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Тел. (05354) 2-17-80 , 0955790116

Місто живе
2
НАШ СПОКІЙ - У ВАШИХ НАДІЙНИХ,
СИЛЬНИХ РУКАХ
№ 47 (995)
2 грудня 2021 року

Цей День приурочений до дати
прийняття Закону незалежної
України від 6 грудня 1991 року
«Про Збройні Сили України». А
саме свято з’явилось цього ж
дня в 1993 році. Волею випадку
чи збігом обставин, саме у дату
початку Першого зимового
походу в 1919 році парламент
вже незалежної України прийняв
закони «Про оборону України»
і «Про Збройні Сили України»,
які мали стати продовжувачами
славних бойових традицій
українського війська, зокрема
і Армії УНР. У цей же день було
затверджено текст військової
присяги.
Кого вітають
Українці, 6 грудня, вітають військовослужбовців усіх видів військ у складі
ЗСУ: Сухопутних, Повітряних, Військово-морських сил, Десантно-штурмових
військ та Сил спеціальних операцій
(були утворені в 2015 році на тлі російської військової агресії проти України).
У структуру Сухопутних військ входить армійська авіація і аеромобільні
війська, механізовані і танкові війська,
ракетні війська і артилерія, високомобільні десантні війська і Війська протиповітряної оборони. У структуру Повітряних сил включені винищувальна і
штурмова авіація, розвідувальна, транспортна і бомбардувальна авіація, зенітно-ракетні та радіотехнічні війська.
Також до складу ЗСУ входять такі
підрозділи, як війська територіальної
оборони, військова служба правопорядку, медична служба, капеланство, юридична служба та соціально-психологічна служба.
Історія створення армії
У 1991 році, з набуттям незалежності
в нашій країні була затверджена Концепція оборони і будівництва збройних сил, згідно з якою в майбутньому
наша країна повинна була стати військово-нейтральною, позаблоковою та
без’ядерною. Тоді і почалося формування нової національної армії, а в 1993
році у військових з’явився власний професійне свято.

Втім, перші спроби створення військових формувань для захисту українського народу були зроблені ще на
початку XX століття. Так, в роки Першої світової війни діяли легіони Українських січових стрільців (УСС), які
включали активістів кількох організацій Галичини (Сокіл, Січ, Пласт). У
1917 році була створена армія Української Народної Республіки. Після па-

відновили свою боєздатність, отримали
досвід, був істотно збільшений парк військової техніки.
Україна відмовилася від позаблокового статусу та оголосила про свої наміри
про вступ до НАТО.
У січні 2016 р. створені Сили спеціальних операцій – окремий рід сил
Збройних Сил України. До їхнього
складу увійшли 2 полки спеціального

«ЗА ВІРНІСТЬ НАРОДУ УКРАЇНИ»
Такі відзнаки вручили 29-м військовим з Полтавщини, які зараз служать
в складі 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив депутат Полтавської
обласної ради Сергій Бульбаха.
«Змогли навіть провести урочисте шикування майже на «нулі». Звичайно, більшість мала бойове чергування, але кожна нагорода знайде свого героя. Як з’ясувалось, дуже багато полтавців служать в 30-ій. Більшість
з них командири характеризують як мужніх, вольових, професійних бійців. Нам є ким пишатись».
У переліку тих, хто отримав відзнаку, є і наші земляки:
старший солдат ВІТАЛІЙ ЖЕМЧУГОВ, село Ручки, Петрівсько-Роменська громада і сержант ІГОР ЗАЛЕВСЬКИЙ, Гадяч.

діння Російської Імперії на українських
землях діяли військові організації Вільного козацтва, УПА Нестора Махна,
Українська Галицька армія та Червоне
козацтво. Після розвалу Радянського
Союзу українська армія була однією з
найсильніших у Європі, а чисельність
військового складу становила 980 тисяч осіб.
Із 2014 року по сьогодні
Навесні 2014-го українські війська
були приведені в повну бойову готовність, у березні була оголошена мобілізація, а на територіях Донецької та
Луганської областей почалася антитерористична операція.
Величезну допомогу ЗСУ надавали добровольчі батальйони та волонтери, бо армія виявилася непідготовленою до агресивних військових дій з
боку РФ. Події показали гостру необхідність зміцнення обороноздатності
нашої країни та проведення реформ, і
цей рік став переломним в історії української армії. Протягом 2015 року ЗСУ

призначення та низка інших частин, у
тому числі центри інформаційно-психологічних операцій та навчальний
центр. Значно зріс бойовий потенціал
Десантно-штурмових військ, які теж
мають статус окремого роду військ. У
їхньому складі зараз налічується п’ять
бригад (повітряно-десантна і 4 десантно-штурмові), низка частин підтримки
і забезпечення.
Зростає боєздатність Повітряних Сил.
Зараз у їхньому складі створені 4 повітряні командування, налічується 7 бригад тактичної авіації, 3 – транспортної,
1 – навчальної, полк дистанційно-керованих літальних апаратів, а також зенітно - ракетні бригади.
Відбудовуються Військово-Морські
Сили. У їх складі є три військово-морські бази, бригади надводних кораблів
та кілька окремих дивізіонів. Також до
складу ВМС входить бригада морської
авіації і командування морської піхоти,
артилерійська бригада, реактивно-артилерійський полк та інші частини.
На озброєння надходять нові й модер-

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

нізовані взірці військової техніки українського виробництва: бронетранспортери БТР-3Е, БТР-4, “Дозор-Б”, танки
“Булат” та “Оплот”, протитанкові ракетні комплекси “Стугна” та ін. Значна
увага звертається на створення «ракетного щита», як засобу стримування потенційного агресора.
Суттєве значення для підвищення
боєздатності Збройних Сил України
мають поставки сучасної техніки з-за
кордону. Зокрема, США після початку російської агресії передали Україні
радари контрбатарейної боротьби, розвідувальні авіаційні комплекси “Рейвен”, патрульні катери типу “Айленд”
та іншу техніку. Розширюється військово-технічне співробітництво з Великою
Британією, Туреччиною та низкою інших країн.
Останні роки, державними установами створюються інформаційні посили
для розуміння, що таке День Українського війська, на противагу святкуванню кальки радянського свята.
Крім цього, 6 грудня – свято пам’яті тисяч відважних воїнів, які віддали
свої життя за незалежність, волю, суверенність та неподільність нашої держави. Ніколи не забути нам героїчних подвигів наших прадідів в ім’я України, їх
щирої любові до рідної землі та безмежної відданості своїй Батьківщині.
Проте День Збройних сил України —
це насамперед свято на честь тих, хто
нині захищає територію нашої країни
від ворогів, піклується про безпеку та
зміцнення обороноздатності Української держави. Це свято хоробрих, завдяки незламному духу яких наша країна
досі лишається суверенною, незалежною державою.
Звертаємось до солдатів і офіцерів,
які щодня щиро, вірою і правдою служать Українському народові. Українське військо сильне вами. Тож прийміть щирі вітання з Днем Збройних
Сил України!
Козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, незламної
сили волі та віри у власні сили.
Слава Україні!
Влад Лидзарь
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Життя громад
ЛЮТЕНСЬКА ГРОМАДА
23 листопада 2021 року, в Полтавській обласній
раді відбулося засідання ради конкурсу проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області
2021.
Лютенська територіальна громада ввійшла в перелік переможців конкурсу.
Таким чином, на 2022 рік з обласного бюджету громада отримає 600 тис.грн. на капітальний ремонт Рашівської амбулаторії.
За інформацією Лютенської громади

СВЯТО
НАБЛИЖАЄТЬСЯ
Адміністрація Гадяцької міської ради звертається до керівників підприємств міста та населених
пунктів міської територіальної громади із проханням створити новорічний настрій, прикрасивши фасади та вітрини магазинів, кафе, аптек та перукарень
новорічними, яскравими гірляндами, кульками, сніжинками. Також усіх небайдужих закликають прикрашати дерева, які ростуть на прилеглих територіях.
На їхню думку це налаштує на святковий настрій
відвідувачів, а також створить неповторну атмосферу казкового міста.
«БМ»

ВСТАНОВЛЕНО
ЗАБОРОНУ НА ЛОВ
РІЧКОВИХ РАКІВ
У період з 1 грудня 2021 року по 30 червня 2022
року встановлюється заборона на вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах Полтавської області.
Заборона встановлюється з метою збереження та
охорони популяції цього виду біоресурсів під час
природного відтворення у зв’язку з виношуванням
ікри.
Спарювання та закладка ікри у раків розпочинається за температури води нижче 10 C.
Станом на третю декаду листопада температура
води у водних об’єктах Полтавської області становить +4-+10 C.
Такі умови є оптимальними для річкових раків,
тому аби сприяти відновленню їхньої популяції та
збільшення їх запасів у водоймах на території області встановлюється заборона на їх вилов.
Лов раків під час заборони є грубим порушенням
природоохоронного законодавства, в результаті якого передбачена адміністративна відповідальність (ч.
4 ст. 85 КУпАП). Також порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3 332 грн за кожного незаконно виловленого рака.
Розрахунок збитків за незаконне добування цих
річкових мешканців здійснюватиметься відповідно
до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1039
від 06.10.2021} «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди в наслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів
Після закінчення заборони залишаються певні обмеження на вилов цих біоресурсів.
Так, одній особі за добу дозволяється впіймати
не більше 30 екз. раків на загальних водоймах та не
більше 50 екз. на водоймах, де впроваджене платне
рибальство.
Крім цього, забороняється вилов цих річкових
мешканців у темну пору доби (пізніше години від
заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.
Також в Правилах любительського і спортивного
рибальства прописано мінімальний розмір рака, дозволений до вилову. Забороняється лов цих водних біоресурсів менших, ніж 10 см.
Полтавський рибоохоронний патруль закликає
громадян бути відповідальними та дотримуватися
вимог чинного природоохоронного законодавства.
Якщо Ви помітили порушення Правил рибальства
або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просимо невідкладно повідомляти на «гарячу лінію» рибоохоронного патруля Полтавщини за номером: (067) 329-29-22, (067) 329-39-66.
«БМ»

ОГОЛОШЕННЯ
25 листопада з 8:00 до 20:00 відбулася
зупинка УКПГ Гадяч (с. Красна Лука)
для виконання масштабних робіт
по реконструкції та технологічному
переоснащенні об’єкту. Відповідно, у
рамках робіт, що виконувалися відбувалися
продувки та розтравлення технологічних
апаратів та комунікацій на факельну яму.
Дані роботи виконувалися відповідно до
діючих вимог з охорони праці, пожежної
безпеки та охорони навколишнього
середовища. Дякуємо за розуміння.
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АКЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ
ПрАТ «ГАДЯЧГАЗ»

Інформація із сайту Краснолуцької громади

прошу слова
У листопаді 2019 року, в селі Лютенька, провели
святкову зустріч і круглий стіл із нагоди 240 – річчя
з дня народження Олександра Дмитровича Засядька. Видатний фахівець у галузі створення та бойового використання порохових ракет, якого ще називали
основоположник рідинного ракетного двигунобудування. Захід провели, співали, рукоплескали і …
забули.
А я їду з Полтави і на узбіччі бачу рекламні щити:
музею – садиби гончарів, музей філософа, музей
письменників Григорія і Григора Тютюнників. Треба
подякувати громаді, що не забуває своїх земляків. А
чому не має такого щита на повороті до Лютеньки?
Мовляв, село Лютенька - батьківщина Олександра Дмитровича Засядка основоположника ракетної
і космічної галузі 1779 – 1837рр.
Для чого я пишу? Щоб звернути увагу небайдужих людей. Бажаю знайти спонсора для установки
щита. Хто бажає, телефонуйте: 0508534671. М. Кацюба, с. Лютенька.

