мiльйонером?
21.20 Т/с “Пес 6”. (16+).
22.35 Т/с “Пес 2”. (16+).
23.35 Х/ф “Вiд заходу до
свiтанку: Кривавi грошi
Техасу”. (18+).
1.25 Прихована небезпека.
2.20 Я зняв!
5.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.05,11.50 МастерШеф.
Професiонали. (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiкна-Новини.
12.05,14.50 Т/с “Слiпа”.
(12+).
15.40,18.05 Т/с “Слiд”.
(16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с “Рiдна
мачуха”. (12+).
23.15 Т/с “Швабра”.
(16+).
1.15 Т/с “Провiдниця”.
(12+).
6.00,7.10 “Kids` Time”.
6.05 М/с “Том i Джерi”.
7.15 “Орел i решка”.
9.20 Т/с “Надприродне”.
(16+).
11.55 “Любов на виживання”. (16+).
13.55 Х/ф “Код да Вiнчi”.
(16+).
17.00 “Хто зверху?” (12+).
19.00 “Дiти проти зiрок”.
20.40 Х/ф “Мiлина”. (16+).
22.30 Х/ф “Бiлий гiгант”.
(16+).
0.40 Х/ф “Вiдкрите море”.
(16+).
2.20 “Служба розшуку
дiтей”.
2.25 “Зона ночi”.

6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Мисливцi за чудесами.
10.00 Я везу тобi красу.
11.00 Агенти справедливостi. (12+).
14.10,15.30 Т/с
“Вiдважнi”. (16+).
20.10 “Говорить Україна”.
21.00,23.10 Т/с “Серце
матерi”. (12+).
0.10,2.00 Т/с “Бiля причалу”. (16+).
1.30 Телемагазин.
3.00 Гучна справа.
3.30 Реальна мiстика.
7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,
.00,17.00,18.00,18.50
“Репортер”. Новини.
7.10,8.10 “Новий день” з
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 “Новини
країни” з К. Ашiон та П.
Рольником.
11.10,12.10 “Новини
країни” з М. Клюк та О.
Близнюком.
13.15 “Обiдня перерва” з
М. Шамановим та М.
Стецюк.
14.15 “Великий день” з А.
Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою.
17.10 “Ситуацiя” з М.
Леончук та В. Волошиним.
18.10 “Ексклюзив” с В.
Калнишем.
19.00 “Велика середа” з
М. Ганапольським.
22.00 “Спецтема” з Т.
Березовцем.
23.00 “Новини вiд
Христини” з Х. Чернегою.
5.00 Х/ф “ТАСС уполномочен заявить...”, 3 с.
(16+).
6.50 Х/ф “Частное пионерское 2. Ура, каникулы!”
(12+).
9.00 Х/ф “Капернаум”.
(США - Франция - Великобритания). (18+).
11.25 Х/ф “Ветреная
река”. (Великобритания

- Канада - США). (18+).
13.25 Х/ф “Заза”. (18+).
15.10 Х/ф “Собор Парижской Богоматери”.
(Франция - Италия). (16+).
17.55 Х/ф “Родина”.
(18+).
20.20 Х/ф “Пеле: Рождение легенды”. (США).
22.20 Х/ф “Короткий
фильм о любви”.
(Польша). (16+).
0.05 Х/ф “Частное пионерское 3. Привет,
взрослая жизнь!” (16+).
2.15 Х/ф “Война”. (18+).
6.30 “Top Shop”.
8.00 М/с “Юху та його
друзi”.
8.35 “Ух ти show”.
8.50 Т/с “Дикий янгол”.
9.35,20.00 “Орел i решка.
Навколо свiту”.
10.30 “Орел i решка. Рай
та пекло”.
11.30,18.00 “Орел i
решка. Перезавантаження. Америка”.
13.30,21.00 “Iнше життя”.
14.30 Т/с “Беверлi Хiлс
90210”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”.
(16+).
1.25 “Орел i решка.
Шопiнг”.
2.10 Т/с “Три сестри”.
3.10 “Нiчне життя”.
6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ
100.
8.20 Досьє Голiвуда.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Салат-бар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила виживання.
16.10 Дачна вiдповiдь.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
6.15 “Здоровенькi були”.

7.50,17.00,3.00,3.55
“Випадковий свiдок”.
2.30,16.30,19.00,2.30
“Свiдок”.
9.00 Х/ф “Балада про
солдата”.
10.45,21.15 Т/с “Менталiст”. (16+).
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”. (16+).
14.50,23.00 Т/с “Той, що
читає думки”. (16+).
18.20,3.25 “Вартiсть
життя”.
0.45 “Легенди карного
розшуку”.
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 человека с Борисом Корчевниковым”.
11.40,17.40 “60 минут”.
13.30,20.05 Вести.
Местное время.
13.55 Т/с “Кулагины”.
15.50,1.55 Новости культуры.
16.15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”.
20.20 Т/с “Ключ от всех
дверей”.
22.20 “Вечер с Владимиром Соловьевым”.
0.55 Вести - Санкт-Петербург.
1.10 “Искатели”.
2.15 Т/с “Идиот”.
6.45,3.50 Правила виживання.
7.45 Страх в твоєму будинку.
8.45 Мiсця сили.
9.40,1.45 Речовий доказ.
10.50,21.50 Ретромобiлi:
друге життя.
11.45 Вiйна усерединi
нас.
12.45 Таємницi людського
мозку.
13.45 Дикий i живий.
14.45,20.45,4.50 Дика
природа Чилi.
15.45 Левовий рик.
16.45,23.50 НАСА: нез`ясовне.
17.45,0.50 Секретнi територiї.
18.45 Брама часу.
19.45 Земнi катаклiзми.

ТБ ПРОГРАМА
22.50 Дика Мексика.
2.55 Судiть самi.
5.50 Мiстична Україна.
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с “Ромео i
Джульєтта з Черкас”.
(16+).
10.30 Х/ф “Люди Iкс: Апокалiпсис”. (16+).
13.20,18.00,2.15 4
весiлля.
14.00,17.00 Богиня
шопiнгу. Битва блондинок.
15.00,5.00 Зiрки, чутки та
Галлiвуд.
16.00,3.15 Панянка-селянка.
19.00 Одного разу пiд
Полтавою.
23.00 Країна У 2.1.
0.00 Т/с “Батько рулить”.
5.50 Кориснi пiдказки.
6.00,18.50 “ДжеДАI”.
8.10 Т/с “Мисливцi за
релiквiями”.
10.05 Х/ф “Веселi
канiкули”.
12.00 Т/с “Опер за
викликом”.
14.55,19.25 “Загублений
свiт”.
17.55 “Секретнi
матерiали”.
18.15 “Спецкор”.
20.20,21.15 Т/с “Янголи
22.10,0.00 Т/с “CSI:
Мiсце злочину”.
1.50 “Вiдеобiмба 2”.
4.15 “ДжеДАI. Дайджест”.
5.15 Телемагазини
06:00 Гімн України
06:00 «Додолики»
06:15 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспільному»
07:00 Національні новини
UA: Перший
07:05 «Ранок на Суспільному»
08:00 Національні новини
UA: Перший
08:05 «Ранок на Суспільному»
09:00 Національні новини
UA: Перший
09:10 Т/с «Комісар
Алекс», 17с. (12+)
09:50 Х/ф «Злочин минулого – міжнародні версії»,
6с. (16+)

10:35 Т/с «Віктор Гюго:
ворог держави», 2с. (16+)
11:40 Кулінарне шоу
«Енеїда»
12:10 «Умандрували: за
Харковом». Вип. 2
12:35 «Народжені рікою».
Вип. 7
12:50 «Небезпечна зона».
Вип. 3
13:00 ПТН
13:05 Д/ц «Дикі Дива.
Дикі тварини в зоопарку
Сан-Дієго»
13:25 «Лайфхак українською»
13:35 «Кіношкола вдома»
13:45 «Додолики»
14:00 «Веселі саморобки»
14:15 «Шо? Як?»
15:00 ПТН
15:05 «Історії (не)забутих
сіл Тернопільщини»
15:20 «Країна пісень»
15:45 «Населена земля»
16:15 Т/с «Комісар
Алекс», 10с. (12+)
17:00 ПТН
17:15 Національні новини
UA: Перший (сурдопереклад)
17:30 «Геолокація: Волинь»
18:05 «Прозоро. Про
головне»
19:00 «. Сьогодні» (сурдопереклад)
19:55 Курс інфогігієни «Як
не стати овочем». Вип. 12
20:00 «Я вдома»
20:25 «Роздивись»
20:40 ПТН
21:00 Новини Волині
21:20 «Життя післязавтра»
22:10 «StopFakeNews»
22:20 Національні новини
UA: Перший
23:00 «. Сьогодні» (сурдопереклад) ПОВТОР
23:55 «Бийся як дівчина»
00:00 Д/ф «Северин Наливайко. Остання битва!»
01:30 Д/ф «Між життям та
смертю»
02:00 Національні новини
UA: Перший
02:35 «Прозоро. Про актуальне»
03:20 «Кумаре»
04:15 «Артефакти»
04:40 UA Музика
04:50 «Відтінки України»
05:20 «Країна пісень»
05:45 «Лайфхак українською»

четвер, 2 грудня
6.00 Гiмн України.
6.05 Невiдомi Карпати.
6.30 М/ф “Пригоди Тайо”.
7.00,8.00,9.00,13.00,21.
00,23.35,2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05 Т/с “Краща половина”.
9.05,2.05 Погода.
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с “Серцебиття”.
(12+).
11.35 “По-людськи”.
12.35 Д/с “Дикуни”.
13.10,1.25 Прозоро: про
актуальне.
14.00 Країна пiсень.
14.25 Буковинськi загадки.
14.35 Бiатлон. Кубок свiту.
II етап. Спринт, 7,5 км,
жiнки.
16.30 Д/с “Суперчуття”.
17.00 Прозоро: про головне.
17.20 Бiатлон. Кубок свiту.
II етап. Спринт, 10 км, чоловiки.
19.00 Д/с “Дика природа
Чилi”.
20.00 Д/с “Колапс. Як
українцi зруйнували iмперiю зла”.
21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
22.00 Полюси.
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях.
0.25 Т/с “Округ Дюрем”.
(16+).
3.00 Вiзуальний код.
3.30 Д/ф “З України до
Голiвуду”.
4.40 #ВУкраїнi.
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”.
9.25,10.20,3.00,5.35
“Життя вiдомих людей”.
11.15,12.20,14.15 “Твiй
день”.
14.45 “Одруження наослiп”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
20.31 “ПроCпорт”.
20.33 “Чистоnews”.
20.40,21.20 Т/с “Рiзниця у
вiцi”.
21.45 “Право на владу”.
0.45 “ТСН: 10 вражаючих

подiй дня”.
0.55 Комедiя “Десять
тисяч святих”.
3.45,2.10 “Подробицi” “Час”.
4.15,18.00,19.00 “Стосується кожного”.
5.00 “Телемагазин”.
5.30,22.05 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
,9.00,12.00,17.40 Новини.
7.10,8.10,9.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.00,11.00 “Корисна
програма”.
12.25 Х/ф “Дорогий
Джон”. (16+).
14.35,15.35 “Речдок”.
16.30 “Речдок. Особливий
випадок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Велика
справа”.
23.50 Х/ф “Солдат Джейн”.
(16+).
6.00,7.00,8.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,18.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00 Час
новин.
6.30 Iсторiя для дорослих.
7.10,8.10,21.30 Актуально: Економiка. Полiтика.
Соцiум.
7.15,11.10 Д/с “найнебезпечнiшi польоти”.
8.20 Д/с “Спецназ:
ближнiй бiй”.
9.00,22.00 Час новин.
Пiдсумки дня.
10.10 Д/с “Загадки Мердока”.
,14.10,18.10,19.15 Т/с
“Дiвчата вiйни”.
15.30,0.30 Час “Ч”.
16.10 Таємницi вiйни.
17.10,23.00 Д/с “Золото
Гiтлера”.
20.20,2.00 “Прямим текстом з Юрiєм Луценко”.
21.40 Время-Time.
1.10 Д/с “Загадки великих
битв”.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
5.10 Д/с “Злочин в тилу
вiйни”.
4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!

4.20 Факти.
4.40,10.10 Громадянська
оборона.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
11.45,13.15 Х/ф “Прискорення”. (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
14.05 Т/с “Розтин покаже”.
(16+).
15.00,16.20 Т/с “Пес”.
(16+).
17.45 Т/с “Юрчишини”.
(16+).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.15,2.05 Анти-зомбi.
21.20 Т/с “Пес 6”. (16+).
22.40 Т/с “Пес 2”. (16+).
23.40 Х/ф “Хеллбой:
Вiдродження кривавої
королеви”. (16+).
3.00 Я зняв!
5.15 Т/с “Коли ми вдома”.
5.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.20,11.50 МастерШеф.
Професiонали. (12+).
,14.30,17.30,22.00 Вiкна-Новини.
12.05,14.50 Т/с “Слiпа”.
(12+).
15.40,18.05 Т/с “Слiд”.
(16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с “Рiдна
мачуха”. (12+).
23.15 Т/с “Швабра”. (16+).
1.15 Т/с “Провiдниця”.
(12+).
6.00,7.20 “Kids` Time”.
6.05 М/с “Том i Джерi”.
7.25 “Орел i решка”.
9.30 Т/с “Надприродне”.
(16+).
12.15 “Любов на виживання”. (16+).
14.10 Х/ф “Янголи i демони”. (16+).
17.00,19.00 “Хто зверху?”
(12+).
21.00 Х/ф “Пункт призначення”. (16+).
23.00 Х/ф “Пункт призначення 2”. (18+).
0.55 “Вар`яти”. (12+).
2.35 “Служба розшуку
дiтей”.
2.40 “Зона ночi”

6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Мисливцi за чудесами.
10.00 Я везу тобi красу.
11.00 Агенти справедливостi. (12+).
14.10,15.30 Т/с
“Вiдважнi”. (16+).
20.10 “Говорить Україна”.
21.00,23.50 Т/с “Серце
матерi”. (12+).
23.10 Слiдами львiвського
смiття. Довгобуд сторiччя.
0.50,2.00 Т/с “Бiля причалу”. (16+).
1.30 Телемагазин.
3.05 Реальна мiстика.
7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,16.
00,17.00,18.00 “Репортер”. Новини.
7.10,8.10 “Новий день” з
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 “Новини
країни” з К. Ашiон та П.
Рольником.
11.10,12.10 “Новини
країни” з М. Клюк та О.
Близнюком.
13.15 “Обiдня перерва” з
М. Шамановим та М.
Стецюк.
14.15 “Великий день” з А.
Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою.
17.10 “Ситуацiя” з М. Леончук та В. Волошиним.
18.15 “Ехо України” з М.
Ганапольським.
19.45 “П`ята колонка” з Х.
Чернегою.
20.15 “Про полiтику” з С.
Орловською та А. Мухарським.
22.00 “Спецтема” з Т. Березовцем.
5.00 Х/ф “ТАСС уполномочен заявить...”, 4 с.
(16+).
6.50 Х/ф “Частное пионерское 3. Привет, взрослая
жизнь!” (16+).
9.00 Х/ф “Родина”. (18+).
11.25 Х/ф “Пеле: Рождение легенды”. (США).

(16+).
13.25 Х/ф “Короткий
фильм о любви”. (Польша).
(16+).
15.10 Х/ф “Война”. (18+).
17.55 Х/ф “Харви Милк”.
20.20 Х/ф “Все ради нее”.
(Франция - Испания).
22.20 Х/ф “Короткий
фильм об убийстве”.
(Польша). (18+).
0.05 Х/ф “Жандарм из
Сен-Тропе”. (Франция Италия). (16+).
2.15 Х/ф “Кожа, в которой
я живу”. (Испания - США).
(16+).
6.30 “Top Shop”.
8.00 М/с “Юху та його
друзi”.
8.35 “Ух ти show”.
8.50 Т/с “Дикий янгол”.
9.35,20.00,2.25 “Орел i
решка. Навколо свiту”.
10.30 “Орел i решка. Рай
та пекло”.
11.30,18.00 “Орел i
решка. Перезавантаження.
Америка”.
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”.
3.15 “Нiчне життя”.
6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ
100.
8.20 Досьє Голiвуда.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Салат-бар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила виживання.
16.10 Дачна вiдповiдь.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
6.20 “Вартiсть життя”.
7.50,17.00,3.05,3.55
“Випадковий свiдок”.

2.30,16.30,19.00,2.35
“Свiдок”.
9.00 Х/ф “Страх висоти”.
10.45,21.15 Т/с “Менталiст”. (16+).
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”. (16+).
14.50,23.00 Т/с “Той, що
читає думки”. (16+).
18.20,3.25 “Правда
життя”.
0.50 “Легенди карного
розшуку”.
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 человека с Борисом Корчевниковым”.
11.40,17.40 “60 минут”.
13.30,20.05 Вести.
Местное время.
13.55 Т/с “Кулагины”.
15.50,1.50 Новости культуры.
16.15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”.
20.20 Т/с “Ключ от всех
дверей”.
22.20 “Вечер с Владимиром Соловьевым”.
0.55 Вести - Санкт-Петербург.
1.10 “Абсолютный слух”.
2.10 Т/с “Идиот”.
6.50,3.55 Правила виживання.
7.50 Страх в твоєму будинку.
8.50 Мiсця сили.
9.45,1.55 Речовий доказ.
10.55,22.00 Ретромобiлi:
друге життя.
11.55 Вiйна усерединi нас.
12.55 Таємницi людського
мозку.
13.55 Дикий i живий.
14.55 Нiл.
15.55 Левовий рик.
16.55,0.00 НАСА: нез`ясовне.
17.55,1.00 Секретнi територiї.
18.55 Брама часу.
19.55 Земнi катаклiзми.
21.00,4.55 Дика природа
Чилi.
23.00 Дика Мексика.
3.05 Судiть самi.
5.55 Мiстична Україна.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с “Ромео i
Джульєтта з Черкас”. (16+).
10.30 Х/ф “Люди Iкс:
Темний Фенiкс”.
12.40,18.00,2.15 4
весiлля.
14.00,17.00 Богиня
шопiнгу. Битва блондинок.
15.00,5.00 Зiрки, чутки та
Галлiвуд.
16.00,3.15 Панянка-селянка.
19.00 Одного разу пiд
Полтавою.
23.00 Країна У 2.1.
0.00 Т/с “Батько рулить”.
5.50 Кориснi пiдказки.
6.00,18.50 “ДжеДАI”.
8.05 Т/с “Мисливцi за
релiквiями”.
10.00 Х/ф “Ураган”.
12.00 Т/с “Опер за
викликом 2”.
15.00,19.25 “Загублений
свiт”.
17.55,1.55 “Секретнi
матерiали”.
18.15 “Спецкор”.
20.20,21.15 Т/с “Янголи
2”.
22.15,0.05 Т/с “CSI: Мiсце
злочину”.
2.10 “Вiдеобiмба 2”.
4.15 “ДжеДАI. Дайджест”.
5.15 Телемагазини.
06:00 Гімн України
06:00 «Додолики»
06:15 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспільному»
07:00 Національні новини
UA: Перший
07:05 «Ранок на Суспільному»
08:00 Національні новини
UA: Перший
08:05 «Ранок на Суспільному»
09:00 Національні новини
UA: Перший
09:10 Т/с «Комісар Алекс»,
18с., 19с. (12+)
10:35 Т/с «Віктор Гюго:
ворог держави», 3с. (16+)
11:35 «Свої»
11:40 Кулінарне шоу
«Енеїда»
12:10 «Умандрували: за
Харковом». Вип. 3

12:35 «Народжені рікою».
Вип. 8
12:50 «Небезпечна зона».
Вип. 4
13:00 ПТН
13:05 Д/ц «Дикі Дива. Дикі
тварини в зоопарку СанДієго»
13:25 «Лайфхак українською»
13:40 «Ок, я тобі поясню»
13:45 «Додолики»
14:10 «Веселі саморобки»
14:20 «Шо? Як?»
15:00 ПТН
15:05 «Мистецтво жити»
15:20 «Країна пісень»
15:45 «Населена земля»
16:15 Т/с «Комісар Алекс»,
11с. (12+)
17:00 ПТН
17:15 Національні новини
UA: Перший (сурдопереклад)
17:30 «Радянський бруталізм»
18:05 «Прозоро. Про головне»
18:30 «#ВУкраїні»
19:00 «. Сьогодні» (сурдопереклад)
19:55 «Правдоборці». Вип.
5
20:00 «Край пригод»
20:15 «Голоси Донбасу»
20:30 «Небезпечна зона»
20:40 ПТН
21:00 Новини Вінниччини
21:20 «Брехня від політиків. Перевірка»
21:30 «Схеми. Корупція в
деталях»
22:00 Курс інфогігієни «Як
не стати овочем»
22:05 «Жінки і цифри»
22:20 Національні новини
UA: Перший
23:00 « . Сьогодні» (сурдопереклад) ПОВТОР
23:55 «Бийся як дівчина»
00:00 Х/ф «Вавилон ХХ»
01:30 «Народжені рікою»
01:50 Курс інфогігієни «Як
не стати овочем»
02:00 Національні новини
UA: Перший
02:35 «Прозоро. Про актуальне»
03:20 «Я вдома»
03:45 «Геолокація: Волинь»
04:15 «Артефакти»
04:40 UA Музика
04:50 «Відтінки України»
05:20 «Країна пісень»
05:45 «Лайфхак українською»

ТБ ПРОГРАМА
6.00 Гiмн України.
6.05 Невiдомi Карпати.
6.30 М/ф “Пригоди Тайо”.
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.30
,2.00,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05 Т/с “Краща половина”.
9.05,1.55 Погода.
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с “Серцебиття”.
(12+).
10.45,19.10 Д/с “Дика
природа Чилi”.
11.35,18.20 “По-людськи”.
12.35 Д/с “Дикуни”.
13.10,0.20 Прозоро: про
актуальне.
14.00 UA:Фольк.
15.10,21.45,0.05,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Iво Бобул.
16.30 Д/с “Свiт дикої
природи”.
17.00,1.05 Прозоро: про
головне.
20.00 Д/с “Колапс. Як
українцi зруйнували iмперiю зла”.
22.00 Д/с “НЛО: Загубленi свiдчення”.
22.55 Д/с “Дикi тварини”.
2.35 “Зворотнiй вiдлiк”.
4.15 Країна пiсень.
4.40 Вiзуальний код.
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 “Життя
вiдомих людей”.
11.15,12.20,14.15 “Твiй
день”.
14.45 “Одруження наослiп”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
20.13 “ПроCпорт”.
20.15 “Чистоnews”.
20.20 Трилер “Той, що
бiжить лабiринтом”.
22.30 Трилер “Той, що
бiжить лабiринтом 2”.
1.25 Комедiя “Кохання i
Рiздво”.
3.55 Комедiя “Десять
тисяч святих”

3.10,18.00 “Стосується
кожного”.
4.05 М/ф.
4.45 “Телемагазин”.
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 “Якщо я залишуся”. (16+).
14.35,15.30,1.10
“Речдок”.
16.25 “Речдок. Особливий
випадок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Х/ф “007: I цiлого
свiту замало”.
6.00,7.00,8.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00 Час
новин.
6.30,0.10 Iсторiя для
дорослих.
7.10,8.10,21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,11.10 Д/с “найнебезпечнiшi польоти”.
8.15,12.20 Форшмак.
8.40 Натхнення.
9.00,22.00 Час новин.
Пiдсумки дня.
10.10 Д/с “Загадки Мердока”.
0,14.10,18.10,19.15 Т/с
“Дiвчата вiйни”.
15.30 Час “Ч”.
16.10,1.10 Д/с “Загадки
великих битв”.
16.35 Непридуманi iсторiї.
17.10,23.00 Д/с “Золото
Гiтлера”.
20.20,2.00 “Час за Грiнвiчем”.
21.40 Время-Time.
0.30 Д/с “Ч”.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
5.10 Д/с “Злочин в тилу
вiйни”.
05
tif
3.50 Скарб нацiї.
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4.00 Еврика!
4.05 Служба розшуку
дiтей.
4.20,1.30 Факти.
4.40 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.05 Дизель-шоу.
(12+).
10.45,0.05 Т/с “Вижити
за будь-яку цiну”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.20,1.55 “На трьох”.
(16+).
13.55 Т/с “Розтин покаже
2”. (16+).
14.55,16.25 Т/с “Пес”.
(16+).
17.45 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ”. (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
3.00 Я зняв!
5.20 Т/с “Коли ми вдома”.
6.10,19.00,22.50 Холостячка Злата Огнєвiч.
10.35 Як вийти замiж.
,14.30,17.30,22.00 Вiкна-Новини.
11.50,14.50,18.05 Т/с
“Слiпа”. (12+).
23.40 Битва екстрасенсiв.
(16+).
6.00,8.00 “Kids` Time”.
6.05 Х/ф “Кошлатий тато”.
8.05 “Орел i решка”.
10.10 “Пекельна кухня”.
12.10 “Екси”. (16+).
14.25 “Дiти проти зiрок”.
16.00 Х/ф “Глибинний
пiдйом”. (16+).
18.00 Х/ф “Пункт призначення”. (16+).
20.05 Х/ф “Пункт призначення 3”. (16+).
22.00 Х/ф “Пункт призначення 4”. (18+).
23.40 Х/ф “Пункт призначення 5”. (18+).
1.40 “Вар`яти”. (12+).
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.
10.20,4.30 Т/с “Пташка
спiвоча”. (12+).
14.20 Т/с “Крила метелика”, 1 i 2 с. (12+).
15.30 Т/с “Крила метелика”. (12+).
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова
Савiка Шустера.
0.00,2.15 Т/с “Вiдважнi”.
1.45 Телемагазин.

15.10 Х/ф “Кожа, в которой я живу”. (Испания США). (16+).
17.55 Х/ф “Край”. (16+).
20.20 Х/ф “Изящная
эпоха”. (Испания Франция). (16+).
22.20 Х/ф “Погоня”.
0.05 Х/ф “Жандарм на
прогулке”. (Франция Италия). (16+).
2.15 Х/ф “Тихая гавань”.
(США). (16+).

“Свiдок”.
9.00 Х/ф “Мачуха”.
10.45,21.15 Т/с “Менталiст”. (16+).
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”. (16+).
14.50,23.00 Т/с “Той, що
читає думки”. (16+).
18.20,3.20 “Таємницi
свiту”.
0.50 “Легенди карного
розшуку”.
4.50 “Top Shop”.

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. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою.
17.10 Пiдбиваємо пiдсумки з Ю. Литвиненко.
18.30 “Влада хохотала” з
Ю. Петрушевським.
19.00 “Моя країна” з М.
Ганапольським та Ю. Литвиненко.
22.00 “Мiнiстерство
правди”.
22.30 “Запорєбрик News”
з О. Курбановою.
22.45 “Українськi вiстi”.
23.00 “Watchdogs”.

6.30 “Top Shop”.
8.00 М/с “Юху та його
друзi”.
8.35 “Ух ти show”.
8.50 Т/с “Дикий янгол”.
9.35,20.15 “Орел i решка.
Навколо свiту”.
10.30 “Орел i решка. Рай
та пекло”.
11.30 “Орел i решка. Перезавантаження. Америка”.
13.30,21.10 “Iнше життя”.
14.30 Т/с “Беверлi Хiлс
90210”.
18.00 Х/ф “Удача Логана”.
22.15 Т/с “Доктор Хаус”.
1.40 Т/с “Три сестри”.
3.30 “Нiчне життя”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “О самом главном”.
00,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.35,3.55 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
11.40,17.40 “60 минут”.
13.30,19.45 Вести.
Местное время.
13.55 Т/с “Кулагины”.
15.50 Новости культуры.
16.15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”.
20.00 “Аншлаг и Компания”.
22.30 Торжественная
церемония вручения Российской национальной
музыкальной премии
“Виктория”.
0.20 “Белая студия”. Р.
Васьянов.
1.05 Х/ф “С любимыми не
расставайтесь”.
2.15 Т/с “Идиот”.

5.00 Х/ф “ТАСС уполномочен заявить...”, 5 с.
(16+).
6.50 Х/ф “Жандарм из
Сен-Тропе”. (Франция
- Италия). (16+).
9.00 Х/ф “Харви Милк”.
(США). (18+).
11.25 Х/ф “Все ради нее”.
(Франция - Испания).
(18+).
13.25 Х/ф “Короткий
фильм об убийстве”.
(Польша). (18+).

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ
100.
8.20 Досьє Голiвуда.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Салат-бар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила виживання.
16.10 Дачна вiдповiдь.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
6.20 “Правда життя”.
7.55,17.00,3.05,3.50
“Випадковий свiдок”.
0,16.30,19.00,2.35

6.55,3.50 Правила виживання.
7.55 Страх в твоєму будинку.
8.55 Мiсця сили.
9.50,1.40 Речовий доказ.
11.00 Ретромобiлi: друге
життя.
12.00 Вiйна усерединi
нас.
13.00 Таємницi людського
мозку.
13.55 Дикий i живий.
14.55,4.50 Сяючи: з нами
в дику природу.
15.55 Левовий рик.
16.55,23.45 НАСА: нез`ясовне.
17.55,0.45 Секретнi територiї.
18.55 Брама часу.

19.50 Земнi катаклiзми.
20.50 Таємницi Адольфа
Гiтлера.
21.50 У пошуках iнновацiй.
22.45 Дика Мексика.
2.50 Судiть самi.
5.50 Мiстична Україна.
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с “Ромео i
Джульєтта з Черкас”.
10.30 Х/ф “Аватар”.
13.45,17.00 Богиня
шопiнгу. Битва блондинок.
15.00,5.00 Зiрки, чутки та
Галлiвуд.
16.00,3.15 Панянка-селянка.
18.00,2.15 4 весiлля.
19.00 Одного разу пiд
Полтавою.
23.00 Країна У 2.1.
0.00 Т/с “Батько рулить”.
5.50 Кориснi пiдказки.
6.00 “Шаленi перегони”.
7.00,18.50,3.05
“ДжеДАI”.
8.20 Х/ф “Врятування
рядового Раяна”.
11.50 Т/с “Опер за
викликом 2”.
14.55 “Загублений свiт”.
17.55 “Секретнi
матерiали”.
18.15,2.35 “Спецкор”.
19.25 Х/ф “З Парижа з
любов`ю”.
21.10 Х/ф “Ейр Америка”.
23.20 Х/ф “Меч дракона”.
1.40 Т/с “Мисливцi за
релiквiями”.
3.45 “Цiлком
таємно-2017”.
4.15 “ДжеДАI. Дайджест”.
5.15 Телемагазини.
06:00 Гімн України
06:00 «Додолики»
06:15 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспільному»
07:00 Національні новини
UA: Перший
07:05 «Ранок на Суспільному»
08:00 Національні новини
UA: Перший
08:05 «Ранок на Суспільному»
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09:00 Національні новини
UA: Перший
09:10 Т/с «Комісар
Алекс», 20с., 21с. (12+)
10:35 Т/с «Віктор Гюго:
ворог держави», 4с. (16+)
11:40 Кулінарне шоу
«Енеїда»
12:10 «Умандрували: за
Харковом». Вип. 4
12:35 «Край пригод».
12:50 «Небезпечна зона».
13:00 ПТН
13:05 Д/ц «Дикі Дива.
Дикі тварини в зоопарку
Сан-Дієго»
13:25 «Лайфхак українською»
13:35 «Кіношкола вдома»
13:45 «Додолики»
14:10 «Веселі саморобки»
14:15 «Шо? Як?»
15:00 ПТН
15:05 «Народжені рікою»
15:20 «Відтінки України»
15:50 «Незвідана Україна»
16:15 Т/с «Комісар
Алекс», 12с. (12+)
17:00 ПТН
17:15 Національні новини
UA: Перший (сурдопереклад)
17:30 «Шукачі пригод»
18:05 «Прозоро. Про
головне»
19:00 . Сьогодні» (сурдопереклад)
19:55 «Еко-люди»
20:00 «Умандрували: за
Харковом»
20:25 «Роздивись»
20:40 ПТН
21:00 Новини Чернігівщини
21:20 «Обнова-фест:
незалежні. Гурт «Мандри»(1,2ч.)
22:20 Національні новини
UA: Перший
23:00 «. Сьогодні» (сурдопереклад) ПОВТОР
23:55 «Бийся як дівчина»
00:00 Д/ф «Бовсунівські
бабусі» (12+)
01:00 Д/ф «Печерні» (12+)
02:00 Національні новини
UA: Перший
02:35 «Прозоро. Про актуальне»
03:20 «Дебати»
04:15 «Хортиця ONLINE»
04:40 UA Музика
04:50 «Відтінки України»
05:45 «Лайфхак українською»

субота, 4 грудня
6.00 Гiмн України.
6.05,4.30 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,15.00,18
.00,21.00,0.20,5.35
Новини.
7.05 М/ф “Пригоди
Тайо”.
7.45 Еко-люди.
7.50 Буковинськi загадки.
7.55,14.55,5.30 Погода.
8.05 Д/с “Дикi Дива”.
8.25 Вiдтiнки України.
9.10 Телепродаж.
9.40 Д/с “Боротьба за виживання”.
10.10 Х/ф “Тюльпани для
Роуз”.
11.45 Х/ф “Сватання на
Гончарiвцi”.
13.20 #ВУкраїнi.
13.50 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Переслiдування, 10 км, жiнки.
15.10 Країна пiсень.
15.45 Мiста та мiстечка.
16.00 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Естафета
4х7,5 км, чоловiки.
18.15 Д/с “Дика природа
Чилi”.
19.00 Х/ф “Катерина”, 1 i
2 с. (16+).
21.25 Х/ф “Катерина”, 3 i
4 с. (16+).
23.20 Д/с “НЛО: Загубленi свiдчення”.
0.45 Х/ф “Легенда про
княгиню Ольгу”.
3.05 Ловець снiв.
3.55 Концерт. Сергiй
Асафатов.
6.30,7.00 “Життя вiдомих
людей”.
8.00 “Снiданок.
Вихiдний”.
10.00 “Свiт навиворiт”.
17.30,18.30 “Свiт навиворiт 13. Еквадор”.
19.30 “ТСН”.
20.13 “ПроCпорт”.
20.15 “Чистоnews”.
20.20 “Вечiрнiй квартал”.
22.15 “Жiночий квартал”.
23.35 “Свiтське життя”.
0.45 Х/ф “Кримiнальне
чтиво”.
3.45 Комедiя “Кохання i
Рiздво”.