ШАНОВНІ
СПОЖИВАЧІ ВОДИ
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
СЕРГІЇВСЬКОЇ ОТГ
КП «Сергіївське» Сергіївської сільської ради повідомляє про зміну та послуги з водопостачання згідно
рішення Виконавчого комітету Сергії сільської ради
№ 121 від 29.11.2021 р.
Населення-12,00 грн./1 м. куб.
Для державних установ, комунальних закладів та
організацій - 12,00 грн./1м. куб.
Для інших категорій підприємств та організацій 30,00 грн./1м. куб.
В разі відсутності приладу обліку, на рівні соціального нормативу споживання -3,6 м. куб. води на
одну фактично проживаючу людину -30 гри./1м. куб.
(крім пільгових категорій).
Нові тарифи починають діяти з 01.01.2022 року.
Анатолій Кавун, начальник
КП «Сергіївське» Сергіївської сільради.

Ми вдячні тим, хто вчасно платить за послугу з
розподілу природного газу.
Саме для споживачів, які завершать 2021 рік без
боргів за розподіл газу, Товариство проводить Акцію
«Сплачуй рахунок – отримуй подарунок» і розігрує
корисні подарунки.
УМОВИ ДЛЯ УЧАСТІ:
*Акція триватиме до 20 грудня (включно) 2021
року.
*Усі споживачі, у яких до 20 грудня буде повністю
сплачено за послугу з розподілу природного газу за
2021 рік та не буде заборгованостей за попередні періоди, автоматично стають учасниками РОЗІГРАШУ
10 ПОДАРУНКІВ:
Каструля з кришкою
Сковорода з кришкою
Чайник для плити
Електрочайник (2 шт.)
Чайний сервіз
Набір махрових рушників (2 шт.)
Форма для запікання
Набір форм для запікання
Розіграш буде проведено 28 грудня. Імена переможців, із числа учасників акції, будуть визначені за
допомогою генератора випадкових чисел.
Про виграш переможців буде повідомлено через
корпоративну фейсбук-сторінку ПрАТ «Гадячгаз»,
через їхні персональні сторінки (за умови наявності) та у черговому номері обласного інформаційно-рекламного тижневика «Базар Медіа в Україні».
Дякуємо всім споживачам, які сплачують за послуги вчасно, а особливо тим, хто платить наперед,
таким чином інвестуючи в безпеку мереж, а отже, і
власну безпеку.
ПрАТ «Гадячгаз».

ЯЛИНКИ
ПРОДАВАТИМУТЬ ІЗ
СЕРЕДИНИ ГРУДНЯ

У Агентстві місцевих доріг Полтавської області
повідомили про готовність до погіршення дорожніх
умов та підготували контакти підрядних організацій. У разі ускладнення руху на дорогах водії можуть
скористатись телефонами гарячих ліній, які діють у
всіх громадах області. Згідно з прогнозами синоптиків, мокрий сніг очікується вже найближчим часом.
Петрівсько-Роменська, Краснолуцька, Гадяцька,
Великобудищанська громади - ТОВ «Лохвицький
шлях» (м.Гадяч, вул. Лохвицька, 48), Віталій Грищенко, тел. 066-325-83-26.
Лютенська громада – ДП «Полтавський облавтодор», Гадяцький райавтодор (м.Гадяч, вул. Лохвицька, 46А), Олександр Проскура, тел. 095-867-45-80.
Також цілодобово працює телефон гарячої лінії
050-01-50-233. Якщо на дорозі ви потрапили у складну ситуацію (замети, заноси), в Укравтодорі працює
телефонна лінія, за якою можна взимку звертатись
за допомогою - у Полтавській області це 0504098001.

Головним святковим атрибутом є новорічна ялинка, придбати яку в місцевому лісгоспі можна буде
вже з середини грудня. Ціни залежатимуть від
розміру:
Роздрібна ціна з ПДВ в грн. за шт.
до 1,0 м - 100 грн.;
від 1,1 до 2,0 м - 120грн.;
від 2,1 до 3,0 м - 150грн.;
більше 3,0 м за кожен додатковий метр - 60 грн.;
Пучок з 3 гілок - 25 грн.
З метою запобігання незаконним вирубкам новорічних ялинок та контролю за збутом, всі без виключення новорічні ялинки повинні бути обов’язково марковані пластиковою биркою зі штрих-кодом.
Одночасно адміністрація лісгоспу попереджає, що
в передноворічний період в лісових масивах постійно будуть проводиться рейди державної лісової охорони. У разі виявлення самовільного порубу новорічних ялинок мінімальний збиток за одне самовільно
зрубане дерево становить 584,86 грн., а також штраф
від 510,00 до 1530,0 грн.
Отже, одна маленька самовільно зрубана сосна
обійдеться порушнику мінімум в 1094,86 грн. Подумайте, чи варто самовільно зрубувати дерево і заплатити вартість набагато більшу, ніж та, за яку ви придбаєте ялинку не порушуючи закон.

«БМ»

Із соцмережі

ТЕЛЕФОНИ ГАРЯЧИХ
ЛІНІЙ ДЛЯ ВОДІЇВ

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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Минулого тижня
в Гадячі
немовлят
не зареєстровано

ПІДЛІТКИ ПОБИЛИ
ДВОХ ЧОЛОВІКІВ
ЗА ЗАУВАЖЕННЯ
28 листопада, у Кременчуці сталася бійка
між групою підлітків і двома чоловіками.
Виклик до правоохоронців надійшов о 20.30 від
очевидців, які стали свідками події. На місце події
одразу прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група Кременчуцького районного
управління.
Попередньо встановлено, що між групою молодих
людей, які відпочивали в одній із квартир будинку,
та двома місцевими чоловіками, яким 36 та 34 роки,
виник конфлікт, який переріс у бійку. Унаслідок інциденту чоловіки 36-и та 34-х років отримали тілесні ушкодження та звернулися до лікарні за медичною допомогою.
«Слідчі, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, провели слідчі дії та
встановили учасників конфлікту. Попередня причина бійки – зауваження зі сторони потерпілих, що
потягло за собою агресію зі сторони групи підлітків,
що відпочивали в одній із квартир багатоповерхівки. Наразі встановлено, що серед учасників є неповнолітні, 14-16 років, з якими працюють ювенальні
поліцейські», – розповів Андрій Власенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправлінння поліції.
З метою встановлення обставин та причин конфлікту, а також причетних до нього осіб, за даним
фактом слідчим поліції Кременчуцького районного
управління, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками
частини 2 статті 296 (Хуліганство) Кримінального
кодексу України.Тривають слідчі дії.
Прес-служба поліції Полтавщини

У СІЗО ПОМЕРЛА
ДІВЧИНА, ЯКУ
ЗАСУДИЛИ
ЗА ВБИВСТВО
ІНСТРУКТОРА ТИРУ

3 пари
одружилися

20 осіб
пішли
з життя

ВТОПИЛА
НОВОНАРОДЖЕНЕ
У ВІДРІ: МАТІР
ВІДПРАВИЛИ ЗА ҐРАТИ
Про це йдеться у рішенні суду, від 24 листопада.
Подія сталася 21 грудня 2020 року, у селі Сватки,
на Гадяччині.
Вночі, у обвинуваченої відбулися пологи в її квартирі. Без жодної медичної допомоги жінка народила
здорову дівчинку. Однак дитина прожила не більше
ніж 30 хвилин, оскільки після народження матір помістила новонароджену у відро з помиями. Як з’ясувала експертиза, смерть дівчинки настала від механічної асфіксії внаслідок утоплення при зануренні в
ємність з рідиною.
У суді жінка частково визнала вину, заявивши,
що дитина загинула внаслідок необережності. Обвинувачена стверджувала, що у день пологів відчувала біль у животі і думала, що це харчове отруєння. Вона додала, що під час справляння природних
потреб дитина випала у відро з помиями. Після чого
жінка почала панікувати і розбудила своїх батьків,
які вже спали. Вони наказали їй нічого не чіпати і
викликали швидку.
Під час допиту фельдшерка повідомила: коли прибула на місце події, то новонароджена дитина була
мертвою і лежала у відрі з помиями. Породілля сиділа на ліжку, де все було мокре і закривавлене, тому
у неї склалося враження, що там відійшли води і пологи відбулися саме в тому місці.
Водночас лікарка-гінеколог Гадяцької лікарні у
суді заявила, що обвинувачена перебувала на обліку
як вагітна, регулярно ходила на прийом, здавала аналізи. Останній раз була на прийомі 18 грудня 2020
року, тобто за три дні до пологів. Згодом медик дізналася, що обвинувачена народила вдома над відром
дитину. За словами лікарки, розповідь обвинуваченої не може відповідати дійсності, бо стрімкі пологи тривають близько півтори години, плацента могла випасти, але не відразу, для цього необхідний був
час, пуповина також не могла розірватись шляхом
натягування, тільки механічним шляхом.
Суд дійшов висновків, що за умови вилучення дитини із рідини, одразу після її потрапляння туди чи
через 1-2 хвилини та надання їй негайної долікарської допомоги, настання смерті дитини можна було
б уникнути. Самі ж свідчення обвинуваченої суд
розцінив критично і вважав їх неправдивими.
Гадяцький районний суд призначив два роки позбавлення волі жінці за умисне вбивство новонародженої доньки.
«БМ»

29 листопада, пізно ввечері, у Полтавській
установі виконання покарань (№ 23) померла
Вероніка Моторна, яка у 2020 році вбила
інструктора тиру «Об’єкт 7,62». Про смерть
дівчини першим повідомив Telegram-канал
«ТРУХА Полтава». За словами джерела
каналу, дівчина цілий день нічого не їла,
палила та пила каву. Після цього у неї стався
епілептичний напад. Працівники СІЗО та
лікарі не змогли врятувати її життя.

ПОЛІЦІЯ СКЛАЛА
80 ПРОТОКОЛІВ ЗА
ВИПАЛЮВАННЯ
РОСЛИННОСТІ

Інформацію про смерть дівчині підтвердили медики. Вони прибули на виклик у СІЗО, але на час
приїзду медичної бригади дівчина була уже мертва. Перед цим її намагалися реанімувати працівники установи.
Нагадаємо, що 28 вересня Октябрський райсуд
Полтави призначив дівчині 15 років тюрми. Після оголошення вироку Вероніка Моторіна заплакала. Дівчина попрощалася зі своїми трьома сестрами,
які прийшли на суд її підтримати. Після цього конвой вивів дівчину із судової й посадив в спецавтомобіль. Дорогою до СІЗО, вона вчинила спробу самогубства — дістала лезо від бритви й порізала руки.
Тоді її вчасно доставили в лікарню.
Увесь цей час вона перебувала у СІЗО, а не в’язниці, бо вирок ще не набув законної сили і тривала
апеляція.

З початку року поліцейські Полтавщини відносно
осіб, які здійснювали спалювання сухої трави (листя) чи сміття в межах населених пунктах склали 80
адміністративних протоколів за статтею 152 Кодексу
України про адміністративні правопорушення – порушення державних норм і правил благоустрою населених пунктів або їх територій. Відповідальність
за це передбачена законом у вигляді штрафу від 340
до 1 360 гривень.
Слід зазначити, що «боротися» із випалюванням
рослинності за допомогою лише штрафів – замало,
потрібно громадськості свідомо дотримуватися встановлених правил та норм. Адже особи, які випалюються рослинність свідомо наражають на небезпеку дітей та людей, що знаходяться поряд, оскільки
всі дихають димом від згорілого листя та сміття, а
це дуже шкідливо.

«Полтавщина»

Відділ комунікації поліції Полтавщини

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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розлучилися

ДТП ЗА
УЧАСТІ ВАЗ
ТА RENAULT

Дорожньо-транспортна пригода сталася у
Гадячі, 24 листопада, близько 8 години, на
перехресті вулиць С. Швидкого та 10-річчя
Конституції.
За попередньою інформацією, зіткнулися автомобілі ВАЗ-2110, під керуванням водія, 2001 року народження, та Renault Megane, яким керував водій,
1989 року народження.
Унаслідок зіткнення транспортних засобів травмована пасажирка Renault Megane, 1978 року народження. Жінка звернулася за медичною допомогою до
місцевої лікарні.
Вирішується питання щодо внесення відомостей
про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують
транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Обставини та причини дорожньо-транспортної
пригоди з’ясовуються.
Прес-служба поліції

VOLKSWAGEN
ЗБИВ
ЕЛЕКТРООПОРУ

Прес-служба Миргородського РВП повідомила,
що 28 листопада, до чергової частини відділення поліції №1 (м. Гадяч) Миргородського РВП, близько опівночі, у Гадячі, по вулиці Полтавська, водійка
«Volkswagen», 1989 р. н., допустила зіткнення з електроопорою. Транспортний засіб зазнав механічних
пошкоджень. Жінка не постраждала.
На водійку поліцейські склали адміністративний
протокол за ст.124 (Порушення правил дорожнього
руху, що спричинило пошкодження майна) КУпАП.

На лаві підсудних

№ 47 (995)
2 грудня 2021 року

ПОМЕР, ВНАСЛІДОК НЕДБАЛОГО
ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ
МЕДПРАЦІВНИКОМ
18 листопада Гадяцький районний суд
розглянув кримінальне провадження
відносно
уродженця м. Гадяч, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 140 КК України.
Досудовим слідством його обвинувачували в тому, що працюючи фельдшером другої категорії виїзної бригади Гадяцької підстанції екстреної медичної
допомоги, 18 лютого 2018 року о 15 год.
10 хв. отримавши від диспетчера екстреної медичної допомоги повідомлення про виклик до хворого, 1954 р. н., він
прибув на виклик, о 15 год. 16 хв. оглянув хворого та встановив попередній
діагноз: «ІХС: Нестабільна стенокардія. Медикаментозна гіпотонія» та надав хворому медичну допомогу у вигляді розчину Ізокету 2 дози, таб. Аспірину
третину таб. peros, розчин дексаметазону 2,0 + розчин димедролу 1,0 + розчин
папаверину 2,0 в/м, і закінчив виклик о
15 год. 40 хв.
У подальшому, вдруге, 18.02.2018 о
16 год. 21 хв. обвинувачений отримав
від диспетчера екстреної медичної допомоги повідомлення про повторний
виклик на цю ж адресу до хворого, куди
він прибув о 16 год. 26 хв. та констатував смерть хворого.
Згідно висновку комісійної експертизи Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи фельдшер
надав медичну допомогу хворому не
у відповідності до наказу МОЗ України та локального протоколу «Гострий
коронарний синдром», а саме: ним не
вірно була обрана тактика на до госпітальному етапі, хворий потребував невідкладної госпіталізації до спеціалізованого медичного закладу з можливістю
проведення черезшкірних коронарних
втручань для відновлення коронарного
кровообігу та запобігання ускладнень,
у тому числі настанню смерті. Також
ним не вірно була оформлена відмова
від госпіталізації хворого.
Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, смерть хворого настала внаслідок гострої серцево-судинної недостатності, яка розвинулася на
фоні захворювання на атеросклеротич-

ну хворобу серця, про що свідчать морфологічні зміни внутрішніх органів,
притаманні даному захворюванню, а також дані судово-гістологічного дослідження шматочків внутрішніх органів.
Отже, між порушеннями, що були
допущені фельдшером виїзної бригади
при наданні медичної допомоги хворому, що стали причиною несвоєчасного
діагностування у нього тяжкого перебігу хронічного захворювання з боку серцево-судинної системи й, відповідно,
несвоєчасної госпіталізації і лікування, та настанням його смерті від цього
захворювання, вбачається прямий причинно-наслідковий зв`язок.
Досудовим слідством встановлено,
що медичний працівник неналежно виконав свої професійні обов`язки внаслідок недбалого та несумлінного до них
ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, а саме його смерть.
Дії обвинуваченого кваліфікували за ч.1
ст.140 КК України.
У засіданні захисник обвинуваченого подав письмове клопотання про закриття кримінального провадження,
яке мотивоване тим, що згідно обвинувального акту, з моменту вчинення кримінального правопорушення, минуло
більше 3 років, тобто закінчились строки притягнення особи до кримінальної
відповідальності.
Потерпіла заперечувала проти закриття кримінального провадження. До
того ж під час судового розгляду справи, з боку потерпілої надійшла позовна
заява до обвинуваченого, про відшкодування матеріальної та моральної шкоди в сумі 213670 гривень.
Проте, керуючись ст.44, ч.1 ст. 49 КК
України, ст. 284, 285, 288, 369-372, 395
КПК України, суд ухвалив звільнити
обвинуваченого від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
ч.1 ст.140КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закрити. Позовну заяву потерпілої сторони залишили без
розгляду.

П’ЯНИЙ ВОДІЙ
НАМАГАВСЯ
ВІДКУПИТИСЬ
ВІД ПОЛІЦІЇ
9 листопада Гадяцький районний
суд розглянув кримінальне
провадження, відносно уродженця
с. Гречанівка, який працює у
Гадяцькому ВУЖКГ слюсарем,
у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого
ч.1 ст.369 КК України.
Встановлено, що 27 жовтня 2021 року
о 17 год. 30 хв. інспекторами сектору
реагування патрульної поліції ВП №
1 Миргородського РВП, які перебували у добовому наряді, під час здійснення патрулювання на автодорозі по вулиці Ломоносова, у Гадячі, відповідно
до службових обов`язків, був зупинений
транспортний засіб марки ВАЗ 21063,
під керуванням обвинуваченого.
У ході спілкування працівників поліції
із обвинуваченим, у останнього було виявлено ознаки алкогольного сп`яніння,
у зв`язку із чим поліцейськими було повідомлено про порушення ним п. 2.9 (а)

ПДР України та необхідність складання стосовно нього протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене
ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у зв`язку із
перебуванням останнього в стані алкогольного сп`яніння.
У цей час обвинувачений, який усвідомлював, що не мав права керувати
транспортним засобом, оскільки перебував у стані алкогольного сп`яніння, а
також те, що вчинив порушення правил
дорожнього руху, за яке передбачена адміністративна відповідальність у виді
позбавлення права керування транспортними засобами, з метою уникнення негативних наслідків для себе за скоєне ним
адміністративне правопорушення, виник
злочинний умисел, спрямований на пропозицію надати службовій особі неправомірну вигоду за не вчинення нею дії в
його інтересах з використанням службового становища, а саме не складання сто-
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ЗНІМАВ КОШТИ ІЗ КАРТКИ
ПОКІЙНОЇ СУСІДКИ ПО ПАЛАТІ
Гадяцький районний суд, 11 листопада, розглядав кримінальне провадження, відносно громадянина України, у
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185 та ч.2
ст.185 КК України,
У ході розслідування встановили,
що у березні 2020 року у Комунальному підприємстві «Веприцька туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради», що знаходилась
по вул. Заводській, 4 в с. Веприк, проходили лікування дві особи. Одна із
них із 01.12.2019 в Управлінні соціального захисту населення Зіньківської
РДА УСЗН Полтавської РДА, одержувала державну соціальну допомогу,
яка перераховувалася на картку у ПАТ
«Полтава-банк».
У березні 2020 року остання добровільно передала в руки іншій особі
свою банківську картку ПАТ «Полтава-банк», на яку нараховувалась державна соціальна допомога, повідомила
йому пін-код до неї та попросила останнього з зазначеної банківської картки знімати готівку або шляхом здійснення безготівкових оплат придбати
для неї продукти харчування та побутові речі, оскільки через свій фізичний
стан, пов`язаний із хворобою, сама цього зробити не могла. Таким чином, вказана банківська картка з вказаного періоду знаходилась у розпорядженні у
першої особи.
Згідно офіційної інформації у Комунальному підприємстві «Веприцька туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради» власниця картки
померла. Після її смерті, банківська
картка ПАТ «Полтава-банк», залишилася у іншої особи . Цього ж дня адміністрацією вказаного лікувального
закладу встановлювалось місце знаходження банківської кратки, але останній повідомив, що йому не відомо, де
вона, тобто шляхом обману, а саме замовчування відомостей про місце знаходження банківської картки, як способу отримання доступу до готівки,
заволодів нею з метою подальшого її
використання за призначенням, а саме
для зняття грошових коштів, які залишились на ній після смерті власниці.
Згодом, у останнього виник злочинний умисел на таємне викрадення грошових коштів з банківського рахунку відкритого на покійну. Із вказаною
метою, він прибув до відділення АТ
«Укрпошта», в с. Веприк. У вказаному приміщенні він встановив, що банківська картка не заблокована та, що на
неї відбулося чергове зарахування грошових коштів, тому вирішив заволоді-