3.20 “Подробицi” - “Час”.
3.50 “Вiйна усерединi
нас”.
4.45 “Телемагазин”.
5.15 “Орел i решка. Перезавантаження”.
7.00 Х/ф “Три мушкетери: Пiдвiски королеви”.
9.00 “Готуємо разом.
Домашня кухня”.
10.00 “Все для тебе”.
11.00 Х/ф “Зорро”.
13.20 Х/ф “Весiлля в
Малинiвцi”.
15.15,20.30 Т/с “Слiдчий
Горчакова”. (12+).
20.00 “Подробицi”.
22.30 “Ювiлейний
творчий вечiр Iгоря Николаєва”.
0.10 Х/ф “Якби я тебе
любив...” (16+).
2.20 Х/ф “Iнтердiвчинка”.
(16+).
6.00,7.00,9.00,10.00,12
.00,14.00,15.00,20.00,2
1.00,0.00,1.00,2.00,3.0
0,4.00,5.00 Час новин.
6.30 Iсторiя для дорослих.
7.10 Д/с “найнебезпечнiшi польоти”.
7.50,8.50,21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
8.00 Гра долi.
8.30 Форшмак.
8.40 Натхнення.
9.30 Майстри ремонту.
10.10,15.15,19.00 Х/ф.
11.40 Медекспертиза.
12.20,14.10,22.00 Концерт.
18.00 “Час за Грiнвiчем”.
20.10,2.10 Рандеву.
21.10 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.15 Стоп-реванш.
21.30 Вiкно до Америки.
0.10 Гончаренко рулить.
0.40 Є сенс.
1.10 Д/с “Загадки великих битв”.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
5.10 Д/с “Злочин в тилу
вiйни”.

4.55 Скарб нацiї.
5.05 Еврика!
5.10 Факти.
5.35 Прихована небезпека.
6.40 Анти-зомбi.
7.35 Громадянська оборона.
8.35 Т/с “Юрчишини”.
(16+).
11.40,13.00 Х/ф “Боги
Єгипту”. (16+).
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф “Хеллбой 2:
Золота армiя”. (16+).
16.35 Х/ф “Мумiя”. (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Смертельна
зброя”. (16+).
21.30 Х/ф “Смертельна
зброя 2”. (16+).
23.40 Х/ф “Два стволи”.
(16+).
1.40 Х/ф “Вiд заходу до
свiтанку”. (18+).
3.20 Я зняв!
4.50 Х/ф “Мiж небом i
землею”. (16+).
7.05,10.55 Т/с “Рiдна
мачуха”. (12+).
7.50 Неймовiрна правда
про зiрок.
19.00 Україна має талант.
22.00 МастерШеф. (12+).
6.00 “Хто проти блондинок?” (12+).
7.20,10.00 “Kids` Time”.
7.25 Х/ф “Пастка для
батькiв”.
10.05 “Орел i решка.
Земляни”.
11.00 “Орел i решка.
Чудеса свiту”.
12.15 “Хто зверху?”
(12+).
14.30 М/ф “Тачки”.
16.50 М/ф “Тачки 2”.
19.00 Х/ф “Мисливець на
монстрiв”. (12+).
21.00 Х/ф “Останнiй мисливець на вiдьом”. (16+).
23.30 Х/ф “Пiвнiчний
експрес”. (18+).
1.30 “Вар`яти”. (12+).
2.25 “Зона ночi”.

7.00,15.00,19.00 Сьогоднi.
7.30 Т/с “Пташка
спiвоча”. (12+).
8.30 Зоряний шлях.
10.30 Т/с “Вiддай мою
мрiю”, 1-4 с. (12+).
15.20 Т/с “Вiддай мою
мрiю”, 5-8 с. (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Маска 2.
0.20,2.00 Концерт Олега
Вiнника “Роксолана”.
1.30 Телемагазин.
3.10 Т/с “Вiдважнi”.
(16+).
8.45 “Щасливий снiданок”.
9.00 “Щасливе iнтерв`ю”.
10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,17.00 “Репортер”. Новини.
10.10 “Cоцiальний
статус” з В. Бiрзулом.
10.40 “Перша передача”
з О. Федченко.
11.15,12.15 “Акценти” з
Н. Фiцич.
13.15,14.15,21.30 “Ехо
України” з М. Ганапольським.
13.45 “Новини вiд
Христини” з Х. Чернегою.
17.15 “Не наша Russia” з
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 “Анатомiя тижня” з
В. Калнишем.
20.00 “Культурна полiтика” з Ю. Литвиненко.
20.30 “Вiйна за незалежнiсть”.
21.00 “Прямий доказ”.
22.00 “The Week”. Мiжнародний огляд з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
5.00 Х/ф “ТАСС уполномочен заявить...”, 6 с.
(16+).
6.50 Х/ф “Жандарм на
прогулке”. (Франция Италия). (16+).
9.00 Х/ф “Край”. (16+).
11.25 Х/ф “Изящная
эпоха”. (Испания Франция). (16+).
13.25 Х/ф “Погоня”.
(США). (16+).

15.10 Х/ф “Тихая гавань”.
(США). (16+).
17.55 Х/ф “Летняя
сказка”. (Франция). (16+).
20.20 Х/ф “Можно только
представить”. (США).
(16+).
22.20 Х/ф “Если только”.
(США - Великобритания).
(16+).
0.05 Х/ф “Жандарм в
Нью-Йорке”. (Франция
- Италия). (16+).
2.15 Х/ф “Агитбригада
“Бей врага!” (16+).
6.30 “Top Shop”.
8.00 М/с “Кротик i
Панда”.
8.30 “Ух ти show”.
9.20 “Орел i решка.
Шопiнг”.
10.10 Х/ф “Йолопи-розбiйники”. (16+).
12.00 Х/ф “Удача Логана”. (12+).
14.10 “Орел i решка.
Iвлєєва vs Бєдняков”.
0.00 Х/ф “Чоловiки у
великому мiстi 2”. (16+).
2.00 Т/с “Три сестри”.
3.00 “Нiчне життя”.
6.30 Телемагазин.
7.30 Зiрковi неймовiрнi
долi.
9.30 Iдеї ремонту.
10.20 Правила життя.
12.00 Затишна дача.
12.50 Дача бородача.
13.50,22.10 Удачний
проект.
15.30 Майстри ремонту.
17.10 Один за 100 годин.
18.50 Шiсть соток.
23.50 Реальний секс.
0.40,3.40 Кориснi поради.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
5.55 Х/ф “Самотня жiнка
бажає познайомитися”.
7.35 Х/ф “Тiнi зникають
опiвднi”.
11.35 Х/ф “Тривожна
недiля”.
13.15 “Випадковий

свiдок. Навколо свiту”.
14.30 Т/с “Смерть в
раю”. (16+).
19.00,2.45 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Небезпечно
для життя!”
21.20 Х/ф “За сiрниками”.
23.15 Х/ф “Небезпечний
пасажир”. (16+).
0.45 “Втеча. Реальнi
iсторiї”.
1.40 “Легенди карного
розшуку”.
3.15 “Випадковий
свiдок”.
4.45 “Top Shop”.
5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное
время.
8.15 Местное время.
Суббота.
8.30 “По секрету всему
свету”.
8.50 “Формула еды”.
9.15 “Пятеро на одного”.
10.00 Вести.
10.30 “Сто к одному”.
11.15,3.55 “Юмор!
Юмор! Юмор!!!”
12.20 “Доктор Мясников”.
13.15 Т/с “Несломленная”.
17.05 “Привет, Андрей!”
19.00 Вести в субботу.
20.00 Х/ф “И в счастье и
в беде”.
23.20 Х/ф “Смягчающие
обстоятельства”.
2.25 Х/ф “Ожерелье”.
6.50 Випадковий свiдок.
8.50 Речовий доказ.
10.00,17.10 У пошуках
iстини.
12.10,0.00 Секретнi
територiї.
13.10 Крила вiйни.
14.10 Топ-10 миру хижакiв.
16.10 Природа сьогодення.
19.00 Дика Мексика.
21.00 Як ми створили
бомбу.
23.00 Таємницi Адольфа
Гiтлера.
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1.00 Дика природа Чилi.
2.00 Мiстична Україна.
3.00 Правда життя.
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.35 Х/ф “Попелюшка”.
10.45 Х/ф “Дванадцять
мiсяцiв”.
12.45,0.05,2.20 Одного
разу пiд Полтавою.
16.45 Х/ф “Люди Iкс:
Темний Фенiкс”.
19.00 Х/ф “Росомаха.
Безсмертний”. (16+).
21.25 Х/ф “Логан: Росомаха”. (16+).
1.50,2.50 Країна У 2.1.
3.20 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.
6.00 “Шаленi перегони”.
7.00 “ДжеДАI”.
9.00 “Вiпи i топи”.
10.55 “Загублений свiт”.
13.50 Х/ф “Володар
морiв: На краю свiту”.
16.35 Х/ф “Втiкачi”.
18.35 Х/ф “Хiтмен: Агент
47”.
20.15 Х/ф “Макс Пейн”.
22.10 Х/ф “Дедпул”.
0.15 Х/ф “Кармузська
вiйна”.
2.45 “Вiдеобiмба 2”.
3.00 “Цiлком
таємно-2017”.
5.15 Телемагазини.
06:00 Гімн України
06:00 «Додолики»
06:35 «веселі саморобки»
07:00 Національні новини
UA: Перший
07:10 «Піщана казка»
07:20 «Шо? Як?»
07:40 «Ок, я тобі поясню
англійську»
07:45 «Лайфхак українською»
08:00 Національні новини
UA: Перший
08:10 «Ранок на Суспільному. Дайджест»
08:40 «Країна пісень»
09:00 Національні новини
UA: Перший
09:10 «Відтінки України»
09:35 Кулінарне шоу

«Енеїда»
10:05 «Мистецтво жити»
10:20 «Шукачі пригод»
10:30 «Я вдома»
11:00 «Сковорода. Гастробайки»
11:15 «Культ. Особистості»
11:25 «Невідомі Карпати»
11:45 «Народжені рікою»
12:00 «Умандрували: за
Харковом»
12:25 «Вчитель»
12:40 Х/ф «Лісова пісня»
(12+)
14:10 Д/ф «Печерні»
(12+)
15:15 Х/ф «Попелюшка»,
1с. (12+)
17:00 «Гендерні окуляри»
17:15 «Між життям та
смертю»
17:45 «Крутий заміс». 2
сезон
18:15 Курс інфогігієни
«Як не стати овочем»
18:30 «#ВУкраїні»
19:00 «Голоси Донбасу»
19:15 «Крутий заміс». 2
сезон
19:45 «Створюй із
Суспільним. Розслідування. #Інсайд». Вип. 5
20:00 «Еко-люди»
20:05 «Правдоборці»
20:10 Суспільно-політичне ток-шоу «Зворотний відлік» (сурдопереклад) ПОВТОР
22:00 «#ВУкраїні»
22:30 Національні новини
UA: Перший
23:00 «На згадку»
23:30 «Хортиця ONILNE»
00:00 Х/ф «Білий птах з
чорною ознакою» (12+)
01:30 «Між життям та
смертю»
02:00 Суспільно-політичне ток-шоу «Зворотний відлік» (сурдопереклад) ПОВТОР
03:40 Курс інфогігієни
«Як не стати овочем»
04:00 «Розсекречена
історія» ПОВТОР
04:50 «Візуальний код»
05:20 UA Музика
05:30 «Лайфхак українською»
05:40 «Ранок на Суспільному. Дайджест»
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.35 Енеїда.
,8.00,8.55,15.25,18.00
Новини.
7.05 М/ф “Пригоди
Тайо”.
7.45 Еко-люди.
7.50 Буковинськi загадки.
7.55,8.10,5.00 Погода.
8.15 Д/с “Дикi тварини”.
9.00 Божественна
Лiтургiя Православної
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята
Меса Римсько-Католицької Церкви в Українi.
13.30 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Естафета
4х6 км, жiнки.
15.40 Країна пiсень.
16.05 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Переслiдування, 12,5 км, чоловiки.
17.30 Студiя “Дорога до
Пекiна”.
18.15 “Сильна”.
19.15 Д/с “Боротьба за
виживання”.
19.55 Д/с “Тваринна
зброя”.
21.00,5.05 Тиждень на
Суспiльному.
22.00 Х/ф “Дике поле”.
(16+).
0.15 #@)?$0 з Майклом
Щуром. (16+).
0.50 Х/ф “Катерина”, 1-4
с. (16+).
4.15 Земля, наближена
до неба.
7.00 “Життя вiдомих
людей”.
8.00 “Снiданок.
Вихiдний”.
10.00,2.45 “Свiт навиворiт”.
16.30,17.30 “Мандруй
Україною з Дмитром Комаровим”.
18.30 “Свiтське життя”.
19.30,4.50 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Три горiшки
для Попелюшки”.
22.50 Х/ф “Фортеця Хаджибей”.
0.50 Х/ф “Вуаль”.

5.05 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
7.00 Х/ф “Три мушкетери: Помста мiледi”.
9.00 “Готуємо разом”.
10.00,11.00,12.00 “Iнше
життя”.
12.55 “Речдок. Велика
справа”.
17.25 Х/ф “007: Помри,
але не зараз”. (16+).
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 Х/ф “Крутi заходи”.
(16+).
23.40 Х/ф “Рембо 4”.
(16+).
6.00 Вiкно до Америки.
6.10 Д/с “Таємно. Холодна вiйна”.
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 “найнебезпечнiшi польоти”.
7.50,21.25 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
8.05 Непридуманi iсторiї.
8.35 Натхнення.
9.00 Божественна
лiтургiя ПЦУ.
11.00,12.05 Божественна лiтургiя УГКЦ.
12.50,15.15 Х/ф.
16.10,17.10,22.00 Концерт.
18.00,2.00 Пiдсумки
тижня з Ганною Мiрошниченко.
19.00 “Прямим текстом з
Юрiєм Луценко”.
20.10 Машина часу.
20.35 Стоп-реванш.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiной
Соколовою.
0.30 Час “Ч”.
1.10 Д/с “Загадки великих битв”.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
5.05 Д/с “Злочин в тилу
вiйни”.
5.25 Скарб нацiї.

ТБ ПРОГРАМА

неділя, 5 грудня
5.35 Еврика!
5.45 Факти.
6.10 Прихована небезпека.
7.10 Секретний фронт.
8.10 Анти-зомбi.
9.05 Громадянська оборона.
10.05,11.00 Хто хоче
стати мiльйонером?
12.00,13.00 Х/ф “Два
стволи”. (16+).
12.45 Факти. День.
14.20 Т/с “Пес”. (16+).
18.45 Факти тижня.
20.40 Х/ф “Смертельна
зброя 3”. (16+).
23.05 Х/ф “Смертельна
зброя 4”. (16+).
1.40 Х/ф “Вiд заходу до
свiтанку: Кривавi грошi
Техасу”. (18+).
3.10 Я зняв!
3.55 Х/ф “Шлях крiзь
снiги”. (12+).
6.05 Т/с “Тiнь кохання”.
(12+).
10.10 МастерШеф. (12+).
13.45 СуперМама. (12+).
18.40 Битва екстрасенсiв. (16+).
21.00 Один за всiх. (16+).
22.10 Таємницi ДНК.
(16+).
23.20 Україна має талант.
6.00,0.00 “Вар`яти”.
(12+).
6.45,9.05 “Kids` Time”.
6.50 М/ф “Тачки”.
9.10 М/ф “Тачки 2”.
11.15 М/ф “Тачки 3”.
13.25 Х/ф “Аксель”.
(12+).
15.15 Х/ф “Мисливець на
монстрiв”. (12+).
17.25 Х/ф “Останнiй
мисливець на вiдьом”.
(16+).
19.50 Х/ф “Бладшот”.
(16+).
22.00 Х/ф “Boss Level:
Врятувати колишню”.
(18+).
2.00 “Зона ночi”.
6.00 Сьогоднi.
7.00,4.45 Реальна мiстика.
9.05 Т/с “Вiддай мою

мрiю”. (12+).
17.00 Т/с “Хiба можна
мрiяти про бiльше”, 1 i 2
с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою.
21.00 Т/с “Хiба можна
мрiяти про бiльше”. (12+).
23.00,2.00 Т/с “На качелях долi”.
1.30 Телемагазин.
4.05 Гучна справа.
9.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,17.00 “Репортер”.
Новини.
9.15 “Медексперт” з К.
Трушик.
10.10 “Про особисте” з
Н. Фiцич.
11.15,12.15 “Акценти” з
Н. Фiцич.
13.10 “П`ята колонка” з
Х. Чернегою.
13.40 “Запорєбрик
News” з О. Курбановою.
14.00,15.30 Концерт.
17.15 “Не наша Russia” з
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 “Анатомiя тижня” з
В. Калнишем.
20.00 “Прямий доказ”.
20.20 “Watchdogs”.
20.45 “Sound.чєк”.
21.00 “Великi новини” з Т.
Березовцем.
22.00 “Влада хохотала” з
Ю. Петрушевським.
22.30 “Щасливий день з
полiтиком”.
23.00 “Вата шоу” з А.
Полтавою.
5.00 Х/ф “ТАСС уполномочен заявить...”, 7 с.
(16+).
6.50 Х/ф “Жандарм в
Нью-Йорке”. (Франция
- Италия). (16+).
9.00 Х/ф “Летняя сказка”.
(Франция). (16+).
11.25 Х/ф “Можно только
представить”. (США).
(16+).
13.25 Х/ф “Если только”.
(США - Великобритания).
(16+).
15.10 Х/ф “Агитбригада
“Бей врага!” (16+).
17.55 Х/ф “Любовь”.
(Франция - Австрия - Германия). (16+).

20.20 Х/ф “Фальшивомонетчики”. (Австрия - Германия). (16+).
22.20 Х/ф “Красавчик
Джонни”. (США). (18+).
0.05 Х/ф “Жандарм и
жандарметки”.
(Франция). (16+).
2.15 Х/ф “Дура”. (16+).
6.30 “Top Shop”.
8.00 М/с “Кротик i
Панда”.
8.45 “Ух ти show”.
9.00 “Орел i решка.
Шопiнг”.
10.00 Х/ф “Теорiя хаосу”.
(16+).
11.35 Х/ф “Йолопи-розбiйники”. (16+).
13.15,1.40 “Орел i
решка. Iвлєєва vs Бєдняков”.
0.00 Т/с “Ганнiбал”. (18+).
2.35 Т/с “Три сестри”.
3.30 “Нiчне життя”.
6.30 Телемагазин.
7.30 Знаменитостi.
9.30 Iдеї ремонту.
10.20 Один за 100 годин.
12.00 Правила життя.
13.40 Правила виживання.
14.40 Шiсть соток.
18.00,22.10 Удачний
проект.
20.30 Дача бородача.
23.50 Реальний секс.
0.40,3.40 Кориснi поради.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
5.20 Х/ф “Останнiй
гейм”.
6.45 “Слово Предстоятеля”.
6.55 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”.
9.20 Т/с “Смерть в раю”.
(16+).
13.35 Х/ф “Небезпечно
для життя!”
15.20 Х/ф “За сiрниками”.
17.15 Х/ф “Одиночне
плавання”.
19.00 Х/ф “Вони билися
за Батькiвщину”.

22.00 Х/ф “Ведмежатник”. (16+).
0.25 Х/ф “Небезпечний
пасажир”. (16+).
1.55 “Легенди карного
розшуку”.
4.50,2.20 Х/ф “Горожане”.
6.15 “Диалоги о животных. Новосибирский
зоопарк”.
6.55 “Устами младенца”.
7.40 Местное время.
Воскресенье.
8.15 “Пешком...” Москва
Галины Волчек.
8.40,3.45 “Когда все
дома с Тимуром Кизяковым”.
9.25 “Утренняя почта с
Николаем Басковым”.
10.00 Вести.
10.30 “Сто к одному”.
11.15 “Петросян-шоу”.
13.05 Т/с “Несломленная”.
17.40 “Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
“Синяя Птица”.
19.00 Вести недели.
21.00 Москва. Кремль.
Путин.
21.40,23.10 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”.
22.15 Д/ф “30 лет без
Cоюза”.
0.40 Х/ф “Солнцекруг”.
6.15,2.00 Мiстична
Україна.
7.15 Випадковий свiдок.
8.50 Речовий доказ.
10.00,16.50 У пошуках
iстини.
11.50,13.50,23.00 Секретнi територiї.
12.50 Крила вiйни.
14.50 Як ми створили
бомбу.
15.50 Природа сьогодення.
19.00 Дика Мексика.
20.00 Мiсiя Галапагоси.
21.00 Топ-10 миру хижакiв.
1.00,5.00 Сяючи: з нами
в дику природу.
4.30 Судiть самi.

КРОСВОРД

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф “Три пера”.
10.40 Х/ф “Найкращий
друг”.
12.40,0.10,2.25,3.25
Одного разу пiд Полтавою.
17.10 М/ф “Воллi”.
19.00 Х/ф “День незалежностi”. (16+).
21.50 Х/ф “День незалежностi. Вiдродження”.
1.55,2.55 Країна У 2.1.
4.00 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.
6.00 “Шаленi перегони”.
7.00 “ДжеДАI”.
8.55,0.15 “Загублений
свiт”.
14.00 Х/ф “Джек Гантер:
В пошуках скарбiв
Угарiта”.
15.55 Х/ф “Джек Гантер:
Прокляття гробницi Ехнатона”.
17.55 Х/ф “Джек Гантер:
Небесна зiрка”.
19.55 Х/ф “Кредо
вбивцi”.
22.00 Х/ф “Дедпул 2”.
2.15 “Вiдеобiмба 2”.
4.25 “Найкраще”.
4.30 “ДжеДАI. Дайджест”.
5.15 Телемагазини.
06:00 Гімн України
06:00 «Додолики»
06:35 «Веселі саморобки»
06:40 «Піщана казка»
07:00 Національні новини
UA: Перший
07:10 «Піщана казка»
07:20 «Шо? Як?»
07:40 «Ок, я тобі поясню»
07:45 «Лайфхак українською»
08:00 Національні новини
UA: Перший
08:10 «Ранок на Суспільному. Дайджест»
08:20 «Відтінки України».
2 сезон
08:55 Національні новини
UA: Перший
09:00 «Ранок на Суспільному. Дайджест»
09:10 «Країна пісень»

По горизонталi:
1. Шлюпка. 3. Марка вертольота.
5. Опади. 7. Спорт. снаряд. 9.
Грош. од. Лаоса. 10. Казан. 11.
Густина. 13. Лiтературний твiр. 15.
«Пiднебесна iмперiя». 17. Заняття
студента. 18. Охорона спец. призначення. 19. Вид папуг. 22. Хижа
морська риба. 25. Напiй з кобилячого молока. 26. Святкова вiйськова хода. 28. Мiсто шумерiв. 29.
Напис на щитi. 30. Друга нота. 31.
Предмет поклонiння. 33. Овеча
шерсть. 35. Автомат Калашникова.
36. Нота

09:35 Кулінарне шоу
«Енеїда»
10:05 «Історія (не) забутих сіл Тернопільщини»
10:20 «Люди Є»
10:30 «Я вдома»
11:00 «Геолокація: Волинь»
11:25 «Невідомі Карпати»
11:45 «Край пригод»
12:00 «Баба Єлька»
12:25 «Мамо, йду в актори»
12:50 Х/ф «Вавилон ХХ»
(12+)
14:25 «Незвідана
Україна»
14:45 Д/с «Боротьба за
виживання»
15:15 Х/ф «Попелюшка»,
2с. (12+)
17:00 «Гендерні окуляри»
17:20 «#ВУкраїні»
17:45 Цикл «Наші тридцять»
18:15 Курс інфогігієни
«Як не стати овочем»
18:30 «#ВУкраїні»
19:00 «Маршрутом змін»
19:15 «Правдоборці»
19:25 «Створюй із
Суспільним. Розслідування. Четверта влада».
Вип. 6
19:45 «Створюй із
Суспільним. Розслідування. Лакмус». Вип.7
20:00 «Еко-люди»
20:05 «Дебати». Чернігів
21:00 «Українське підпілля на Волині»
21:30 «Обличчя»
22:00 Тиждень на Суспільному. UA: Перший
23:00 «Розсекречена
історія» ПОВТОР
00:00 Х/ф «Лісова пісня»
(12+)
01:30 «#ВУкраїні»
02:00 Дебати. Чернігів
02:50 «Брехня від політиків. Перевірка»
03:10 «Буковинські загадки»
03:20 «Розсекречена
історія» ПОВТОР
04:20 «Радянський бруталізм»
04:45 UA Музика
04:50 «Обличчя»
05:20 «Візуальний код»
05:45 «Лайфхак українською»

По вертикалi:
1. Табачник. 2. Мед. працiвник. 3.
Тканий ворсистий вирiб. 4. Майстер. 5. Знак зупинки. 6. Старов.
мiра довжини. 7. Посуд для випiчки. 8. Пiдйомний i водопровiдний. 9. Одиниця площi. 12.
Вигук при болю. 14. Панi у Францiї.
16. Продукцiя на продаж. 19. Група
суддiв. 20. Баскетбольний прийом.
21. Вперта тварина. 22. Парi. 23.
Складний випадок. 24. Гадальнi
карти. 25. Слово з «Кiн-дза-дза».
27. Що? ...? Коли?. 32. Рiчка у В`єтнамi. 34. Заперечна частка

Відповіді на кросворд з №44
По горизонталi:
1. До. 4. Ку. 6. Адвокат. 9. Як. 11. Мо.
13. Па. 14. Апо. 16. Ай. 17. Рiа. 19. Бик.
20. Ма. 21. Курча. 22. Ак. 23. Вир. 24.
Хор. 25. Ла. 26. Буш. 28. Ор. 30. Ян. 31.
Но. 32. Балахон. 37. Ох. 38. Мi

По вертикалi:
1. Да. 2. Од. 3. Ло. 4. Ка. 5. Ут. 7. Вiа.
8. Кiо. 9. Яп. 10. Караван. 11. Макарон.
12. Ой. 15. Порту. 18. Акр. 19. Бах. 25.
Ля. 26. Бел. 27. Шах. 29. Ро. 32. Бо. 33.
Ах. 34. Ар. 35. Ом. 36. Нi

Відповіді на сканворд №44

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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 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. Недорого. Тел. 0505976790. (18)
 1/2 БУДИНКУ, недорого, без
газу та ремонту, вул. Н. Грунь, 6. Тел.
0665114842
 БУДИНОК-інтернат, с. Біленченківка, з/п 1100 м.кв. Цегляний,
бетонні плити, дах вкритий
шифером. Тел. 0680539775
 САДИБА с. Красна лука, 72 м.кв.,
4 кімнати, газ, вода, л/кухня, гараж,
господарські споруди, погріб, сад,
29 соток орної землі. Зручне місце,
асфальтний під’їзд. Поряд ліс, річка.
Ціна договірна. Тел. 0997625275
 БУДИНОК, 86 м. кв., пров. Сумський, 54. Поруч центр. Газ, вода,
господарські споруди. Ціна договірна. Тел. 0951350748
 1/2 БУДИНКУ, потребує ремонту.
З/д 7 соток. Ціна 2500 у.о. з вашим
переоформленням. Тел. 0500339845
 ДАЧА, кооп «Нафтовик». Будинок,
огород, сад, полив. Тел. 0957403491.
 БУДИНОК, с. Хитці. Тел.
0502824783.
 БУДИНОК, 90 м. кв., газифікований, зі зручностями. Гараж, підвал,
господарські споруди. З/д 10 соток.
Р-н Підварок. Тел. 0662820905.
 БУДИНОК, р-н М. Круга, 90 м.
кв., газ, вода, котел на дровах, 7
соток, всі зручності, господарські
споруди. Все приватизоване. Тел.
0992858310.
 БУДИНОК, недорого, р-н дитбудинку. Газ, вода, 63 м.кв., з/д 7
соток. Ціна договірна. Можливий
обмін на 1-, 2-кімн. квартиру. Тел.
0500848815.
 БУДИНОК, р- н дитбудинку,
з/д 9 соток, л/к, гараж, сарай, газ,

 1/2 БУДИНКУ, центр, всі зручності. Гараж з ямою, вх. погріб, госп.
споруда. Після 19,00 не телефонувати. Тел. 0978238683.
 БУДИНОК, с. Вельбівка. Або
обміняю на будинок чи квартиру у
будь-якому стані. Тел. 0502382613.
 БУДИНОК, з/п 64 м. кв., всі зручності, з/д 12 соток. Можливий обмін
на 1-, 2-кімн. кв. Тел. 0668791450
 БУДИНОК, 60 м.кв., газифікований, приватизований. Колодязь,
скважина. Тел. 0952169382.
 БУДИНОК, с. Красна Лука, 66,7
м.кв. Газ, вода, господарські споруди, з/д, річка поряд. Ціна договірна. Можлива розстрочка. Розгляну всі варіанти. Тел. 0957757334.
 БУДИНОК, с. Книшівка, 54,4 м.кв,
газ, колодязь, господарські споруди,
+ пічне опалення. З/д приватизована. Сінокіс. Ціна договірна. Можливі всі варіанти. Тел. 0957757334
 БУДИНОК, 2 гаражі, р-н автопарку. З/д 20 соток, господарські споруди. Ціна при огляді. Тел.
0994703562
 БУДИНОК, с. Розбишівка, газ,
господарські споруди, гараж, колодязь, сад. Поряд луг, річка. Тел.
0506858793
 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, с. Веприк, старий,
недорого. Недалеко від зупинки.
Тел. 0954552289

КВАРТИРИ
Продаж

 3-КІМН. кв. покращеного планування. З/п 80 м.кв., кухня 17
м.кв., коридор 13 м.кв. Центр міста,
пл. Миру, 12. Ціна 19 тис. у.о. Тел.
0661310533 (Тетяна)

коней,
биків,
корів,
свиней

 3-КІМН. кв., р-н В. Кругу, в
будинку де м-н «Горизонт». Є
сарай, погріб. Тел. 0664116050,
0995412446, 0981794275

Тел. 0991650345,
0973316591 (Тимур)

 2-КІМН. кв., 30 м.кв., 1-поверховий будинок, р-н В. Круга. Газ,
вода, лічильники. Без зручностей.
Сарай, погріб. Недорого. Торг при
огляді. Тел. 0669129442.
 3-КІМН. кв., 1/5 поверх, р-н Сарський, 68,7 м.кв., автономне опалення. Дві лоджії. Ціна при огляді.
Тел. 0953115816.
 2-КІМН. кв., 1/2 поверх, центр
міста з гаражем та сараєм. Ціна
договірна. Торг при огляді. Тел.
0994875190.
 3-КІМН.кв., 62,3 м. кв., 5-й
поверх, м/п вікна, лічильники, опалення централізоване, не кутова,
Полтавська, 100. Тел. 0667121463
 2-КІМН. кв., вул. Героїв Майдану,
2, 1-й поверх. Ціна договірна. Центр
міста. Тел. 0503027311
 1-КІМН. кв., р-н Сарський,
вул. Полтавська, 56, 5-й поверх,
ремонт, частково вмебльована. Тел.
0503027311
 КВАРТИРА під магазин, с.
Петрівка-Роменська, навпроти
церкви (колишня ветаптека), з/п
91,6 м.кв., ціна договірна. Тел.
0501425579, 0676591125 (Валерій)

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ
 З/Д 10 соток, р-н автостанції, приватизована. Комунікації
поруч. Пров. Шкільний, 11А. Тел.
0667535655

46

51

51

Тел.

51

ЗАКУПОВУЄМО КОРІВ,
БИКІВ. ДОРОГО.

КУПЛЮ

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

 3-КІМН. кв., центр м. Гадяч, 2/5
поверх. Балкон та лоджія. Квартира
не кутова, взимку тепло. Ціна договірна. Тел. 0505240164, 0509782394

48

0502541132
0501458166

Вимушений забій.
Самовивіз.
Тел. 0664626156

46

41

ДОРОГО

45
51

51

 БУДИНОК, по вул. Миру, 63,
недобудований, з/д 10 соток, з/п
100 м.кв. Недорого. Терміново. Тел.
0956324779.

Тел.: 0982662042 ,0991737570

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

КУПЛЮ
СВИНЕЙ

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

вода. Або обміняю на 1-кімн. кв. Тел.
0661196506.

КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ,
КОНЕЙ

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

ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ
Тел. 0990128098 (Олег)

 З/Д 0,25 га., с. Біленченківка.
Є фундамент, будівельний паспорт.
Комунікації поряд. Тел. 0996858865

(р-н М. Круг), 25 та 14 м.кв. Можливе
облаштування під будь-які цілі. Тел.
0505256473

інжектор, один власник, темно-зелений металік. Пробіг 136 тис. км.
Ціна 75 тис. грн.. Тел. 0508770997

 З/Д 10 соток, приватизована,
з фундаментом, 150 МЗ в «болгарському містечку». Тел. 0953514363

 КВАРТИРА в центрі міста. Вмебльована, Wi-Fi, подобово, бригаді
у відрядження, на тривалий термін.
Тел. 0955558004

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

 З/Д 10 соток, р-н Молодіжний.
Тел. 0500135749
 З/Д під гараж, 4х6м., всі документи, р-н М. Круг. Тел. 0662711008.

БІЗНЕС павільйон
Продаж
магазин

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

 ГАРАЖ у центрі міста. Тел.
0995586145
 1-КІМН. кв., подобово, р-н Черемушки. Тел. 0501607067
 БУДИНОК вул. Набережна Грунь,
13 на тривалий термін, 2 спальні,
зала , кухня, меблі, опалення газ або
вугілля, санвузол, душова кабіна,
пральна машина. Газ, вода. З/д 14
соток. Тел. 0674075880, 0506347488
 3-КІМН. кв., на тривалий термін.
Тел. 0669538026

ГАРАЖІ
Продаж
 ГАРАЖ, пров. Сумський. Тел.
0951963214.