совно нього адміністративного протоколу за порушення п. 2.9 (а) ПДР України.
Реалізуючи свій злочинний умисел,
достовірно знаючи, що інспектори сектору реагування патрульної поліції є службовими особами органів Національної
поліції України, обвинувачений, в ході
розмови висловив словесну пропозицію
надати вищевказаним поліцейським неправомірну вигоду у вигляді грошових
коштів у сумі 5000 гривень, обіцяючи
зняти їх наступного дня зі своєї банківської картки за не складання стосовно
нього протоколу про адміністративне
правопорушення за порушення ним п.
2.9 (а) ПДР України.
У подальшому, інспектором сектору реагування патрульної поліції було
складено протокол про адміністративне
правопорушення за ч.1 ст.130 КУпАП та
постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері за-
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ти частиною грошових коштів в сумі
1076,83 грн. Крім цього, того ж дня, у
магазині «Золотий колос» він здійснив
безготівкову оплату за продукти харчування на суму 312,60 грн.
Продовжуючи злочинну діяльність,
через кілька днів, перебуваючи у відділенні АТ «Укрпошта», що в с. Веприк,
встановивши, що банківська картка ПАТ «Полтава-банк», ще не заблокована та, що на ній маються грошові кошти, знову вирішив заволодіти їх
частиною. Тому, із вказаної банківської
картки здійснив безготівкове перерахування грошових коштів в сумі 229
грн. за оплату товару для себе, а згодом
зняв залишок із карти 53,75 грн.
Так відбувалося ще декілька разів,
протягом 2020 року адже виплати продовжувались. За вказаний період в цілому він заволодів коштами держави в
особі Управління соціального захисту
населення Полтавської РДА на суму
4302 гривні 98 копійок.
Суд визнав винним вказану особу у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК
України і кваліфікував його дії як таємне викрадення чужого майна (крадіжка) та ч.2 ст. 185 КК України і
кваліфікував його дії як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена повторно.
У судовому засіданні обвинувачений
свою провину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав повністю,
підтвердив, що покійна передала йому
свою банківську картку і він для неї купляв необхідні речі та продукти харчування. Після її смерті картку залишив
собі і періодично купляв собі продукти харчування, розраховуючись даною
карткою. Заявлений цивільний позов
визнав у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК
України, суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 1 року обмеження волі та за ч.2 ст. 185 КК України
призначити йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. На підставі ст. 70 ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш
суворим за сукупністю злочинів призначити покарання у вигляді 2 років
позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК
України його звільнили від відбування
покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік.
Цивільний позов задовольнили цілком – із обвинуваченого стягнути на
користь управління соціального захисту населення Полтавської РДА майнову шкоду в розмірі 4302 грн. 98 коп.

безпечення безпеки правил дорожнього
руху, зафіксоване не в автоматичному
режимі за ч.2 ст. 122 КУпАП.
Суд визнав винним обвинуваченого у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України
і кваліфікував його дії як пропозиція неправомірної вигоди службовій особі інспектору сектору реагування патрульної поліції.
29 жовтня 2021 року між прокурором
та обвинуваченим була укладена угода
про визнання винуватості у кримінальному провадженні відповідно до вимог
ст. 468, 469,472 КПК України, згідно якої
вони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.1 ст. 369
КК України та погодили покарання, яке
він повинен понести - штраф у розмірі
однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17
тисяч гривень.
Підготувала О.Кириченко
за матеріалами ЄДРСР
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ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ,
АТОВЦІ ЗЕМЛІ НЕ ОТРИМАЛИ
Засідання 16 чергової сесії
Гадяцької міської ради відбулось
25 листопада. Були присутні
15 депутатів із 26 обраних.
Розглянули 95 питань порядку
денного з них 58 земельні .
Подробиці – далі.
Звіт міського голови

лосів, для голосування потрібно 18
депутатів, а прибуло на засідання всього 15. Рішення перенесли на наступне
засідання.

Сорок хвилин - все ідеально і прекрасно. Міський голова похвалив всіх
кого міг і себе також не забув. Мешканці міста бачать проведені роботи, але так
само бачать всі недоліки. Про них, до
речі, нічого сказано не було, що в свою
чергу, справило враження від виступу,
як про особисті мемуари.
Питання штатного розпису
Далі розглядали питання про штатний розпис та структуру комунальних підприємств Гадяча. В цілому
зміни доторкались зарплати, назви посади чи формування адекватних ставок
працівників.
Фінансова підтримка
ВУЖКП - 423,7 тисяч гривень на вирішення окремих питань.
«Гадяч-житло» - 300 тисяч гривень,
за словами міського голови «останній
раз». Підприємство має 130 тисяч збитків кожного місяця за вивезення сміття,
ця допомога покриє потреби підприємства на якийсь час.
КП «Добробут» - 44 тисячі гривень.
«Гадяч-агро» у 2021році отримає 59
тисяч гривень на зарплати та канцелярію, а на 2022 рік підприємство отримає
129 тисяч гривень поворотної фінансової допомоги.
Ландшафтний парк «Гадяцький»
Великобудищанська та Лютенська
сільська рада відмовилась у співфінансуванні ландшафтного парку на 2022 рік.

Програма змін соціальноекономічного розвитку
На санаторно-курортне оздоровлення
– 1 888 гривень.
Реконструкція водонапірної вежі с.
Осняги – 78 тисяч гривень.
Послуги по інвентаризації земель Гадяцької громади - 100 тисяч гривень.
Внесення змін до бюджету
Збільшено доходну частину на суму
10 421 965 гривень, з них субвенцій із
обласного бюджету 7,080 мільйонів гривень, з об’єктів спільного користування
340 тисяч гривень та з державного бюджету 3 мільйони гривень.
Видаткова частина збільшена на суму
10 241 965 гривень, з них:
Охорона здоров’я - 3 341 965 гривень;
Житлово-комунальне господарство 1 369 063 гривні;
Благоустрій - 600 тисяч гривень;
Сільське господарство - 178 тисяч
гривень;
Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства - 1,058 мільйо-

ни гривень;
Будівництво медичних установ та закладів - 606 тисяч гривень;
Будівництво багатофункціонального
майданчику в Парку Перемоги – 1 мільйон обласного бюджету та 1,1 мільйон
гривень місцевого бюджету;
Утримання та розвиток автотранспорту - 55 тисяч;
Утримання та розвиток автомобільних доріг: зменшується сума з місцевого бюджету на 2,673 мільйони, але
збільшується з інших бюджетів на 4,322
мільйони гривень;
Освіта - 100 тисяч гривень;
Соцзахист - 4 468 гривень;
Культура - 78 400 гривень;
Придбання контейнерів для твердих
побутових відходів – 861 тисяча гривень та контейнери для роздільного
сміття 72 тисяч гривень.
Земля АТОвцям
У порядку денному питання про надання ділянок воїнам АТО були, оскільки не набрали потрібну кількість го-

ЗРОБИТИ ПО-ЛЮДСЬКИ
НЕ МОЖНА
ЗАЛИШИТИ ЯК Є
Розділові знаки поставите самі.
Наприкінці жовтня міська рада розпочала ремонт зливного колектору
біля гаражного кооперативу по вул.
Гетьманська. Бригада працювала декілька тижнів, була задіяна різна спецтехніка. Міський голова неодноразово приїздив до місця виконання робіт,
контролював процес, фото звіт є в соцмережах. Роботи закінчились і місту
залишилось чекати результатів. Нещодавно пішов дощ, і диво сталось –
на великому кругу, вперше за Бог знає
скільки часу, не було води на дорозі.
Хоча, цього ніхто й не побачив, бо вуличного освітлення немає (детальніше
на стор.7). В кращих традиціях будівельної етики, розриті ділянки засипали чим було та поспішили покинути
місце. Пройшло приблизно три тижні
з моменту завершення робіт. На фото
можна побачити результати «якісної»
роботи по ремонту колектора. Кожного дня, сотня людей проходить поруч,
всі несуть показники в «Гадячгаз» та
«Кременчук-трейдінг». В результаті,
після дощу дорога перетворюється на
місиво. Що вже говорити власникам

гаражів, що розташовані у ярку.
У той час, поки мешканці міста місять багно, міська рада знайшла «нову
жерву» – водопровідну трубу на вул.
Набережна Грунь. З метою встигнути освоїти кошти, комунальники оперативно розкопали та замінили труби,
зайняло це не більше пари днів. По завершенню робіт, вже по традиції, вони
залишили свій «підпис» – землю та
багно. Вже навіть надійшла пропозиція від мешканців: забрати землю з
вул. Набережної Груні та засипати в
новоутворене провалля, яке веде до гаражного кооперативу.
Міський голова взяв за звичку говорити про завершення робіт тільки
словами, фактично ж роботи не завершуються по декілька місяців. Створення комфортних умов проживання не є кредо міської ради, на перший
план виходять числа в статистиці. А
ідеально складений звіт за рік, відсутність освітлення та болото залишене після робіт не є синонімами слова
«комфорт».
Сторінку підготував Влад Лидзарь
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Голосів вистачило на такі
рішення:
Оренда приміщення для
приймальні депутата
Однак, рішенням сесії затвердили передачу в оренду частину приміщення,
що знаходиться за адресою вул. Драгоманова, 4, прим 2, для приймальні депутата міської ради Юрія Гаврилка. Також
міський голова сказав, що частина приміщення буде під приймальню депутата
Олега Кулініча. Тільки от навіщо приймальня депутата ВР в Гадячі – не зрозуміло, він не обирався по нашому округу. Зауважте, оренда приміщення для
депутатів буде коштувати 336,5 гривень
за місяць.
Забрали, а потім повернули
землю підприємству
На минулій сесії було прийняте рішення про передачу земель комунальної власності в користування КП «Гадяч-агро». А те, що з них 8,5 гектарів
землі знаходилось в користуванні цегельного заводу якось нікого й не хвилювало. Цегельний завод – це чи не
єдине діюче підприємство в Гадячі. Робочі місця, податки у бюджет, всі дозвільні документи не врятували його від
«справедливого» розподілу земель. Про
те, який чинник вплинув на рішення
поки не відомо, але землю заводу таки
повернули.
Також, на сесії були затверджені рішення про дозволи на розробку проектної документації на інші земельні
ділянки, за нашими підрахунками «Гадяч-агро» отримає близько 184 гектари.
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ЯК СУЧАСНЕ МІСТО ПОСТУПАЄТЬСЯ
СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ СЕЛУ
Як ми знаємо, з осені світлова
доба зменшується. Більшість
людей йде на роботу та з неї
в темряві. Благо, людина як
істота розумна, з давніх часів
пристосувалась до цього.
Спочатку факели, потім масляні
та газові лампи, а згодом і
електричні ліхтарі освітлювали
шлях до робочих місць, шкіл,
тощо. На п’яти наступає 2022
рік, свині в мізки вживили чіп,
марсохід вже декілька років
ходить по Червоній планеті,
на Місяці продають земельні
ділянки, а своїм власним
будинком можна керувати прямо
з телефону. А от Гадяч залишився
в середньовічному мороку.
Редакція звернула увагу на скарги городян про відсутність освітлення на вулицях міста, та провела свій невеличкий
експеримент – прогулянки в різний час
темної пори доби, в різних кінцях Гадяча. Громадяни були абсолютно праві,
місто повністю в темряві. В мене була
надія, що це можливо випадковість чи
якась одна лінія не працює. Але ж ні.
Все місто, кожна людна вулиця зовсім без освітлення. Деякі вулиці мають
хоч якісь проміжки світла, на які можна орієнтуватись, там де є магазини чи
під’їзди і то не біля кожного. Як наприклад вулиця Шевченка -у школі-інтернаті, яка знаходиться на цій вулиці, горить кожна лампа. Ніхто не економить
на освітленні, проходити поруч приємно і безпечно, є розуміння того, що за
цим місцем слідкують та дбають. Далі
по вулиці знаходиться пара магазинів,
декілька під’їздів – єдині орієнтири в

Останню прогулянку робив в нічний
час, на годиннику 23:10 та йде дощ. Це,
до речі, день після аварії на вулиці Полтавська (подробиці на стор.4). Саме по
ній я розпочав прогулянку. На вулиці немає жодної душі, але кожен ліхтар працює. В 17:00 коли люди повертаються з роботи – темрява. Геніальні
таймери. Видайте, будь - ласка, премію
за «раціональне використання ресурсів»
відповідальному.

просторі, бо вуличне освітлення відсутнє зовсім. А це, на секунду, центр міста.
Якщо ж центр такий, то що у
віддалених кутках?
У спальних районах міста, а найголовніше – на дорогах, які до них ведуть, світла немає також. Але тут немає
і «орієнтирів». Взяти за приклад вул.
Будька. Треба тільки сподіватись, що
місяць вийде та хоч трохи підсвітить обриси дерев та ям на тротуарі. Або діставати телефон та підсвічувати собі під
ноги тримаючи його «в зубах», бо в ру-

ках: дитина або дві, пакет з продуктами
та робоча сумка. Та ж ситуація на кожній дорозі, до будь - якого району Гадяча. Набагато легше назвати вулиці де
є світло, ніж вказати перелік де немає.
Але ж все працює
Повернемось до вулиці Шевченка, бо
пройшовши її повністю ми виходимо
до міського парку. І ось диво, він «палає». На кожному стовпі знаходиться
три лампи і всі горять. Але доріжки порожні і лавки також. За коло по парку я
зустрів п’ять людей.

Чи потрібні якісь висновки?
На сесії міський голова говорив про
проблеми з освітленням, але ніяких рішень чи строків не надав. Він спирався
на те, що на декількох вулицях застаріли дроти, «все зносилось та перегоріло». Відразу зрозуміло, що він не бачив
цю проблему наживо. Виходячи з цього, зносилось та перегоріло воно не очікувано, так само як не очікувано зменшилась світлова доба, так само, як в
жовтні, не очікувано наступив опалювальний період. Проблеми з освітленням не увійшли до звіту міського голови. А в інших куточках Гадяча повинна
статись аварія, щоб увімкнули ліхтарі?
Міська рада закликала підприємців
прикрасити вітрини приміщень до Нового року, щоб створити новорічний
настрій мешканцям. Про який настрій
може йти мова, якщо навіть мінімальні
потреби людини не задовольняються?
Чи це придумали для того, щоб люди по
новорічних прикрасах могли орієнтуватись у темряві?
Для того, щоб розуміти і бачити проблеми міста – в ньому потрібно жити
життям мешканців.
Влад Лидзарь

МІНІ – НПЗ ОТРУЮЄ НАМ ЖИТТЯ
Об’єкт групи компаній «БРСМ»
— міні-НПЗ у Гадячі Полтавської
області, де виробляються
нафтопродукти для однойменної
мережі заправок, продовжує
працювати із серйозними
порушеннями протипожежної й
екологічної безпеки.
Про це пише аналітик Консалтингової групи «А-95» Артем Куюн у матеріалі «Два Василькови» для «Дзеркала Тижня».
У своїх висновках автор посилається
на кадри оперативної відеозйомки дроном цих об’єктів, а також висновки експертів після їх перегляду.
Зокрема, як пише А. Куюн, перше, що
впадає фахівцям у вічі, — на міні-НПЗ у
Гадячі немає факелів, які є невід’ємним
атрибутом будь-якого нафтопереробного виробництва, хоча це обов’язковий елемент протипожежного захисту.
У регулярному режимі на факелах спалюються побічні виробничі гази.
«Але головне призначення факелів –
в екстреній ситуації. Щоб знизити тиск
у резервуарі й уникнути вибуху у разі
швидкого нагріву (через загоряння сусідньої ємності, наприклад), запобіжний клапан відправляє надлишковий
обсяг пального і його пари у факельний
колектор. Жодного елемента цієї системи на заводі не виявлено», — цитує автор інженера одного із легальних НПЗ.
Експерти також звертають увагу на

незадовільний стан обвалування резервуарного парку, через що у разі аварійного розливу паливо може неконтрольовано розтектися.
Автор нагадує, що одним із критичних моментів Васильківської трагедії
стало стікання пального у пожежний
ставок, через що стало неможливо використовувати воду для гасіння пожежі.
«Але у Гадячі все ще гірше. Тут просто немає пожежного ставка як такого. Не стали морочитися і з підземними
чи наземними водяними резервуарами
(це характерні утеплені ємності, в яких
вода не замерзає у мороз)», — йдеться
у статті.
Також не виявлено і пожежних гідрантів. «Навіть якщо вони не потрапили в кадр, їхньої кількості явно недостатньо. Виходить, що в разі потреби
пожежникам просто не буде куди підключитися. На відео помітні спрямовані на технологічні установки пожежні стволи (дві червоні водні гармати на
постаментах), але звідки подаватиметься вода, невідомо», — зазначає А. Куюн.
Ще одне важливе порушення на заводі, за його словами, пов’язане з екологією. На об’єкті не виявлені ні робочих
очисних споруд, ні слідів промислової
й зливової каналізації. Це означає, що
токсичні відходи виробництва скидаються в муніципальну каналізацію, а
всі проливи нафтопродуктів отруюють
грунт і грунтові води.
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РИЗИК СМЕРТЕЛЬНОЇ ДТП НА 4%
Всесвітня організація охорони
здоров’я повідомляє – щороку,
в результаті ДТП у світі гине
майже 1,3 мільйона людей. В
Україні, щодня в дорожньотранспортних пригодах помирає
9 громадян, а 83 — отримують
травми. Дорожньо-транспортний
травматизм є провідною
причиною смертності серед дітей
та молодих людей віком від 5 до
29 років.

За даними Департаменту патрульної
поліції, протягом минулого року сталося 38 768 ДТП, а 9 999 призвели до
загибелі і травмування людей: 11 411
- отримали травми, 1 776 — загинули.
Цього року цифра в рази збільшилась
- сталося 154 480 ДТП, із них 20 365 –
із потерпілими або загиблими. На кінець жовтня в ДТП загинули 2 592 людини (серед них 157 — діти), майже 25
тисяч осіб травмувалися (серед них 3
388 — неповнолітні).
На Полтавщині статистика також невтішна - у січні-жовтні поточного року
сталися понад 3,8 тис. ДТП, в яких загинули 109 осіб та 1066 травмувалися.
Найпоширенішою причиною автопригод назвали порушення швидкісного режиму – понад 40% усіх аварій
із потерпілими і загиблими. Серед інших причини – порушення правил маневрування, правил проїзду перехресть
та пішохідних переходів, а також недотримання безпечної дистанції. До речі,
експерти довели, що саме рух на швидкості значно підвищує ймовірність аварії і тяжкість її наслідків - навіть коли
швидкість перевищують на 1%, ризик
смертельної аварії збільшується на 4%.
Так само, пропорційно із підвищенням
швидкості автомобіля, зростає ризик загинути у дорожньо-транспортній пригоді будучи пасажиром. Імовірність смерті
пішохода, якого збило авто, що рухається зі швидкістю 65 км/год, у 4,5 рази
вище в порівнянні зі швидкістю 50 км/
год.
У той же час, правоохоронці стверджують, що кількість смертей на дорогах України знижується у наслідок
впровадження інноваційних технологій:
«Ми проаналізували річну статистику роботи камер, які були запущені першими, і саме у цих місцях має місце зниження ДТП із потерпілими і загиблими
майже утричі. Тобто, якщо у попередні
роки на цих місцях у сукупності траплялося у середньому 123 ДТП із потерпілими й загиблими, то наразі їх трапляється 44», – розповів заступник голови
департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
На дорогах України зараз працюють
236 камер автоматичної фіксації. У подальшому в МВС планують збільшення
кількості камер до двох тисяч.
Реалізація найбільшого проекту із
цифровізації регіону, першої в області
системи централізованого відеоспостереження, триває і на Полтавщині.
І запрацювати повноцінно вона повинна уже до кінця 2021-го року. Це 119
відеокамер, за допомогою яких виявлятимуть, зокрема, порушення правил дорожнього руху та відстежуватимуть різні події.
Нині такі пристрої у регіоні працюють у тестовому режимі, їх встановили
у Решетилівській, Пришибській та Терешківській громадах. Камери на доро-

За неофіційною інформацією, камери відео фіксації швидкості руху
також встановлені і на дорозі «Гадяч-Полтава». Зокрема, у Шилівці
(Зіньківська громада) та Диканьці. Автомобілісти, які рухаються
у цьому напрямку, стверджують, що уже встигли отримати листи із
повідомленнями про перевищення допустимої швидкості руху.
Штрафується перевищення швидкості на 20 і
більше км. Ще 3 км - похибка приладу.
За перевищення більш ніж на 20 км / год - 255 грн; за перевищення
швидкості більш ніж на 50 км / год - 510 грн. Оскаржити штраф можна
протягом 10 днів. Якщо ж штраф не був сплачений протягом 30 днів,
то його сума подвоюється і передається до суду для примусового
виконання. На транспортний засіб можуть накласти арешт і
боржник втратити право вільно розпоряджатися своїм майном.
Сплатити штраф за порушення ПДР можна: по QRкоду на першій сторінці постанови;
через електронний кабінет водія на сайті МВС; в додатку
«Дія»; за допомогою платіжних систем і сервісів; у банку.