ЗДАМ
 ЖИТЛО, подобово, на тривалий
термін або бригаді у відрядженні,
Інтернет, кондиціонер. Можливість
надання відповідних документів. Тел.
0508783429. (11)
 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел.
0505976790
 КВАРТИРА подобово, центр, р-н
Сарський (навпроти «Нова Пошта»).
Тел. 0995434929
 КАБІНЕТ по вул. Вокзальна, 2

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

 ГАРАЖ з/п 62 м. кв., вхідний
погріб, вул. Драгоманова (р-н гуртожитку училища культури). Земля
та будівля приватизовані. Ціна договірна. Тел. 0661868392.
 ГАРАЖ добротний, в центрі
міста, з підвалом, 6х4м., з підвалом.
Р-н магазину «Господарочка». Тел.
0502545532

АВТО
Продаж
 ВАЗ-21099, 2005 р.в., 1,5

48

БУДИНКИ
Продаж

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

51

49

Тел.

066 1808984
068 4839984

ЗАКУПОВУЄМО
ТЕЛЯТ
від молочного
до 200 кг.
Ціна договірна.
Тел.:
0665677984
0688167184

0999597822
0679830196

живою вагою. Терміновий виклик!

51

Дорого купуємо
свиней, свиноматок.
ЦІЛОДОБОВО

0950086550

Тел.
0950204158

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

КУПЛЮ
ДОРОГО

Вимушений забій

48

ДОРОГО!

Тел.

Тел.

КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ
Тел. : 066 41 80 929
068 108 40 70

Тел.: 0669676637

КУПЛЮ КОРІВ,
БИКІВ, КОНЕЙ,
КІЗ, БАРАНІВ

Новожанівський м'ясокомбінат
закуповує від населення

0662183433,
0671111363

СВИНЕЙ

49

3

51

51

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою
Тел. 0663411681, 0969329526

0991777789
0661211858
0997226777
0995333403

0991320345

Вимушений забій.
Самовивіз.

КУПЛЮ
КУПЛЮ
СВИНЕЙ
Цілодобово

КУПЛЮ
СВИНЕЙ
БИКІВ

КУПЛЮ КОРІВ,
БИКІВ, КОНЕЙ,
СВИНЕЙ

Тел.:

ЗАКУПОВУЄМО КОРІВ,
БИКІВ. ДОРОГО.

живою вагою

47

0502715944
0984356165

Тел.
47

Тел.

м. Гадяч, вул.
Енгельса, 26

КУПЛЮ СВИНЕЙ,
СВИНОМАТОК

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

Саша

макулатуру,
поліетилен,
пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

0666042031
0500182699
0679699120

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

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

45

КУПЛЮ

17

 ВАЗ-2106, 1981 р.в., переварена. Деталі по телефону. Тел.
0508525503
 DAEWOO Lanos, 1998 р.в.,
двигун 1,5. Тел. 0662683686.
 ЗАЗ «Славута», 2004 р.в., 2 к/т
гуми, нова АКБ, замінене мастило,
тосол. Авто у гарному стані. Ціна
2500 у.о. Торг. Тел. 0500822215.
 ВАЗ-2106, 1986 р.в., газ/бензин.
Нормальний робочий стан. Фаркоп.
Тел. 0956120570.
 FIAT Scudo, 1998 р.в., 6 місць,
пробіг 270 тис. км. Нова турбіна,
радіатор, масло, фільтри, кузов
оцинкований, зимова гума. Тел.
0507747092.
 VW Jetta-2, 1988 р.в., червоний колір, 1,8 бензин, карбюратор
«Солекс», рідна фарба, не гнила,
зимова гума, нова ходова. Тел.
0999232382
 LANOS, 2005 р.в., двигун 1,5,
гарний стан, «поляк», ел. скло підйомники, зворотна сигналізація,
тонування, кондиціонер, іржі немає,
музика, замок КПП. Все працює. Тел.
0664323554

СГ. ТЕХНІКА
Продаж
 МІНІ-ТРАКТОРИ ТА С/Г ТЕХНІКА
із Польщі: обприскувачі, дискові
борони АГ, культиватори, розкидачі

 ЧИСТИМО ТА
ПОГЛИБЛЮЄМО
КОЛОДЯЗІ.
Встановлюємо бетонні
кільця. Копаємо
каналізації. Тел.
0507345680. (50)

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

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

 ШУКАЄМО МОНТАЖНИКА
НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ. Вік: 22-35
р. Офіційне працевлаштування,
службове авто, комплект інструменту, навчання від 0 рівня до спеціаліста. Вимоги: водійське посв.
кат. «В», досвід роботи з інструментом, відповідальність, бажання
працювати, навчатись професійно
зростати. Співбесіда за адресою:
м. Гадяч, вул. Героїв Майдану 5/1.
Тел. 0669923177 (№49)

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

міндобрив, плуги та інше. Доставка.
Тел. 0938156531, 0972790378. (46)

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

 СІВАЛКА зернова 6,3 м. Повний
комплект. Тел. 0680539775
 МТЗ, АГД та БДН, ПЛУГИ, РОЗКИДАЧІ ДОБРИВ, КУНи, відвали,
обприскувачі інше. Тел. 0507664550,
0675361150, 0734041300
 ТРАКТОР ДВ-244 АНГ. Плуг –
2,25м., культиватор – 2м. Картоплесаджалка + копач, окучник 50-70.
Їжаки. Тел. 0509700672.
 ПРИЧІП 2-ПТС-4. Недорого. Тел.
0688799214.
 СІВАЛКА зернова, картоплесаджалка, культиватор, плуги 2-корпусні, картоплекопалка 2-рядна,
віялка зернова. Тел. 0662049825

МОТО
Продаж
 МОТОРОЛЛЕР вантажний
«Муравей» ТМЗ-5.403К, 1984 р.в.,
з нарощеними бортами. Задовільний стан. Ціна договірна. Тел.
0506934883.

ЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ
 Б/В ГУМА ТА ДИСКИ з Європи.
Великий вибір на будь-який
бюджет. Під замовлення і в наявності. Тел. 0668088886 (Сергій)
 ГУМА зимова, 175/70 R13, на
дисках, Lanos, 4 шт. Ціна 4 тис. грн.
Тел. 0509218213
 АМОРТИЗАТОРИ «КУВ» (Японія)
№341282 нові, задні та пильники до
них. Ціна 3300 грн. Тел. 0992625576.
 ТРАКТОР Т-40: стартер,
паливний насос, форсунки. Тел.
0992625576.
 ГУМА зимова, Nokian R2, 185/65
R14, 2 шт., гарний стан. Протектор 9
мм. Ціна договірна, при огляді. Тел.
0506934883.
 ГАЗ – 2410 Волга. Тел.
0667011653, 0975799474.
 ГОЛОВКА БЛОКА ГАЗ-53, б/в,
робочий стан, 3шт. Гума 240х508Р, 2
шт., нові, 2 шт., б/в. Двигун 2108, 1,3,
після ремонту. Диференціал коробки
2108, новий. Тел. 0662143450

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

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

 ПАЛЬТО зимове, р.52. Сучасне, у
гарному стані. Тел. 0960337649
 ЗИМОВЕ ТА ОСІННЄ взуття
на дівчинку р.36, б/в, нормальний
стан. Тел. 0991796035

РІЗНЕ
Продаж
 ФГ ПРОДАЄ КУКУРУДЗУ. З
доставкою. Тел. 0995139836
 КАРТОПЛЯ дрібна, кілька мішків.
Тел. 0662436772
 КУКУРУДЗА, урожай 2021
року. С. Сари. Тел. 0994174195,
0970161693
 ДРОВА. Тел. 0955250575
 БАННИЙ ВІНИК. Дуб, береза.
Тел. 0999113938
 ДРОВА рубані, твердих та м’яких
порід. Доставка по місту та району.
Тел. 0957998288
 КАРТОПЛЯ харчова, сорт
«Рів’єра», 8 грн./кг. Можлива
доставка по місту. Тел. 0660939134
 СІНО тюковане. Жом. Доставка.
Тел. 0979796234

Крупорушка з двигуном. Тел.
0992810049.
 ВУГІЛЛЯ антрацит. Ціна договірна. Тел. 0984024712.
 КОЛЯСКА дитяча «Adamex
Aspena Deluxe» 2 в 1, універсальний
колір, гарний стан, ціна 6500 грн.
Тел. 0668271616.
 ОБІГРІВАЧ «Роус», портативний, батарея чавунна, 8-ми секційна. Електродвигун 1425 об./хв.
Блоки 40х20 б/в. Цегла б/в. Тел.
0668791450
 ШАФА 3-дверна, б/в, антресоль
3-дверна, б/в. Швейна машинка
«Подольська» (ножна), б/в. Телевізор
«Самсунг» б/в. Тел. 0678692045.
 ДЗЕРКАЛО 105х50см. – 200 грн.,
ліжко 2-спальне, металеве, панцерна сітка з матрацом – 200 грн.
Тел. 0958497388.
 ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», відмінний стан. М’ясорубка ручна,
нова, електрична, соковижималка-шатківниця. Бідони 40л., алюмінієві. Тонометр автоматичний. Тел.
0952553744.
 БУРЯК кормовий. Ціна договірна.
Тел. 0990394073.
 ДЗЕРКАЛО 50х110см. – 200 грн.
Тел. 0999013881.
 ВАГОНКА, вікно фронтонне,
короб дверний (дубовий). Бочка
200л. Каністри 40л., 20л. Тел.
0995372117.
 КОЛЕСА дерев’яні, для воза.
Апарат для дистиляції води. Труби
металеві (78х12), проволока для
нарощування. Тел. 0662309812.
 ГАЗОВА КОЛОНКА «Junkers»,
виробник Германія, в гарному стані.
Тел. 0509810504.

 ГАРБУЗ-ДИНЯ. Гарбуз кормовий.
Ціна договірна. Тел. 0666455761

 ГОДІВНИЦІ потолочні, е/навощував, ліхтар «летюча миша», бурякорізка ручна. Тел. 0662309812.

 БУРЯК кормовий, велосипед підлітковий, куртка для хлопчика 8-10р.
Тел. 0990385113

 РАКУШНЯК новий, котел газовий
(майже новий). Плита газова, б/в.
Тел. 0509238910.

 КУКУРУДЗА. Тел. 0639575561
 ДРОВА твердих порід. Доставка.
Тел. 0666681515
 УНІТАЗ з бачком – 600 грн.,
напольний газовий котел «Данко»
- 2500 грн., «байпас» з насосом –
1000 грн., пральна машина «Ariston»
- 2200 грн., телевізор «Samsung»
з пультом – 1100 грн., телевізор
«TCL» з пультом – 700 грн., мийка на
кухню з краном – 300 грн. Костюм
чоловічий, р. 58/5 – 400 грн. Тел.
0956901822
 СТІЛ ПИСЬМОВИЙ, 1-тумбовий
- 1шт., стільці м’які – 4 шт. Взуття
чоловіче, р.42: ботинки зимові, туфлі
осінні, туфлі літні. Стіл овальний,
розкладний - 2шт. Швейні машинки:
«Зінгер», «Подольська». Тел.
0990549626.
 ЦИБУЛЯ домашня, цибуля
тиканка, буряк столовий та кормовий. Тел. 0509779570.
 КУКУРУДЗА с. Біленченківка.
Ціна 5500 грн. Тел. 0663344241
 МОРОЗИЛКА «Snaige», вертикальна, на 200л., 6 відділень, ліжко
2-спальне, дерев’яне, з матрацом,
стіл кухонний, дерев’яний 1,5х0,7м.,
килим 3х4м., на підлогу. Тел.
0991796035.
 РУШНИЦЯ ІЖ-58, 12к., 1975 р.в.,
горизонтальна, без куркова. Тел.
0661305267.
 ШИФОНЬЄР, трюмо, комод,
витяжка електрична, телевізор 14д.,
люстра, паласи. Все у відмінному
стані. Тел. 0503044598.

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

 ЖИР борсучий. Тел. 0995333835.

 ЦЕГЛА б/в, ракушняк б/в, труби

- Формувальники
- Оператор пода- Зварювальники
вання наповнювачів
- Водій універсал
- Слюсарі
(навантажувач,
- Токарі
грузових та легкових
- Різноробочі
автомобілів) м. Харків, вул. Матросова, 1-А
тел. 0672196404

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ГАДЯЦЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ!

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

 ШИФЕР б/в, 6-хвильовий, 145
м.кв. Тел. 0953221040

ЗАВОДУ «ЗЖБК-13»
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:
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 АРКИ заводські, для навісу,
4-5м., труби НКТ 80мм., - 6шт. Ціна
договірна. Тел. 0665301656.
 СТАНОК стругальний, пилкою,
ел. двигун 5кВт., конденсатори, 1430
об./хв. Тел. 0992810049.
 ТРУБА д.47см., довжина 2,3м.

 ШВЕЙНА МАШИНКА (бере
джинс), робочий стан. Ціна 1200 грн.
Тел. 0973736019.
 ЯБЛУКА домашні, різні, без хімобробки. Яблучна сушка. Двигун-редуктор 1,6 кВт. Тел. 0665895177.
 КУКУРУДЗА, морква, столовий
буряк. Тел. 0995484823, 0992488500
 ТЕЛЕВІЗОР «Samsung», бензопила «Stihl» - 180, гарний стан. Тел.
0995484823, 0992488500
 КУКУРУДЗА. Тел. 0956513876
 КОРЕННІ ЛИСТИ ГАЗ-53, нові.
Ціна договірна. Стіл письмовий – 500
грн. Гарний стан. Тел. 0662714518
 КОТЕЛ «Тайга» під дрова, б/в,
гарний стан. Ціна 2000 грн. Тел.
0505007475.
 БАТАРЕЇ чавунні. Піддон для
душу, глибокий. Тел. 0994464447.
 ПРАЛЬНА МАШИНА «Либідь»,
б/в. Банки 1л., 2л., б/в. Палас 2х3м.,
б/в. Крісла розкладні, б/в. Тел.
0678692045.
 ЦЕГЛА б/в. Труби а/цементні
100х300мм. Телефон Nokia230А, у гарному стані (дві камери
+ Інтернет). Тел. 0687331148,
0992279628.
 АРКИ заднього крила ВАЗ (класика). Блок двигуна Т-16, Т-25. Табуретки дерев’яні. Тел. 0506718465.
 МЕБЛІ. Посуд . Мийка з тумбою.
Лампа паяльна. Бак для душа, зерна.
Сіно. Балон, бідон. Телевізор малий.
Скло віконне. Велосипед «гном».
Відеомагнітофон. Тел. 0955711574.

ТВАРИНИ
продаж
 КОЗИ кітні. Тел. 0682163214

 ДВІ КІЗОЧКИ на утримання.
Білої масті, одна шута, інша з ріжками. Обидві первітки. С. Лютенька.
Тел.0506381213
 ПОРОСЯТА в’єтнамські. Гуси,
живою вагою або тушками. Тел.
0994867747
 КІЗОЧКА безрога, кітна 4 міс.
Від хорошої молочної кози. Тел.
0687469402
 ТЕЛИЦЯ, тільність 5 місяців, червоно-степова. Тел. 0500846248
 КОЗИ. Одна первістка, друга
старша. Шуті. Тел. 0992279628,
0963814350.
 ВІДДАМ в добрі руки (безкоштовно) «Мопса» (дівчинка), вік 2
роки. Тел. 0952462329.

Нагадуємо вам, що 1 липня 2021 року набрав чинності
Публічний договір приєднання про надання послуг із
поводження з твердими побутовими відходами.
З його текстом можна ознайомитися на офіційному
веб-сайті Гадяцької міської ради та в газеті «Гадяцький
вісник», від 1 липня 2021 року.
Тариф на вивезення твердих побутових відходів
становить: 17,72 – на 1 зареєстровану особу (для
жителів приватного сектору).
Згідно ч.1ст.25 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та
відповідно до ч.2 ст. 35 Закону України «Про відходи»
власники або наймачі, користувачі, у тому числі
орендарі, джерел утворення побутових відходів
зобов’язані укласти договори з виконавцем послуг з
вивезення побутових відходів, здійснювати оплату
послуг з поводження з побутовими відходами.
До джерел утворення твердих побутових відходів
відносяться житлові будинки, підприємства, установи,
організації та земельні ділянки.
Для отримання інформації звертатися до
абонентського відділу КП «Гадяч-житло» за адресою:
м. Гадяч, вул. Драгоманова, 22, каб. № 1 або за
телефоном +380992137154.
КП «Гадяч-житло».
 РЕМОНТ ТА ПЕРЕТЯЖКА
М’ЯКИХ МЕБЛІВ, зміна
дизайну, великий вибір тканин.
Тел. 0956795984, 0963814148,
0666471376

 СВИНІ, 120-150 кг. Ціна 55 грн./кг.
Тел. 0688114841

 КОПАЄМО, чистимо, поглиблюємо колодязі. Копаємо каналізації. Тел. 0664865679

 КОТИКИ шукають господарів.
Один рудий, другий білий. До лотка
привчені. Тел. 0667549418.