гах обласного значення почали облаштовувати з початку листопада. Загалом
же таких відеовузлів мають облаштувати 42. У Полтавському районі – 16, у
Миргородському районі – 9, у Лубенському районі – 9, у Кременчуцькому
районі - 8.
«Комплексні відеовузли, куди входять дві-три камери, які вже комплексно збирають інформацію і передають
до хмарної інформаційної системи. У

кожній є свій функціонал. Деякі камери тільки оглядові та лише транслюють
інформацію. А деякі - можуть реєструвати номерні знаки, колір та марку автомобіля, рух та швидкість транспорту.
Надалі кількість відеовузлів плануємо
збільшити», - повідомляє заступник голови Полтавської ОДА Ігор Панченко.
«Використання таких камер набагато
спрощує роботу завдяки тому, що мож-

Нагадаємо, що згідно офіційної статистики Департаменту
комунікації МВС України, всього за 2021 рік на підставі
зафіксованих комплексами порушень правил дорожнього руху
було складено понад 3 млн. постанов, з яких сплачено понад 2,5
млн. Загальна сума сплачених штрафів склала 500 млн грн.
Крім того, з’явилася загальна статистика викликів та статистика
з керування транспортними засобами у стані сп’яніння. За 10
місяців 2021 року підрозділами Національної поліції України
опрацьовано понад 4 млн 300 тисяч викликів на лінію 102.
Складено понад 4 млн 500 тисяч адміністративних матеріалів,
серед яких 113 тисяч – з управління у стані сп’яніння.
Також збільшилась кількість позитивних наслідків судового
розгляду адміністративних матеріалів щодо управління у стані
сп’яніння. Їх розглянуто понад 60 тисяч та у 22 випадках вже
відбулося застосування таких санкцій, як безоплатне вилучення
транспортних засобів. 48 разів платно вилучено транспортні засоби,
у 203 випадках застосовано адміністративний арешт. Це наслідки тих
позитивних змін, які були ухвалені згідно законопроекту №2695.
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

на оперативно простежити, по яких вулицях рухається конкретний транспортний засіб у разі його викрадення. Або
дуже часто таке буває, що зник з місця аварії і саме за допомогою таких камер патрульні потім знаходять водіїв,
адже видно, куди він рухався і де саме
повертав», - розповіла речниця патрульної поліції Полтавщини Наталія
Костильва.
До речі, зараз усе відеоспостереження в області фактично працює порізно.
Проте надалі, систему централізують,
тому, крім відеовузлів, до неї зможуть
доєднатися будь-які камери, які відповідатимуть необхідним технічним вимогам. Це, наприклад, камери територіальних громад, будь-яких установ і
організацій або навіть камери, які встановлені на будинку чи подвір’ї простих
громадян.
Інформація із усіх приєднаних камер надходитиме до моніторингових
центрів у Головному управлінні Нацполіції в Полтавській області та в
Полтавській ОДА. Зберігатиметься інформація протягом трьох місяців. В
перспективі ця система може інтегруватися до загальнонаціональної мережі безпеки, що дасть змогу об’єднати
декілька областей в одну державну мережу. Тому, зараз усім громадам саме
час попрацювати над впровадженням
систем відеоспостереження вулиць.
До речі, однією із складових системи «Безпечна Полтавщина» є платформа для зберігання інформації. Необхідні сервери вже привезли з-за кордону,
змонтували та встановили програмне
забезпечення. До наявних серверів можна додавати накопичувачі пам’яті.
«Безпечну Полтавщину» створюють
коштом обласного бюджету. Реалізують
проект у межах Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки, яку презентували на початку цього року. З обласного
бюджету на це спрямували 11 мільйонів
гривень. Нині такі системи спостереження є у Харківській, Київській, Сумській та Дніпропетровській областях.
Підготувала Оксана Кириченко
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«ОБІЦЯНИХ 300 %
СТВОРЯТЬ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДПРАЦІВНИКИ НЕ ОТРИМУЮТЬ»
РЕЄСТР
ДОНОРІВ КРОВІ

Кабінет Міністрів ухвалив постанову
«Про деякі питання функціонування
Національного реєстру донорів крові та
компонентів крові, а також осіб, яким
заборонено виконувати донорську функцію
в електронній системі охорони здоров’я».
Як зазначили у Міністерстві охорони здоров’я, постанова має посилити гарантовані державою безпеку та якість донорської крові та компонентів крові,
безпеку донорів та реципієнтів, а також осіб, яким
заборонено виконувати донорську функцію, за допомогою Національного реєстру донорів крові та
компонентів крові, який становитиме частину електронної системи охорони здоров’я.
«Національний реєстр забезпечуватиме безпеку донора шляхом обліку даних про його медичний огляд,
допуск чи відсторонення від донації, здійснені донації та можливі ускладнення, пов’язані з донацією», –
йдеться у повідомленні.
Реєстр забезпечуватиме повну простежуваність
руху донорської крові та компонентів крові від донора до реципієнта «від вени до вени». Обліковуватимуться результати як медичного огляду донорів
перед донацією, так і результати тестувань крові на
маркери інфекцій, що передаються з кров’ю, визначення групової та резус-належності та інших імуногематологічних досліджень, лабораторного контролю
якості компонентів крові, дозволених до використання з лікувальною метою, ідентифікуючи кожного реципієнта та обліковуючи записи щодо виникнення
несприятливих реакцій і подій, пов’язаних з трансфузією компонентів крові (гемонагляд).
Крім того, Реєстр дозволить в автоматичному режимі підрахувати кількість донацій, що буде підставою для присвоєння донору статусу «Почесний донор України».
МОЗ

Про це повідомив директор департаменту охорони
здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак. Також він
розповів про інші нюанси, пов’язані із COVID.
За рахунок яких резервів вдалося досі
уникнути «червоної» зони?
Ризику переступити в «червону» карантинну зону,
коли припиняється лікування планових пацієнтів,
коли закриваються заклади громадського харчування, обмежуються пасажирські перевезення, взагалі б
не виникло, якби всі своєчасно почали виконувати вимоги та обмеження «жовтої» чи «помаранчевої» зон.
Після того, як обласна комісія з техногенної та екологічної безпеки нарешті вирішила суттєво посилити
карантинні обмеження, ми одразу відчули результати. Вдалося знизити зайнятість ліжок у ковідних стаціонарах до 57,4 відсотка. А мали нещодавно і 62, й навіть 64 відсотки, балансували на межі.
Чи виплачуються медичним працівникам
обіцяні 300 відсотків?
На жаль, ні. Національна служба здоров’я України
оплачує надані послуги за актом виконаних робіт. Лікарні, що були задіяні у першій хвилі, вже відпрацювали механізм співпраці з НСЗУ. Ті, що додалися пізніше, над цим працюють. Загалом же можу сказати,
що фахівцям, які безпосередньо задіяні з ковід-пацієнтами, за вересень виплачено понад 250 відсотків, за
жовтень – близько 270. Але наголошую – тим, хто задіяний безпосередньо.
Якщо ж брати середній показник, то, на прикладі
Обласної інфекційної лікарні, він становить 150% від
заробітної плати. Обласний бюджет фінансує в повному обсязі оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Додаткові кошти виділялися також на придбання
медикаментів, обладнання, капітальний ремонт. Загалом обласна інфекційна лікарня цьогоріч отримала з
обласного бюджету більше 13 мільйонів гривень. Але,
наголошую, заробітна плата фінансується лише Національною службою здоров’я за пакетом послуг – згідно з договором із НСЗУ. Із жодних інших джерел на
це кошти не виділялися.
Чи вистачить діагностичних потужностей у
разі подальшого загострення COVID–ситуації?
Обстежень виконуємо стільки, скільки потребує
ситуація. Лабораторій багато, люди обирають зручні
для себе варіанти. У комунальних закладах, за направленням лікаря, обстеження – і ПЛР, і експрес-тести –
для мешканців області безкоштовні. Такі лабораторії
є на базі обласного Центру СНІДу, Центру контролю
і профілактики хвороб, Обласного протитуберкульозного диспансеру, Кременчуцького перинатального
центру. Загальна потужність комунальних лабораторій перевищує 3 тисячі обстежень за добу.
Усі приватні лабораторії області, що проводять обстеження на коронавірусну хворобу, теж мають угоди
з НСЗУ,їхні результати також вносяться в базу і, відповідно, до загальної статистики.
Зовсім нещодавно результату аналізу доводилося
чекати кілька днів. Тепер змінилися підходи щодо
встановлення діагнозу. Швидкісні тести на антиген
підтверджують його на 99,9 відсотка.
Скільки коштує лікування COVID-пацієнта?
Вартість різко зросла з кількох причин. На жаль,
мутований вірус частіше призводить до тяжкого перебігу та ускладнень у вигляді тотального та субтотального ураження легень із розвитком тяжкої дихальної
недостатності. Частіше трапляються тромбози. Значно вища контагіозність: один хворий заражає 10-15
оточуючих і вже через 3 доби кожен із них починає інфікувати інших. Зросла смертність: у вересні помер-

СЕРЕД ЖИТЕЛІВ ОБЛАСТІ ПОНАД
ТРИ ТИСЯЧІ МАЮТЬ ДІАГНОЗ ВІЛ
Станом на початок жовтня в
Полтавській області кількість ВІЛінфікованих складала 3727 осіб. За
дев’ять місяців 2021 року заклади
охорони здоров’я області взяли під
нагляд 210 ВІЛ-інфікованих з уперше
в житті встановленим діагнозом.

Шляхи інфікування хворих на Полтавщині: статевим шляхом – 54,9%; внаслідок вживання наркотичних речовин ін’єкційним шляхом – 41,1%; 151 дитина
отримала інфекцію від ВІЛ-інфікованої матері. Серед ВІЛ-інфікованих – 1019 хворих на СНІД.
Головне управління статистики

ло 50 мешканців області, у жовтні – 372, за першу декаду листопада – 345.
Навіть клінічні прояви змінилися. Рідше зустрічаються втрата нюху та смаку, а до підвищення температури, головного болю, нежитю, болю в горлі додалися кишкові розлади, що потребує диференціальної
діагностики з гострими респіраторними захворюваннями та кишковими інфекціями.
Відповідно змінилися й підходи до лікування. Потрібно значно більше кисню. Його витрачається подекуди до 20 тонн на добу, вартість однієї тонни – 9
тисяч гривень. Крім того, в область надійшли нові
препарати біовен і ремдесивір.
Знову ж на прикладі обласної інфекційної лікарні лікування одного хворого з тяжким перебігом
COVID-19 коштує в середньому 44,5 тисячі гривень.
Перебіг середньої тяжкості – це близько 15 тисяч.
Ковід-пакетом не передбачені витрати на лікування супутніх неврологічних, серцево-судинних, онкологічних та інших патологій. А вони бувають різного
ступеня тяжкості, тому до лікування залучються додаткові препарати, не передбачені протоколом. В середньому їх вартість у обласній інфекційній лікарні
становить близько 3 тисяч гривень. Ці витрати лягають на пацієнтів.
ВООЗ уже говорить про те, що рушійною
силою пандемії можуть стати школярі. Чи є
офіційна статистика на рівні області, яка б це
підтверджувала чи спростовувала?
На кінець листопада на ковід хворіли в області 1130
дітей, з них віком від 7 до 17 років – 845. На мою думку, ріст не настільки значний, щоб вважати школярів
рушійною силою, принаймні на Полтавщині. Проте
вже маємо випадки ковіду у дітей до року. Однією дозою вакцини Пфайзер щеплено 582 дітей віком від 12
до 15 років, обома дозами – 184. Серед підлітків 16-18
років двома дозами вакциновано майже 1000, однією
– більше 1800 дітей.
У регіоні мешкають 1 мільйон 300 тисяч людей. Із
початку вакцинальної кампанії щеплено більше 970
тисяч: майже 540 тисяч отримали першу дозу та майже 431 тисяча вакциновані обома дозами. Наш регіон
посідає третє місце (після Києва та Київської області)
за кількістю щеплень. Головна задача сьогодні – зменшити розрив між першою і другою дозами.
Найбільший урок, винесений із «карантинного»
досвіду двох останніх років – жорсткі міри треба вводити одразу. Як зробили нарешті зі щепленням освітян та службовців. Як буде після 9 грудня з деякими
іншими категоріями населення – перелік обов’язкових для вакцинації на період карантину професій поступово розширюється.
Сьогодні серед хворих на COVID-19 вакциновані також є, і до лікарень вони теж потрапляють. Але
це, по-перше, невеликий відсоток, а по-друге – значно легший перебіг.
І головне – треба запроваджувати жорсткий контроль за дотриманням карантинних вимог. Треба чітко розуміти: пандемія є і без таких заходів нікуди не
подінеться.
Попри певну стабілізацію ситуації МОЗ попереджає про можливий наступний підйом захворюваності. Та й сьогодні більше тисячі хворих на сто тисяч
населення – це не лише серйозне навантаження на медичну систему, а й величезне вірусологічне навантаження суспільства. За таких умов надзвичайно важливо дотримуватися усіх карантинних заходів.
За матеріалами КП «Полтавський обласний центр
громадського здоров’я»

СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ
НА ГРИП ТА ГРІ
На підконтрольній території (Гадяцький район) за
період із 20 по 26 листопада на ГРІ захворіло 230 осіб
, з них дітей – 84 (36,5%).
Показник захворюваності по району на ГРІ – 458,8
на 100 тисяч населення, в т. ч. по
м. Гадяч 616,7 – показник перевищує базовий рівень (епідемічний поріг – 521,88).
Випадків грипу не зареєстровано.
Щеплено проти грипу та ГРВІ з 01.09. по
26.11.2021р. - 207 осіб (0,41% - від населення
району).
С. Бабак, в. о. завідувача
Гадяцького ВПДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»
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7 грудня в Україні відзначається
День місцевого самоврядування.
Це свято встановлене указом
Президента від 25 листопада
2000 року, «...враховуючи
велике значення місцевого
самоврядування для розвитку
народовладдя, демократизації
суспільних відносин та зміцнення
української державності...».
За великим рахунком, День
місцевого самоврядування – це
свято української громади. Здавна
саме громада була в Україні не
лише первісною й елементарною
формою соціальної організації, а
й особливою формою соціальної
самоорганізації, яка не знає ієрархії
та домінування. У Словнику
української мови Грінченка
громаду визначено як «товариство
рівноправних осіб, суспільство».
Саме громадський, а не державний
устрій був невіддільною рисою
українського народу. Тут можна
згадати і поняття громади як
базової форми життя українських
селян, і запорізьке козацтво
з його майже демократичною
формою правління. Реформа,
за якою почали створювати
громади в Україні має знайому
всім назву – децентралізація.
У чому суть децентралізації?
Кожен мешканець села чи міста має
право на сучасну медицину й освіту, доступні та якісні адміністративні, комунальні, соціальні послуги, гарні дороги, чисті й освітлені вулиці. Але люди
можуть впливати на якість цих послуг
лише тоді, коли відповідальні за їх надання знаходяться близько. Найближчою до людей владою є органи місцевого самоврядування: сільські, селищні
міські ради та їхні виконкоми. Отже,
саме вони повинні мати широкі повноваження і достатньо коштів, щоб бути
спроможними вирішувати усі місцеві питання і нести за це відповідальність. Для цього в Україні з 2014 року
відбувається передача повноважень та
фінансів від державної влади якнайближче до людей - органам місцевого
самоврядування.
Що встигли зробити?
Закони про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України.
Завдяки цим змінам відбулася фінансова децентралізація: місцеві бюджети
зросли на 206,4 млрд грн: з 68,6 млрд в
2014 до 275 млрд грн в 2019 році.
Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Дав змогу
почати формувати спроможний базовий рівень місцевого самоврядування.
За 2015-2019 роки в Україні добровільно створено 982 об’єднані територіальні громади (ОТГ). До складу цих ОТГ
увійшли близько 4500 колишніх місцевих рад (з майже 12 тисяч). Такі темпи
міжмуніципальної консолідації міжнародні експерти назвали дуже високими.
Закон також запровадив інститут старост в ОТГ, які представляють інтереси сільських мешканців у раді громади.
У 2018 році об’єднані громади отримали у комунальну власність майже 1,5
млн га земель сільськогосподарського призначення за межами населених
пунктів.
Закон «Про співробітництво територіальних громад». Створив механізм
вирішення спільних проблем громад:
утилізація та переробка сміття, розвиток спільної інфраструктури тощо. Цим
механізмом скористалися вже сотні
громад.

Закон «Про засади державної регіональної політики». Державна підтримка регіонального розвитку та розвитку
інфраструктури громад за час реформи
зросла у 41,5 разів: з 0,5 млрд в 2014 до
20,75 млрд грн у 2019 році. За рахунок
цієї підтримки в регіонах та громадах
реалізовано у 2015-2019 роках більше
12 тисяч проектів.
Пакет законів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг. Це дозволило
делегувати органам місцевого самоврядування відповідного рівня повноваження з надання базових адміністративних
послуг: реєстрацію місця проживання,
видачу паспортних документів, державну реєстрація юридичних та фізичних
осіб, підприємців, об’єднань громадян,
реєстрацію актів цивільного стану, речових прав, вирішення земельних питань тощо.
З 2020 по 2021 роки головними подіями для громад України стали ліквідації районів, а згодом проведення місцевих виборів. До речі, районів стало
136 замість колишніх 490, що суттєво
зменшило штат та витрати на утримання апарату управління. У 2022 році очікується внесення зміни до Конституції
щодо децентралізації, які необхідні для
подальшого просування реформи та її
завершення.
2021 рік став не простим роком як для
пересічних українців, так і для органів
місцевого самоврядування. Для більшості громад цей рік став першим роком
роботи, а як ми знаємо, на початку завжди важко. Не дивлячись ні на що, Україна може похвалитись темпами розвитку
місцевого самоврядування, навіть перед
розвинутими державами.
Трішки статистики по області та
громадах Гадяччини
До бюджету Полтавської області за
3 квартали 2021 року надійшло 8,8 мільярдів гривень. Зокрема з них 1,17 мільярди це плата за оренду земельних ділянок, а місцеві податки і збори склали
2,37 мільярди гривень. Видаткова частина бюджету становить 6,52 мільярди гривень, з них:
Освіта – 3,65 мільярди;
Спорт – 101, 38 мільйон;
Культура – 250 мільйонів;
Житлово-комунальне
господарство – 483,36 мільйони;