 Б’ЄМО СВЕРДЛОВИНИ. Тел.
0687844221

 ВІДДАМ вівчарку у добрі руки
(пес, чорний). Тел. 0509767992

КУПЛЮ
 ПЛЯШКИ горілчані – 1 грн./шт.,
«Чернігів», «Рогань» - 80 коп./шт.,
інші пивні – 50 коп./шт. Алюмінієві
банки, макулатуру, поліетилен. Тел.
0501838458, 0980922374
 КУКУРУДЗУ сушену, кілька тонн.
Тел. 0662436772
 АВТОЗАПЧАСТИНИ «ЗІЛ»,
«ГАЗ», «УАЗ» (нові, СРСР). Тел.
0988417205, 0955162957

БЮРО ЗНАХІДОК
 ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ УБД
серія АБ №340141 видане на ім’я
Юрія Анатолійовича Гребінченка
17 листопада 2015 року
 ВТРАЧЕНИЙ ДИПЛОМ
К18№078791 та додаток до диплома
12Р451121 виданий ДПТНЗ «Професійний аграрний ліцей» с. Веприк на
ім’я Вероніки Василівни Григораш
 ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
тракториста-машиніста видане на
ім’я Олександра Миколайовича
Ткаченка

ЗНАЙОМСТВА
 ЧОЛОВІК 69р., шукає дружину
віком 60-70 років. На переїзд не
згоден. Без шкідливих звичок. Тел.
0997244377
 ПОЗНАЙОМЛЮСЯ з жінкою від
40 до 60 років згідною на переїзд
у село з усіма зручностями. Тел.
0994811302

ПОСЛУГИ
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН,
холодильників, мультиварок, мікрохвильовок, пилососів, хлібопічок та іншої побутової техніки. Ремонт електроінструментів. Тел. 0953255822,
0678862611
 СПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВ будь-якої
складності. Тел. 0988654900

 ВИКОНАЮ БУДЬ-ЯКІ РОБОТИ
у вашій оселі. Тел. 0991447497
(Олександр)
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
за викликом. Тел. 0990617751,
0977600263
 РЕМОНТ КВАРТИР, кімнат,
будинків. Усі види внутрішніх робіт:
гіпсокартон, шпаклівка, шпалери,
штукатурка, плитка та інше. Якість,
досвід роботи, порядність. Під ключ.
Тел. 0506836254, 0982526738
 ПРИВЕЗУ: пісок, щебінь, гранвідсів, цеглу, глину, землю, перегній,
гній, дрова рубані. Вивезу сміття.
Тел. 0669568122
 РЕМОНТ КВАРТИР, БУДИНКІВ
під ключ. Монтаж опалення. Послуги
сантехніка та електрика. Тел.
0955396369 (Валерій)
 ВСІ ВНУТРІШНІ РОБОТИ. Шпаклівка, гіпсокартон, плитка, ламінат,
клейка шпалер, встановлення унітазів, ванн. Фарбування стін і стель.
Недорого. Телефонуйте, про ціну
домовимось. Тел. 0992384298

 НАТЯЖНІ СТЕЛІ будь-якої складності, з гарантією. Всі види внутрішніх робіт: гіпсокартон, плитка,
ламінат, шпаклівка, санвузол, опалення, тепла підлога, електрика.
Виїзд по району. Тел. 0661194638,
0665947293
 ВСІ ВИДИ РОБІТ: утеплення
фасадів, короїд. Всі внутрішні
роботи. Швидко. Якісно. Тел.
0685436949
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН,
холодильників, мультиварок, мікрохвильовок, пилососів, хлібопічок та іншої побутової техніки. Ремонт електроінструментів. Тел. 0953255822,
0678862611
 ПРИВЕЗУ ДРОВА, щебінь, гранвідсів, пісок. Вивезу сміття. Тел.
0950542553
 МАСАЖ з виїздом до клієнта. Тел.
0500411865
 ПРИВЕЗУ ЖОМ. ЗІЛ-130. Тел.
0958856159
 ПРИВЕЗУ КИСЛИЙ ЖОМ. Тел.
0990141820

РОБОТА

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

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

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

 Терміново потрібна ПОРЯДНА
ЖІНКА по догляду за чоловіком
похилого віку. Тел. 0506452686

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН,
холодильників, мультиварок, мікрохвильовок, пилососів, хлібопічок та іншої побутової техніки. Ремонт електроінструментів. Тел. 0953255822,
0678862611

 На вантажне СТО потрібен
СЛЮСАР по ремонту двигунів,
КПП, мостів, гідравліки… З/п
висока. Тел. 0930060043

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН,
м/х пічок, м’ясорубок, мультиварок,
блендерів-комбайнів, пилососів, хлібопічок, духових шаф, інвекторних
зварок, зарядних пристроїв, «болгарок», дрилів та ін. Виїзд на замовлення. Досвід роботи 12 років.
Доступна ціна. Тел. 0957423588,
0684830471
 РЕМОНТ. БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ:
гіпсокартон, пластик, ОСБ, шпалери, лінолеум, відкоси, м/п
вікна, двері, балкони, сайдинг,
блокхауз, зварювальні роботи,
сантехніка, пайка труб, опалення
та інше. Тел. 0994174060
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН,
пилососів, холодильників, болгарок,
чистка бойлерів, дрилів та іншої
електротехніки. Виїзд майстра. Зварювальні роботи, пайка. Спилювання дерев різної складності. Тел.
0997199623. (Олександр)

 ПРИВЕЗУ: пісок, гранвідсів, щебінь, кільця на каналізацію. Послуги маніпулятора. Тел.
0662127037

 ПРИВЕЗУ ЖОМ. Вантажні перевезення ЗІЛ-САМОСКИД. Привезу: пісок, щебінь, гранвідсів.
Вивезу сміття тощо. Доставка по
місту та району. Тел. 0667030045,
0987650405

 САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ РОБІТ:
монтаж – демонтаж, металопласт –
екопласт, каналізація. Встановлення
лічильників, бойлерів, насосних
станцій. Вода, опалення. Ремонт.
Тел. 0662743611. (Олексій)

 ПРИВЕЗУ ЖОМ. Вантажні перевезення по місту та району. Вивезу
сміття. Привезу пісок, щебінь, гранвідсів та інше. Тел. 0508383313

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

 ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА ТА САНТЕХНІКА. Тел. 0682894875

 Запрошуємо СПЕЦІАЛІСТІВ
У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА
РЕМОНТУ. М. Гадяч вул. Героїв
Майдану, 5/1. Тел. 0669923177
(Олександр)
 Підприємство запрошує на
роботу МИЙНИКІВ авто. Тел.
0955790116
 На роботу потрібні МИЙНИКИ.
Тел. 0953344447
 Потрібен МИЙНИК. Тел.
0660078379
 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 роботу потрібен РІЗНОРОБОЧИЙ. Графік роботи: Пн. – Пт. з
7 до 12. Тел. 0930060043
 На постійну роботу запрошуємо
ПЕРУКАРІВ. Салон «Світлана».
Тел. 0501723389
 У компанію ABInBev EFES на
роботу потрібні ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ із власним авто. З/п
висока. Тел. 0505890057
 У майстерню по ремонту одягу
та взуття потрібна ШВЕЯ. Тел.
0508629883

Вітання
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молодих мам
Не народилось
жодне немовля

КІКБОКСИНГ
У Чернігові, 20 листопада, відбувся відкритий
Кубок України. Полтавську область
представляли гадячани.
Маємо такі результати:
Елеазар Шалабаєв – 1 місце
Данило Вошанов – 3 місце (нажаль, унаслідок
бою отримав перелом руки).
Результати змагань внесено до реєстру
спортсменів з всесвітньої федерації
Wako України.

ФУТБОЛ

ВИЗНАЧИВСЯ
ЧЕМПІОН ОБЛАСТІ

Інформація Владислава Божка

ШАХИ

Спартакіада школярів
Змагання команд
юнаків та дівчат
відбулися 18
листопада. У
шаховій боротьбі
І командне
місце здобули
учні Гадяцького
ліцею-інтернату
імені Є. П.
Кочергіна.
Вітаємо з
перемогою!

У вирішальному матчі «КЛФ» (Полтава) переміг
Новосанжарський «Стандарт» 3:0 і став чемпіоном
області 2021.
Результати інших матчів Вищої ліги:
«Дружба» (Очеретувате) — «Інваспорт» (Полтава) — 0:0
«Лубни» (Лубни) — «Чутове» (Чутове) — 1:3
Перша ліга:
Матч відповідь за 1-2 місце
«Альтаір» (Кобеляки) —
«Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) — 0:1
Матч відповідь за 3-4 місце
«Ягуар» (Кременчук) — «Локомотив» (Гребінка) — 1:1
(додатковий час 0:0, пенальті 0:2).

Із сайту ліцею

ГО «Асоціація футболу Полтавщини»

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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«МИ ПРОДАМО ВСЕ»:
СЕЛО НА ПОЛТАВЩИНІ
ЗРІВНЯЛИ ІЗ ЗЕМЛЕЮ

У Новосанжарській громаді на Полтавщині 47 сіл.
У частині з них менше десятка жителів, зокрема, і в
Лисівці. А в селі Стрижівщина не лишилося жодної хати.
Там, де повинна бути Стрижівщина, зараз поле і
приватне рибне господарство. Про колишнє поселення нагадує хіба що сарай, який слугує господарською будівлею для охоронця ставка. Ще минулого
року будинки розвалили останні будинки, зрівняли із землею трактором. Така ж доля і у сільського
кладовища…
«Село утворили після Другої світової війни. Тоді
в одне поселення об’єднали декілька хуторів. У 60-х
роках XX століття у Стрижівщину провели електрику та збудували нову дорогу. До занепаду тут вирощували коноплі, був глиномазний тік. Зараз від села
лишилася лише дорога», — розповідає один із жителів сусіднього села Крута Балка.
1960 місцевих жителів було 134, через 20 років лишилося 38. Приблизно у 2000 у Стрижівщині було
десятеро людей, а 2018 вже не лишилося нікого.
Тетяна Лєскова, голова Драбинівської громади уточнила, що Стрижівщина не єдина, де немає
людей.
«Є ще Веселка. Там, до речі, люди зареєстровані,
але давно вже ніхто не живе. Та й хат давно немає.
Молодь їде, старі помирають. Повертатися ніхто не
хоче.
У той же час, у всіх хуторів є господарі. Діти, онуки, якісь далекі родичі. Коли будинок перетворюється на руїни, ми пишемо рідним листи з проханням
привести земельну ділянку до ладу. Родичі приїздять і наймають трактор, аби зрівняти ту ділянку з
землею. Це найпростіше. Тоді ділянку можна продати, або здати в оренду.
Ринок землі у нас працює. Люди заробляють на
цьому гроші. У нас є ті, хто купує землю: паї та присадибні ділянки. Звичайно, зараз агрохолдинги офіційно не купують угідь. Але ж всі ми знаємо, як це
працює насправді: декілька представників компанії-велетня можуть придбати невеликі земельні ділянки, які потім об’єднають в одну. Я проти цього.
Бо так України не буде. І села не буде взагалі. Ми
продамо все».

НЕЯКІСНИЙ РЕМОНТ
ДОРОГИ ОПЛАЧУВАТИ
НЕ БУДУТЬ
«У соцмережі з’явилась інформація про те, що на
дорозі Лохвиця – Яхники підрядник, під час ремонту, укладає асфальт прямо в калюжі. Хочемо подякувати за пильність та небайдужість водіям, які повідомили про цю неприйнятну ситуацію!», – йдеться
у повідомленні Агентства.
За інформацією АМД, 7 листопада підрядник розпочав роботу без попередження інженерів технагляду Агентства місцевих доріг Полтавської області,
що суворо заборонено при початку дрібного ремонту. Тому такі роботи не будуть прийматися та оплачуватися. За попередніми даними, це буде коштувати
підряднику щонайменше 160 тисяч гривень. Аргументи підрядника стосовно того, що асфальтобетон
у калюжі не укладали і дотримувалися технології, не
брали до уваги.

СПОРТИВНИЙ
МАЙДАНЧИК
ПОБУДУВАЛИ ІЗ
КУПОЮ ПОРУШЕНЬ

«БМ»

ВИНАЙШОВ
БЕЗШУМНУ
ЕЛЕКТРИЧНУ
КОЛИСКУ
ДЛЯ ДІТЕЙ
ТА ДОРОСЛИХ

У Кременчуці відбулося виїзне засідання постійної
комісії обласної ради з питань молодіжної політики,
спорту та туризму. Комісія перевірила стан готовності новозбудованих спортивних майданчиків, придбаних за кошти обласного бюджету, в межах Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017
– 2020 роки.
Так, серед іншого, на території Потоківської гімназії № 33 підготовлено стійку поверхню, але синтетичну траву укладено без склеювання. Разом з тим,
відсутні огорожа та система освітлення майданчика.
Як стало зрозуміло згодом, будівництво майданчика відбувалося кількома етапами, час від часу роботи призупиняли. Тим часом деякі матеріали, зокрема клей для покриття, зіпсувався. Тому, його просто
заборонили використовувати.
«Це майно обласної ради. І якби через рік воно відклеїлось, то майданчик би зіпсувався і треба було б
сплатити величезний штраф.
На даний час майданчик у селі Потоки уже офіційно зданий, але ще не готовий до експлуатації. Зараз
волога чи дощ заходить під килим, замерзає вночі,
потім розтає, випаровується – навесні це все спливе. Треба скатати покриття, купити клей і постелити, інакше все пропаде…» - пояснив один із причетних до будівництва.
Комісія висловила критичні зауваження на адресу Кременчуцької міської ради, щодо невиконанням
прийнятих нею зобов’язань по облаштуванню спортивних майданчиків відповідно до встановлених технологічних вимог, адже дороговартісне синтетичне
покриття спортивних майданчиків швидко псується
та стає непридатним для використання.

Із слів голови громади, село ніщо не може врятувати від вимирання. Дрібні підприємства витісняють
фірми-гіганти, а робочі руки заміняє техніка. Історія
із селами що зникають — не нова. Майже все молоде населення їде у міста. А залишаються лише люди
поважного віку.
Основна причина від›їзду молоді — навчання, пошук роботи, перспектив та можливостей для самореалізації. Окрім того, студенти, які приїхали до міста
на навчання із села зауважують, що навчання в місті
- це втеча від важкої сільської роботи, втома від того,
що ти весь час у фокусі уваги свого вузького соціуму,
коли всі про тебе все знають, потреба в закладах для
відпочинку і розваг та інших вигодах.
Чому село залишається без людей? Усе просто погіршується інфраструктура; закривають школи,
амбулаторії, магазини, поштові відділення; трудова міграція;
зменшується народжуваність (у Драбинівці цього
року народилися лише дві дитини).
У той ж час, Україна не єдина держава у світі, де
є подібні проблеми. Схожі процеси відбуваються і в сільських регіонах ЄС. Європейські демографи стверджують, що до 2050 року населення європейських урбаністичних зон зросте більш ніж на
24 млн, натомість селян поменшає майже на 8 млн
(Євростат).

Полтавець Леонід Семенко винайшов і запатентував універсальну колиску із електроприводом, яка
допоможе заснути і дітям, і дорослим. За допомогою
такої колиски можна боротися із безсонням.
Якщо пігулки для сну викликають звикання і дуже
скоро стають неефективними, то фізичний процес колихання є завжди дієвим, - розповів автор винаходу.
«Український інститут інтелектуальної власності»
видав винахіднику патент на корисну модель «Колиска із електроприводом».
У описі винаходу йдеться про те, що раніше вже
створювали подібні моделі, але всі вони були шумними. Натомість, колиска Леоніда Семенка практично безшумна, тому підходить і для заколисування малюків.
На 3D-схемі винаходу – дерев’яна конструкція із
електромагнітом, рухома частина у вигляді маятника обертання, який має вимушені коливання, та металевою деталлю. За допомогою електроприводу пристрій може заколисувати малюків та дорослих, дає
можливість регулювати частоту, амплітуду та тривалість коливань.
Складається колиска із електромагніту, деревини
та металевої частини. Крім цього, пристрій має бути
обладнаний автоматикою, яка вмикатиме та вимикатиме процес коливання колиски. Для відстежування
даних про тиск сплячої людини на її палець одягатиметься датчик зміни тиску, який передаватиме дані
на спеціальну мікросхему. За результатами аналізу зміни параметрів тиску, колиска автоматично вимикатиметься, щоб економити електроенергію та не
пробуджувати сплячу людину.
Зараз Леонід Семенко шукає інвесторів, які б зацікавилися його винаходом і запустили його у
виробництво.
«Спочатку можна зібрати експериментальну модель. І якщо все працюватиме за моїми розрахунками – можна буде запускати її у масове виробництво»,
- пояснює винахідник.

Аграрне комунальне підприємство, яке створене з нуля, без жодної матеріально технічної бази,
за перший не повний рік існування вийшло на
прибутковість.
Про це повідомив голова Опішнянської громади
Микола Різник.
«Обробили трохи менше 90 га. Сіяли соняшник
і кукурудзу. Отримали – 1,3 млн грн (з урахуванням нинішньої ціни на соняшник). Вклали 500 тисяч грн. Чистий прибуток 800 тис. грн. Це нарешті
перше прибуткове комунальне підприємство в нашій
громаді. Практику наповнення бюджету громадами
обробітком власної землі треба поширювати по всій
Україні. Готові ділитись досвідом.»
Голова громади пояснив, що таке 800 тис. грн для
громади. Варіанти:
Це +1 асфальтована дорога
Це + 1 новий трактор для чистки снігу та
благоустрою.
Це + 1 капітальний ремонт в палатах в лікарні
Це + 1 новий харчоблок для школи
Це + 1 УЗД апарат в лікарню.

За матеріалами «Суспільне» та «Полтавська хвиля»

«Полтава 365»

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

КОНДИЦІОНЕРИ

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

ЦИФРОВІ
Супутникові
системи
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Продаж, монтаж,
налаштування,

Сервісне
обслуговування
ГАРАНТІЯ

Вул. Гетьманська, 1 (2-й поверх)

Тел. 0958276908

Тел.: +380950630599, +380671260384

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту документа державного
планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку
«Генеральний план з розробкою плану зонування території
села Бірки Миргородського району Полтавської області».
Р

1. Повна назва документа державного
планування, що пропонується, та
стислий виклад його змісту:
З метою врахування громадських інтересів під час
розроблення проекту містобудівної документації, що
є документом державного планування місцевого рівня та звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО),
виконавчий комітет Краснолуцької сільської ради
повідомляє про початок та строки громадського обговорення проекту документу державного планування:
«Генеральний план з розробкою плану зонування території села Бірки Миргородського району Полтавської області».
Генеральним планом з планом зонування території
розглядається планувальна організація села Бірки, визначаються напрямки його територіального розвитку,
надаються пропозиції, щодо забудови та використання території села з метою забезпечення його сталого
розвитку.
У звіті СЕО проведена оцінка впливу на навколишнє природне середовище рішень розробленого
генерального плану та передбачено ряд заходів щодо
поліпшення стану навколишнього природного середовища села, які стосуються факторів, що негативно впливають на стан атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів і, як наслідок на стан здоров’я
населення.
Підставою для розроблення містобудівної документації є рішення 13 сесії Краснолуцької сільської ради
7 скликання від 10.09.2019 р. «Про надання дозволу
на розроблення Генеральних планів сіл Сватки, Бірки, Шевченкове, Берізки Гадяцького району Полтавської області».
Розробником документа державного планування
місцевого рівня (містобудівної документації) та звіту СЕО є ФОП Вітько Олена Леонідівна, м. Полтава.
Організатором громадського обговорення визначений виконавчий комітет Краснолуцької сільської
ради.
2. Орган, що прийматиме рішення
про затвердження:
Краснолуцька сільська рада.
3. Передбачувана процедура
громадського обговорення:
а) дата початку та строки здійснення процедури.
Дата подання заяви про визначення обсягу СЕО і
оприлюднення її шляхом розміщення на сайті Краснолуцької об’єднаної територіальної громади: http://
krasnolucka.gromada.org.ua/ - 07.10.2021р. Публікації заяви в газетах – «Гадяцький вісник», від 7 жовтня 2021р. та «Базар Медіа в Україні» № 39(987), від
7 жовтня 2021р. Обговорення тривали з 07.10.2021р.
по 21.10.2021р.
Дата подання повідомлення оприлюднення документу державного планування та звіту СЕО на офіційному сайті Краснолуцької об’єднаної територіальної громади: - http://krasnolucka.gromada.org.ua/

25.11.2021. Публікація повідомлення в газетах — «Базар Медіа в Україні» та «Гадяцький вісник».
Громадські обговорення тримають 30 днів. Початок
обговорень - 25.11.2021р. Строк завершення громадських обговорень — 24.12.2021 (включно).
б) способи участі громадськості (надання письмових
зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо).
Із матеріалами документу державного планування
місцевого рівня (містобудівна документація): «Генеральний план з розробкою плану зонування території села Бірки Миргородського району Полтавської
області» та звіту СЕО можна ознайомитись на офіційному сайті Краснолуцької об’єднаної територіальної громади: http://krasnolucka.gromada.org.ua/ або у
приміщенні Краснолуцької сільської ради (с. Красна
Лука, вул. Миру, 24.
Пропозиції та зауваження приймаються у письмовій
формі за адресою: вул. Миру 24 с. Красна Лука, Миргородського району, Полтавської обл., Краснолуцька
сільська рада або на електронну пошту: krlukarada@
ukr.net
У повідомленнях вказуються прізвище, ім’я по батькові, адреса місця проживання та ставиться особистий підпис фізичної особи. Юридичні особи подають
пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції та
пропозиції, що надійшли після строку завершення
громадських обговорень не розглядаються.
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань.
Громадські слухання з даного питання відбудуться
24.12.2021 року о 10 год. 00 хв. за адресою: вул. Миру
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

24 , с. Красна Лука, Миргородський р-н, Полтавської
обл.
г) орган, від якого можна отримати інформацію та
адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну
екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому
числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування.
Краснолуцька сільська рада ( 37315, Полтавська
обл., Миргородський р-н, с. Красна Лука, вул. Миру,
24).
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій.
Краснолуцька сільська рада, щоденно, (крім вихідних) з 25.11.2021р. по 24.12.2021 в робочий час за адресою: (37315, Полтавська обл., Миргородський р-н, с.
Красна Лука, вул. Миру, 24). та на електронну пошту:
krlukarada@ukr.net
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що
стосується документа державного планування.
Сайт Департаменту природних ресурсів Полтавської ОДА http://www.eco-poltava.gov.ua/ . (розділ
“Стан довкілля).
4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного
планування.
Немає потреби.
Віктор Романенко, Краснолуцький сільський голова
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КУПЛЮ КОРІВ,
БИКІВ, КОНЕЙ,
ТЕЛЯТ
ДОРІЗ
ДОРОГО

Самовивіз

Сергій (Харків)

Тел.

0666977711
0960176861

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

Тел.

0502708392, 0674790495

КУПЛЮ БИКІВ,
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ДОРІЗ

Тел.

Діма

0664340140
0965491466

КУПЛЮ БИКІВ,

МИРГОРОДСЬКИЙ
М’ЯСОКОМБІНАТ

ДОРОГО

КОРІВ, ТЕЛИЦЬ
ЦІЛОДОБОВО
0957789703
Тел. 0974105401 САМОВИВІЗ

закуповує у населення

Корів, биків
телят, коней, свиней,
баранів

Перевезення худоби для власних потреб

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

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ, БИКІВ
Доріз.
Термінові
виклики
Самовивіз
Цілодобово

Куплю корів,
телят, коней

Перевезу тварин для
власних потреб
Термінові
виклики

Тел. 0999169992,
0677298056 (Славик)

Тел. 0506470658
0671773949

Представники Гадяцького м’ясокомбінату

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

22% УКРАЇНЦІВ ПОТРЕБУЮТЬ
ЩОМІСЯЧНИЙ ДОХІД У
ПОНАД 30 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
Для більшості українців (55%) основним джерелом доходу
є заробітна плата, ще для 30% – пенсія. 13% людей
отримують дохід від бізнесу, 6% – соціальні виплати.
Низький або нижче середнього рівень доходу оцінили 36% українців, як середній
– 31%. Лише 8% оцінили свій дохід вище
середнього чи як високий, свідчать дані
опитування соціологічної групи “Рейтинг”.
Чверть українців зазначили, що їх задовільнив би щомісячний дохід до 10 тисяч
гривень. Водночас стільки ж (22%) відповіли, що потребують дохід більше 30 тисяч
на місяць. Решта озвучили проміжні суми:
14% – назвали 11-15 тисяч, 18% – 16-20 тисяч, 8% – 21-25 тисяч, 11% – 26-30 тисяч.
Чим нижчий дохід, тим меншу суму називають бажаною.

Помітно менший бажаний дохід називали жінки. Зокрема, найнижчі запити у
старших жінок – з них більшість влаштувала б сума до 10 тисяч. А найвищі запити
до заробітку у чоловіків середнього й молодшого віку, а також мешканців столиці.
Опитування проводилось впродовж 4-9
листопада 2021 року. Загалом опитали 5
тисяч респондентів віком від 18 років в усіх
областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Опитування групи «Рейтинг»

ЗМІНИВСЯ ПОРЯДОК ТА УМОВИ
НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ
Кабмін України, 15 листопада, прийняв постанову
№1184 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою внесено зміни до порядку та умов надання житлових субсидій.
Внесеними змінами надано право на отримання субсидії особам, зокрема, у випадках:
якщо у власності є саморобний транспортний засіб
або мотоцикл вартістю менше чотирьох мінімальних
заробітних плат, яким менше 5 років;
якщо відсутні доходи у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря);
у разі придбання житла за рахунок коштів, виділених з державного чи місцевого бюджету, при цьому
такі кошти не враховуватимуться до сукупного доходу сім’ї під час обчислення субсидії.

Крім того, при визначенні права осіб на отримання
житлової субсидії не враховуватимуться житлові приміщення, які розташовані у селищах міського типу, а
також ті, на які оформлено заповіт, за умови, що таке
житло не здається в оренду. До відповідних змін це
стосувалося лише другого житла, розташованого в
сільській місцевості.
Також зазначеною постановою змінено загальну
суму заборгованості зі слати за житлово-комунальні
послуги за наявності якої житлова субсидія не призначалась. До внесених змін ця сума становила 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).
Відтепер житлова субсидія не призначатиметься у разі
наявної простроченої понад три місяці заборгованості
з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої переБільше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

вищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).
Зазначені критерії переглянуто за результатами
практичної реалізації діючого порядку надання житлової субсидії, що особливо актуально на початку опалювального періоду.
Звертаємо увагу, що громадянам, яким було відмовлено у призначенні житлової субсидії із зазначених причин мають право повторно звернутись за її
отриманням.
Слід зазначити, що у разі звернення за оформленням житлової субсидії протягом двох місяців від початку опалювального періоду, субсидія призначається з початку такого опалювального сезону.
Л. Корнієнко, директор Департаменту соціального захисту
населення Полтавської ОДА
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БРУХТ

48

0997956117

ВАНТАЖНІ
и
луг а
Посажник
т
н
ва

до 1,5 т

Купівля

Продаж

USD

26,76

27,04

НБУ
26,6588

EUR

30,04

30,45

30,0591

PLN

6,38

6,43

6.4037

41

Тел. 0509498590
0964461222

Вартість,
грн
30,40
31,43
30,01
18,86

Курс валют (Полтава)
станом на 23.11.2021 р.

по місту,
області та
Україні

Очищення
димоходів, камінів,
вентиляційних

чорних та
кольорових металів.
Самовивіз по місту
та району

ПОГОДА

каналів турбощіткою.
Діаметр димоходів від
100 до 400 мм.

ДОРОГО

Четвер, 25 листопада
Хмарно з проясненнями
мін. -2°, макс. +3°

Вартість від 150 грн.
48

Заявки за тел.
0958276908

П’ятниця, 26 листопада
Мінлива хмарність
мін. -2°, макс. +3°

ПОСЛУГИ
АСЕНІЗАТОРА

КУПЛЮ
горіхи,
гарбузове
насіння,
ядро горіха

ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ
6 м куб.

Субота, 27 листопада
Хмарно, дощ, мінлива
хмарність
мін. +2°, макс. +7°

ПО МІСТУ

46

Тел. 0666681584

Тел.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ЗАКУПОВУЄМО
МЕТАЛОБРУХТ

Тел. 0501974298

ПРОДАЖ ТА ОБМІН
вуглекислотних та
кисневих балонів
АРГОН

Марка
пального
А-92
А-95
ДП
ГАЗ

46

МАКУХА
СОНЯШНИКОВА
ВІД ВИРОБНИКА.
ЦІНА ВІД
6,50 ГРН /КГ
З ДОСТАВКОЮ.
ТЕЛ. 0689189253,
0500548849

42

47

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

49

Тел. 0988113050

23

Ціни на пальне (Полтава)
станом на 23.11.2021 р.

ЧОРНИХ ТА
КОЛЬОРОВИХ
МЕТАЛІВ
Дорого

ТА РАЙОНУ
Тел.0958276908

Неділя, 28 листопада
Хмарно
мін. +2°, макс. +7°

46

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

Ліц. АЕ №292558 від 5.05.14

ВАГОНКА

АВТОЕЛЕКТРИК
Тел. 0662506957
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Понеділок, 29 листопада
Хмарно, дощ
мін. +6°, макс. +9°
Вівторок, 30 листопада
Хмарно, невеликий мокрий сніг
мін. +1°, макс. +4°

ВІКНА, ДВЕРІ,
БАЛКОНИ
Низькі
ціни,
постійно
діючі
знижки

РЕМОНТ
ЗМІНА ДИЗАЙНУ
АСОРТИМЕНТ ТКАНИН

холодильники,
телевізори,
газові колонки та інше

0994174060

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

м’яких меблів

Виготовлення м’яких
меблів на замовлення

Тел. 0992458874

МАНІКЮР, ПЕДИКЮР
Сприятливі дні: 3,6,7, 10, 17,24, 31.
Несприятливі дні:
4, 11, 18, 19, 20, 21, 25.
МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР РИБАЛКИ
Клює добре: 1-3, 4, 5, 13-18, 28-31.
Клює так собі: 6, 12, 19-21.
Клює погано: 7-11 и 22-26.

30.12.2021
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Тел.

СУПУТНИКОВЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення,
налаштування,
обслуговування,
гарантія

0952229992, 0987452220, 0994174060

46

ПЕРЕТЯЖКА

КУПЛЮ
СТАРІ

47

КАЛЕНДАР СТРИЖКИ ТА КРАСИ
Сприятливі дні для стрижки:
1, 2, 8, 9, 11, 14, 17, 24,
25, 26, 30 і 31.
Сприятливі дні для фарбування:
8, 14, 15, 16, 25, 30 і 31.
Несприятливі дні:
4, 12, 21, 22, 23, 29.

Середа, 1 грудня
Хмарно
мін. -1°, макс. +2°

47

МАГНІТНІ БУРІ У ГРУДНІ
Слабку можна очікувати
3, 4 та 10 числа.
Уже із 18 по 22 грудня очікується
потужніша магнітна буря
(пік 19 числа).
Сильна очікується 30 і 31 числа.
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Сумуємо, пам’ятаємо
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Сумуємо, пам'ятаємо
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У вільну хвилинку
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Астрологічний гороскоп

історії з життя

НОТИ, РОЗГУБЛЕНІ
МІЖ ОСІННІМ ЛИСТЯМ
…Ніхто не сумнівався у Яринчиному майбутньому. «Ти будеш першою скрипкою», –
казав учитель музики Адам Казимирович своїй улюбленій учениці. Але Яринчині імпровізи
залишилися у минулому. Вона вибрала професію медика, як і її коханий Володя. Він вважав:
музика – це несерйозно. Інститутські подруги
розповідали Ярині, що Володя зраджує їй. Не
вірила. Заздрять, думала. А коли наважилася
запитати, чи це правда, відповів:
– Ти не кохаєш мене, якщо слухаєш різні
дурниці.
На останньому курсі Ярина завагітніла. Поділилася з коханим звісткою. Гадала: нарешті
вони одружаться.
– Спершу треба кар’єру зробити, хоча би
старт. А тоді вже про дітей думати. Зроби
аборт, – наполягав Володя. – Одружимось відразу, як отримаємо дипломи. Обіцяю…
Дівчина не хотіла губити первістка. Але
зважилася…
– Ярино, після аборту ви ніколи, чуєте, ніколи, не зможете мати дітей! – спам’ятовувала
юну пацієнтку старша лікарка.
– Ми все вирішили! – перебила її дівчина.
Пізніше Ярина проклинатиме той день. Буде
каятися. Тепер же чекала пропозиції від коханого. Подумки облаштовувала їхнє спільне життя.
– Нам потрібно серйозно поговорити, – сказав Володимир перед випускним.
Дівоче серце радісно підстрибнуло. Нарешті!
– Я одружуюся!
– Тобто… ми…
– Я одружуюся з Тетяною.
– Жартуєш? А я? Наша дитина?
– Яка дитина? Ти ж аборт зробила.
– Бо ти хотів цього. Це жорстоко…
– Жорстоко – вбити ненароджену дитину.
Тепер ти не зможеш народити. А я хочу мати
нормальну сім’ю. І знаєш, жінки народжують
наперекір усьому. Ти не змогла…
– Ненавиджу тебе!
Володимир у відповідь засміявся.
На випускний Ярина не пішла. Не могла бачити Володимира й Тетяну. Тетяна – вигідна
наречена. Батьків брат – медичний чиновник.
Допоможе з роботою, кар’єрою. Яринині одногрупники веселились на випускному. Вона поїхала на дачу. Дістала скрипочку.
– Колись я зрадила тобі, – мовила до інструмента. – А тепер зрадили мене.
Торкнулася смичком струн. Не мелодію –
зойк видала скрипка. Яринина душа зойкнула у відповідь.
…Володимир із Тетяною поїхали працювати
до іншого міста, де був поважним чиновником
її родич. Ярина знайшла роботу у невеличкому
містечку – неподалік від обласного центру, де
жили батьки. Містечкове життя спокійне. Колеги – привітні. Ярині подобався великий старий сад довкола лікарні. У теплі погожі дні на
лавках у саду любили сидіти хворі. А у вечори
– закохані. У Ярини з’явилося улюблене дерево. Низьке, з розлогим гіллям. Молода лікарка часто сюди приходила. Про щось думала.
Вона була добра, але мало усміхалася. Вродлива, але самітня. Нікому не відкривала душу.
Сторонилася чоловіків. Тридцятиріччя Ярина
святкувала вдома.
– Доню, хіба на Володі світ клином зійшовся? – запитувала матір.
– Онуками б потішитися, – зітхав батько.
Ці слова боляче кололи Яринине серце. Батьки не знали про її гріх…
– Ярино, у твого колишнього вчителя музики
біда трапилась, – розповіла за вечерею матір. –
Нині зустріла його. Ледве впізнала.
– Адам Казимирович захворів?
– Його син із невісткою загинули. З відпочинку поверталися. Аварія і… Внучка залишилася. Гарненька. Як він раду дає восьмирічній
дитині? І дружини недавно не стало.
Ярина не знала, які уподобання у теперіш-
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Цей тиждень сприятливий для рiшучих дiй i
прямолiнiйних заяв. Ви
можете налагодити вiдносини з колегами i начальством,
привести до ладу документацiю.
В середу всi дверi будуть вiдкритi
для здiйснення ваших планiв.
П`ятниця може виявитися для вас
складним днем, коли, погнавшись
за вигiдною особистою або дiловою пропозицiєю, ви ризикуєте
потрапити в пастку.
ТIЛЕЦЬ
(21.04 - 21.05).
Намагайтеся завершити справи, якi ви так
довго вiдкладали в найдальший ящик. Ще декiлька днiв
зволiкання, i вам вже не вдасться вирiшити цi питання поодинцi,
доведеться просити допомоги.
Робота загрожує займати багато
часу, проте не принести великого
доходу. Але своєю енергiйнiстю
i активнiстю ви зможете укрiпити свої позицiї. Не забувайте про
свiй будинок, наведення ладу i
створення комфорту в ньому теж важливе для вас завдання на
вихiднi.

ніх дівчаток. Вона у восьмирічному віці ляльки любила. А ось її десятирічна сусідка Людочка вже модою цікавиться. Розповідає Ярині
про модельок і запитує, чи пасують їй одяганки, прислані бабусею з Італії. У вихідний Ярина купила солодощі й кумедного ведмедика.
Зателефонувала до Адама Казимировича. Напросилася в гості.
– Моя Вероніка, Ніка, – голос у вчителя був
сумний. – А це – моя колишня учениця Ярина.
Зараз, дівчатка, буду вас пригощати.
Після «солодкого столу» Адам Казимирович
попросив внучку щось зіграти для гості. Коли
Ніка закінчила грати, Ярина запитала:
– А мені можна?
Вона імпровізувала. Як колись. Мелодія була
схожа на хаос почуттів. На скрипочку накрапали сльози. Ярина зіграла своє життя. Ніка заінтриговано дивилася на колишню дідусеву ученицю. Вчитель ховав мокрі очі за запітнілими
скельцями окулярів. А Яринина душа кричала: «У тебе могла би бути така донька чи син!».
Ярина з Нікою подружилися. Адам Казимирович називав обох «мої дорогенькі дівчатка» і
трохи повеселішав. А якось мовив:
– Яринко, у мене прохання, хоча не знаю, чи
маю право на це… Якщо зі мною щось станеться, подбайте про Ніку. Я вірю, що можу довірити її вам. Та й більше нікому. Вона любить вас…
…Ярині подобалось, коли Ніка грала у парку.
Вона нагадувала щасливе дівчатко, якому колись аплодували берізки та клени. Цього дня
Ярина взяла й свою скрипочку. Заграли удвох
з Нікою. Осінній парк милувався мелодією.
Листочки, падаючи, виконували дивний магічний танець. Перехожі, зачудовані мелодією,
перешіптувалися:
– Як гарно грають мама з донькою…
Неподалік зупинилися літня жінка з чоловіком в інвалідному візку. Скрипалька видалася
йому знайомою. Невже?..
Мелодія стихла. Дівчинка поклала скрипку в
футляр і пострибала збирати листочки. Жінка
присіла на лавочці. Чоловік в інвалідному візку під’їхав ближче.
– Ярина?! – запитав здивовано.
– Володя?
Він нарікав на несправедливе життя, на Тетяну, яка залишила його після важкої хвороби,
на інвалідність і на те, що крім старих батьків,
більше нікому не потрібний.
– Ти так гарно грала. А ця, дівчинка…
– Моя…
– Донька? Але ж ти… не можеш…
Ярина усміхнулася. Підбігла Ніка.
– Хто це? – запитала на вушко.
– Дядько, через якого я колись розгубила
між осіннім листям ноти…
Ольга Чорна

БЛИЗНЮКИ
(22.05 - 21.06).
Цього тижня вельми бажано стримувати негативнi емоцiї, тим паче,
що насправдi ситуацiя
мiняється на вашу користь i ви незабаром одержите бажане, навiть
якщо вже не вiрите i готовi опустити руки. Якщо ваша душа попросить спокою i самоти, влаштуйте
собi передих, це сприятливо вiдобразитися на вашому здоров`ї.
Бiльше вiдпочивайте, гуляйте i
мрiйте.
РАК (22.06 - 23.07).
Наступає достатньо
активний, наповнений
подiями тиждень. Можливi поїздки, контакти з
партнерами i обговорення нових
проектiв. У вiвторок вашi задуми
вдало реалiзуються, чого не скажеш про подальшi два днi, коли
можна чекати бурхливого зiткнення ваших iнтересiв з iнтересами
оточуючих. Проте до п`ятницi мир
буде вiдновлений. У вихiднi вашу
душу зiгрiє турбота коханої людини i зустрiчi з друзями.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
У вiвторок перед вами
можуть вiдкритися новi
кар`єрнi горизонти.
Справи на роботi йдуть
благополучно i не дуже
турбують вас. Але не варто зупинятися на досягнутому, саме час
намiтити проекти на майбутнє. В
кiнцi тижня родичам знадобиться ваша пiдтримка i допомога.
Придiлiть бiльше уваги i своїм
дiтям. Проте спробуйте розповiдати про себе якомога менше,
зокрема друзям i сiм`ї. Збагатiть
себе у вихiднi новими приємними враженнями. Поїздка за мiсто
буде вельми вдалою.
ДIВА (24.08 - 23.09).
Цей тиждень потрiбно
почати з аналiзу ситуацiї. Якщо вас щось не
влаштовує на роботi
або в особистому життi, зрозумiйте, як це змiнити. Не
потрiбно загострювати стосунки,
але й мовчки терпiти теж не варто. В середу вам доведеться прийняти вiдповiдальнiсть не тiльки за
свої дiї та вчинки, але й за справи
iнших людей. В п`ятницю бажано
захистити себе вiд непотрiбних зустрiчей. У суботу ви будете схильнi
згущувати фарби, що може призвести до конфлiктної ситуацiї.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ТЕРЕЗИ
(24.09 - 23.10).
Успiх залежатиме вiд
вашого умiння швидко
навчатися i застосовувати одержанi знання з практики.
Начальство допоможе вам в досягненнi поставленої мети, але
вона повинна бути реальною. В
середу ви станете чутливiшi до
думки оточуючих. Не чiпляйтеся за
своє минуле, краще шукайте нове
застосування своїм талантам. У
четвер може поступити важлива
iнформацiя, яку буде необхiдно
перевiрити ще раз. В п`ятницю
будьте обережнi при спiлкуваннi з
колегами, не розповiдайте їм особистi таємницi.
СКОРПIОН
(24.10 - 22.11).
Цього тижня оточуючi
прислухатимуться до
вашої думки, не упустiть
можливiсть вплинути
на ситуацiю i одержати солiдний
прибуток. В середу використовуйте тiльки перевiренi методи,
нововведення почекають. Буде
незайвим прислухатися до порад
близьких людей, вони бажають
вам добра. Не соромтеся звертатися до них за допомогою. У
вихiднi дозвольте собi втекти з
коханою людиною вiд всiх турбот
i проблем.
СТРIЛЕЦЬ
(23.11 - 21.12).
Вашi плани поступово
починають реалiзовуватися. Своєю енергiйнiстю i активнiстю Ви зможете
укрiпити свої позицiї. Це буде
активний тиждень, який принесе
прибуток, але загрожує емоцiйно
вимотати вас, тому вихiднi краще
провести в комфортнiй, камернiй
обстановцi з приємними для вас
людьми. Не забувайте про будинок i сiм`ю.
КОЗЕРIГ
(22.12 - 20.01).
Тиждень сприяє до
нових знайомств. Розумна порада, непомiтно пiдказана начальству, може
сприятливо вiдобразитися на
вашiй кар`єрi. Намагайтеся уникати критики колег, вона може бути
скiльки завгодно справедливою,
але вельми недоречною. Блиснiть
своєю ерудицiєю, оточуючi це оцiнять. Можливо просування вгору
по соцiальних сходах, якщо ви не
станете зупинятися на досягнутому.
ВОДОЛIЙ
(21.01 - 19.02).
Для вас цей тиждень загрожує розчаруванням.
Можливо, ви дiзнаєтеся
про iнтриги колег або про зраду
партнера. Не зневiряйтеся. Ви
подолаєте всi перешкоди. I вийдете на новий рiвень. Середу краще присвятити дрiбним справам,
перш за все - паперовим. У вихiднi
найкращим способом вiдпочити
буде демонстративне нiчогонероблення.
РИБИ
(20.02 - 20.03).
Настає сприятливий
час для кар`єрних досягнень, але для цього
вам доведеться пiдвищити свiй
професiйний рiвень. У вiвторок
проявiть рiшучiсть i активнiсть, а
якщо виникнуть якiсь неточностi,
то найближче майбутнє розставить все по своїх мiсцях. Не вiдмовляйтеся вiд грошової допомоги, якщо її запропонує близька
людина. В п`ятницю краще не планувати дiлових зустрiчей i переговорiв з партнерами, вас навряд чи
пiдтримає начальство.
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НАЙБІЛЬШИЙ
ІМПОРТЕР
УКРАЇНСЬКОГО
ЗЕРНА
Найбільшими покупцями українського зерна у січні-вересні 2021 року були країни Азії, Африки та Європи. Про це повідомляє пресслужба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».
За словами старшого наукового співробітника
відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Богдана
Духницького, лідируючу позицію у рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних зернових утримує
Китай, частка якого у загальному експорті цієї продукції у січні-вересні 2021 року становила близько чверті – 22,9 % – вартісних обсягів поставок. Ця
азійська країна закупила українського зерна на 1775
млн дол. США.
Помітні частки в українському експорті зернових
припадали на Єгипет (10,8%), Індонезію (8,1%), Туреччину (5,7 %), Нідерланди (5,2%), Іран (4,4%), Іспанію (3,7%) та Лівію (3,0 %). Сукупно ці країни
приносять 64 % доходів від всього експорту продукції даної групи.

УКРАЇНА
СУТТЄВО
ЗНИЗИЛА
ВИРОБНИЦТВО
МАКАРОННИХ
ВИРОБІВ

Обласний інформаційно-рекламний тижневик
«Базар Медіа в Україні»
Свідоцтво про реєстрацію
ПЛ № 448 від 27.03.2002 р.
Свідоцтво про перереєстрацію
ПЛ № 612 від 02.03.2004 р.
Обсяг 10 ум. аркушів.

УКРАЇНЕЦЬ
ЗВИНУВАЧУЄ «НОВА
ПОШТА» У КРАДІЖЦІ
1 Т ГОРІХІВ

Вироблятимуть менше, але продаватимуть
більше. Україна знижує виробництво
макаронних виробів, проте масштаб
експорту цієї продукції зросте.
Про це повідомляє «Український клуб
аграрного бізнесу».
Чоловік підозрює, що його посилку могли незаконно віддати іншій особі. Про це повідомляє УНІАН.
Клієнт «Нової пошти» втратив посилку з тонною волоських горіхів вартістю 180 тисяч гривень. За словами чоловіка, хтось незаконно забрав відправлення замість нього. Про цей випадок користувач Sasha
Toje повідомив на Facebook-сторінці «Нової пошти».
Чоловік розповів, що працівник відділення не перевірив документи перед видачею вантажу. Відтак, його
посилку забрала невідома особа.
«У мене за участю ваших працівників вкрали посилку на суму 180 000 грн. Я приїхав у відділення
та зрозумів, що посилку вкрали (а це була тонна волоського горіха)».
Ошуканий клієнт вимагає компенсації збитків. Він
також обурився правилами передачі записів із камер
спостереження. За його словами, компанія передає
відео тільки на офіційний запит на юридичну адресу, але вже впродовж п’яти днів не надіслано жодного запису.
«Ваші працівники не надали жодної інформації,
яка б допомогла встановити злочинця і повернути
посилку. Досі немає відео, немає жодної реакції на
дії працівника, який віддав посилку, не перевіривши
документи», – зазначив чоловік. Представники «Нової пошти» запевнили, що надіслали запит до служби безпеки й попросили чоловіка чекати на відповідь.

МАСШТАБНІ
РОЗТРАТИ ЗЕРНА
З ДЕРЖРЕЗЕРВУ

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування розтрати зерна на 3,2 млн грн із Державного агентства резерву. Про це повідомляє НАБУ. 16
листопада 2021 року НАБУ і САП завершили розслідування за фактом можливої розтрати службовими особами Державного агентства резерву України зерна на суму понад 3,2 млн грн. Стороні захисту
відкрили матеріали слідства перед складанням обвинувального акту.
Серед підозрюваних: очільник однієї з філій ДП
«Охтирський комбінат хлібопродуктів», керівники
виробничо-технічної лабораторії та елеватору цього підприємства.
Дії усіх осіб кваліфіковані за ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
«Слідство встановило, що у листопаді 2020 року
керівник філії за попередньою змовою з іншими працівниками незаконно і безоплатно відвантажили насіння соняшника, що перебувало на зберіганні в цій
філії, іншим приватним структурам. Й у такий спосіб здійснили розтрату у понад 189 тонн насіння соняшнику вартістю 3,2 млн грн. Зерно вивезли за межі
філії, однак, детективи Національного бюро вжили
невідкладних заходів аби запобігти його подальшому незаконному обігу й повернули до держпідприємства», — зазначили в НАБУ.
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Як зазначається, протягом останніх 5 років в Україні спостерігається скорочення обсягів виробництва
макаронних виробів. Так, згідно прогнозів, в 2021
році в Україні буде вироблено близько 67,7 тис. т даного продукту, що на 7% нижче аналогічного показника минулого року та на 23% нижче показника 5-ти
річної давнини.
«Водночас спостерігається тенденція до зростання
імпортних поставок макаронних виробів. За попередніми оцінками, в 2021 р. в Україну буде імпортовано
близько 49,1 тис. т даного продукту, що на 7% менше
аналогічного показника минулого року, але при цьому на 82% перевищує показник 2017 року. Радує той
факт, що за результатами 50% імпортних поставок
припадає на Італію, яка славиться своєю продукцією і є «законотворцем» в даній галузі. Далі слідують
поставки з Туреччини (21% імпортованого обсягу),
Польщі (20%), Латвії (2%) та Китаю (2%)», — коментує аналітик УКАБ Світлана Литвин.
Україна також здійснює експортні поставки макаронних виробів, однак вони значно поступаються імпортним. За попередніми оцінками, в 2021 році буде
експортовано 5,4 тис. т даного продукту, що на 48%
перевищує аналогічний показник минулого року. За
10 місяців 2021 року основними покупцями українських макаронних виробів були: Венесуела (37%
українського експорту), Молдова (21%), Литва (7%),
Того (7%) та Латвія (4%).
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СКІЛЬКИ
КОШТУЄ
ЗЕМЛЯ?
З моменту запуску ринку землі в Україні середньозважена ціна 1 га земель для товарного с/г виробництва становить 34 002 грн. Про це свідчать аналітичні
дані оновленої онлайн-карти сільськогосподарських
земель України, яку запустили AgroPolit.com спільно з Zemelka.ua за підтримки нової земельної агенції Volodar.
Зокрема, за останній тиждень середньозважена
ціна за 1 га склала 32 626 грн. У жовтні цей показник був на рівні 33 600 грн.
Основні результати за весь період станом на 8 листопада 2021 р.:
середньозважена вартість договору за одну ділянку — 34 002 грн;
загальна кількість операцій купівлі-продажу земельних ділянок для товарного с/г виробництва
(паї) — 13 997, що складає 16% від усіх операцій з
землею;
сумарна площа проданих паїв — 50 180 га;
середній розмір проданої ділянки — 3,59 га;
максимальна ціна об’єкту купівлі-продажу — 2
949 100 грн, це ділянка площею 1,947 га в Київській
області;
максимальний розмір ділянки — 46,75 га у Донецькій області, ціна якого склала 1 575 430 грн. Дата
реєстрації — 11 жовтня 2021 року.
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КСП «Зелений Гай»
пропонує власникам земельних ділянок (паїв)
ПЕРЕДАТИ ЇХ У ОРЕНДУ
НА ВИГІДНИХ УМОВАХ:
1.виплата орендної плати починаючи
з 12 % від нормативної оцінки землі;
2. грошове заохочення при укладанні договору;
3.своєчасна виплата орендної плати;
4.виплата на поховання пайовика;
5.переоформлення спадщини;
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