Капітальні видатки –
497,44 мільйони.
Гадяцька громада
Надходження: 104 мільйони 304 тисячі гривень, з них 29,4 мільйони це місцеві податки та 11,845 мільйонів плата
за землю.
Видатки:
Житлово-комунальне господарство
– 9 мільйонів 817 тисяч;
Видатки на заробітну плату
– 75 мільйонів 314 тисяч;
Освіта – 64 мільйони 825 тисяч;
Культура – 4 мільйони 750 тисяч;
Фізкультура і спорт – 1
мільйон 128 тисяч;
Капітальні видатки – 5
мільйонів 804 тисяч;
Утримання апарату управління
– 9 мільйонів 961 тисяч.
Великобудищанська громада
Надходження: 56 мільйонів 384 тисячі гривень, з них 14 мільйонів це місцеві податки та майже 8 мільйонів плата за землю.
Видатки:
Житлово-комунальне господарство
– 1 мільйон 179 тисяч;
Видатки на заробітну плату
– 27 мільйонів 975 тисяч;
Освіта – 22 мільйони 69 тисяч;
Культура – 1 мільйон 812 тисяч;
Капітальні видатки – 551 тисяча;
Утримання апарату управління
– 6 мільйонів 443 тисяч.
Краснолуцька громада
Надходження: 36 мільйонів 53 тисячі
гривень, з них 11,733 мільйони це місцеві податки та 6,754 мільйони плата
за землю.
Видатки:
Житлово-комунальне господарство
– 1 мільйон 759 тисяч;
Видатки на заробітну плату
– 18 мільйонів 462 тисячі;
Освіта – 14 мільйонів 95 тисяч;
Культура – 1 мільйони 848 тисяч;
Фізкультура і спорт – 38 тисяч;
Капітальні видатки – 1
мільйон 158 тисяч;
Утримання апарату управління
– 4 мільйони 487 тисяч.
Лютенська громада
Надходження: 26 мільйонів 397 тисячі гривень, з них 11,044 мільйони це міс-

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

цеві податки та майже 7 мільйонів плата за землю.
Видатки:
Житлово-комунальне
господарство – 93 тисячі;
Видатки на заробітну плату
– 18 мільйонів 658 тисячі;
Освіта – 14 мільйонів 676 тисяч;
Культура – 1 мільйони 224 тисячі;
Капітальні видатки – 2
мільйони 231 тисяча;
Утримання апарату управління
– 4 мільйони 294 тисяч.
Сергіївська громада
Надходження: 38 мільйонів 562 тисячі
гривень, з них 19,819 мільйонів це місцеві податки та 17,747 мільйонів плата
за землю.
Видатки:
Житлово-комунальне господарство
– 2 мільйони 243 тисячі;
Видатки на заробітну плату
– 13 мільйонів 829 тисяч;
Освіта – 10 мільйонів 289 тисяч;
Культура – 1 мільйони 242 тисячі;
Капітальні видатки – 988 тисяч;
Утримання апарату управління
– 3 мільйони 891 тисяч.
Петрівсько-Роменська громада
Надходження: 28 мільйонів 717 тисяч
гривень, з них 17,081 мільйони це місцеві податки та 11,636 мільйонів плата за землю.
Видатки:
Житлово-комунальне господарство
– 1 мільйон 956 тисяч;
Видатки на заробітну плату
– 18 мільйонів 169 тисяч;
Освіта – 13 мільйонів 478 тисяч;
Культура – 1 мільйони 240 тисяч;
Фізкультура і спорт – 10 тисяч;
Капітальні видатки – 1
мільйон 615 тисяч;
Утримання апарату управління
– 4 мільйони 581 тисяч.
В цілому, ми бачимо зростання місцевих бюджетів громад. Нові Закони
України допомагають громадам отримувати більше коштів, привласнювати землю, створювати підприємства,
що дає можливість розвитку не тільки
міст, а й сіл. Вітаємо працівників місцевого самоврядування зі святом та бажаємо успіхів.
Влад Лидзарь
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ЯК УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО
ЧИНИЛО СУПРОТИВ СТАЛІНУ
«Волинки», «бабські бунти»,
повстання... Селяни до
останнього противились
перетворенню на колгоспників.
Озброєні дрючками і праниками,
вони змогли налякати владу
та на півроку призупинити
каток колективізації. Лише
Голодомором Йосип Сталін
упокорив українське село
На Москву через Онацьківці
Вранці 8 березня 1930 року дві сотні людей зібрались на подвір’ї школи в
Кустівцях Шепетівської округи. Вони
були верхи на конях, озброєні вилами
та сокирами. Їхній лідер Семен Ткачук
оглянув шкільну карту. З’ясувавши, що
від села до Москви – усього декілька
сантиметрів, він весело заявив:
– Буду в Москві через чотири дні!
А тоді скомандував:
– Гей, на Москву через Онацьківці!
Там нам підтримка буде!
Кілька днів тому жителі Кустівців, захищаючи церкву, прогнали з села партійців і комсомольців. При цьому розтрощили сільраду й порвали портрети
більшовицьких вождів. Потім розібрали реманент і збіжжя, які раніше віддали для колгоспу, та створили загін
самооборони. Його і очолював Семен
Ткачук. До Москви загін не дійшов. У
сусідніх Бражинцях його зустріли озброєні кулеметами чекісти. Довелося
відступати.
Схожі події тоді відбувались у багатьох селах. Підрадянську Україну
охопила масштабна хвиля стихійних
протестів. Вони стали реакцією на примусову колективізацію, яку впроваджувала влада.
Наслідки «великого перелому»
У середині 1920-х здавалося, що комуністам вдалось утихомирити українське
село. Із сотень повстанських загонів, які
чинили опір новій владі, залишились
поодинокі групи. Хтось прорвався за
кордон, хтось намагався «загубитись»
на безкраїх просторах Радянського Союзу. Багато хто погодився здатись в обмін на обіцяну амністію. Курс на форсовану індустріалізацію, який проголосив
Йосип Сталін, вимагав величезних ресурсів: людських і фінансових. Єдиним
їхнім джерелом був визиск власних громадян. Тож імперія індустріалізувалась,
а населення зубожіло. Головними жертвами такої політики стали селяни, що
становили більшість населення країни.
«Партія отримала величезну перемогу
на фронті колгоспного господарства»,
– констатував Сталін у статті «Рік великого перелому», опублікованій у газеті «Правда» 7 листопада 1929 року.
Очевидно, диктатор видавав бажане за
дійсне. Але це був прозорий натяк. Тож
найближчий пленум ЦК ВКП(б) визначив головне завдання найближчого
часу – суцільна колективізація. На початку наступного року Державне політичне управління розпочало спеціальну
операцію з депортації найзаможніших
селян.
Народне терпіння швидко увірвалось.
Вже 12 лютого в Містках Старобільської округи люди розібрали посівний
матеріал і реманент. Незабаром протест
поширився на сусідні села. У Круглому
сформували загін, який заходився виганяти комуністів. Тими самими днями у
Плужному Шепетівської округи громада почала боротьбу за повернення цер-

діти, замість гратися у хованки, бавилися у «бандита Клітку», – згадує письменник Микола Петренко, уродженець
тих країв.
Або останні повстанці Холодного Яру
– брати Микола, Михайло і Степан Блажевські. Перші двоє загинули в сутичках з чекістами 1925-го. Третій був двічі поранений. Щоб врятувати загін, він
вирішив на деякий час його розпустити. Сам із кількома побратимами перебрався на Донбас, де всі влаштувалися
на будівництво. 1930 брошура «Весняні
рейди» інформувала: «У Шполянському районі знов почала оперувати банда
Блажевського. Її гасло – в селян-одноосібників нічого не брати, грабувати колективи, нищити комуністів. В Орлівці
Блажевський спалив справи комосередку й нахвалявся перестріляти керівників села».
Упродовж того року в Україні зафіксували понад 4 тисячі масових виступів.
У них взяло участь майже 1,2 мільйона
осіб. Також занотували майже 2,8 тисячі «терористичних актів». Щоправда, до
цих останніх залічували навіть спалену
скирту соломи.
кви. До кінця місяця заворушення охопили й сусідню Бердичівську округу.
Тоді ж протести розпочалися в Одеській, Сумській, Дніпропетровській та інших округах. 10 березня повстало Поділля – Тульчинська, Могилів-Подільська
та Вінницька округи.
У 1930 році праник став одним
із видів жіночої «зброї», якою виганяли радянську владу із українських сіл. У Сватівському районі
на Луганщині зберігся переказ про
жіночий загін, що виступив проти колективізації і який назвали
«Праниковою хмарою»
Як на вулкані
«У трьох округах справжнє повстання селян, – звітував наприкінці березня 1930-го нарком Робітничо-селянської інспекції СР
Григорій Орджонікідзе, спеціально відряджений в Україну. – Повстання придушене збройною силою, пустивши в хід кулемети, а
в деяких місцях – гармати. Убитих і розстріляних – 100, поранених – кілька сотень. В інших районах такі самі бунти».
Переважно протести були мирними, адже селяни не мали зброї.
Комуністи зневажливо називали
їх «волинками» – від російського «волынить», себто ухилятися
від праці, затягувати робочий процес. Ініціаторами «волинок» часто
були жінки, які збиралися натовпами в кілька сотень біля сільрад із вимогами видати їм зерно
й усуспільнене майно. Часто виступи переростали в розправи над
представниками влади та місцевими активістами. «Сидимо, як на вулкані.
Коли лягаєш спати, не знаєш, чи прокинешся», – скаржився партійний функціонер, що рушив наводити порядок до
Калинівського району Вінниччини.
«Грабувати колективи,
нищити комуністів»
«Повстання шириться з кожним днем
і стає нам великою загрозою, – писав
комсомолець із Любарщини в листі до
редакції газети «Радянське село». – Усі

активісти втікають в паніці до великих
міст, бо куркулі не дають пощади ні на
хвилину життя». Наляканий масштабом березневих «волинок» режим пішов на поступки. Дозволили вихід із
колгоспів та повернення майна. Як наслідок – до кінця літа колективізовани-

ми залишилося менше третини селянських господарств УСРР. Втім протести
тривали. На початку квітня спалахнуло
Павлоградське повстання, яке охопило
десяток сіл і хуторів на Дніпропетровщині. Жителі двох сіл Драбівського району Черкащини розгромили залізничну станцію і районний суд. Відновилися
партизанські загони. Про їхніх лідерів
ходили легенди. Як-от про Луку Клітку з Роменщини. Він уславився неодноразовими втечами з-під варти. «Ми,
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Бунти голодних
«Потепління» тривало недовго – восени 1930-го влада відновила політику колективізації. Діяли економічними
методами – людей змушували вступати до колгоспів податками і штрафами.
ДПУ повідомляло про 319 масових протестних виступів і 1354 терористичні
акти протягом наступного року.
Також зафіксували 28 «куркульських банд». На початку травня
на півдні сучасної Хмельниччини повстали колишні офіцери
Армії УНР. Півтора десятка осіб,
яких вони очолювали, з боями
прорвалися через річку Збруч, на
територію Польської Республіки. Колишній червоний партизан
Яким Рябченко деякий час працював головою сільради та служив у міліції у Городнянському
районі на Чернігівщині. Втім з
часом зрозумів, що «власними
руками допомагав одягати московське ярмо на свій народ» – і
пішов у ліс. Згуртував навколо
себе до 400 осіб, яких поділив на
три роти і взводи. Чекісти розбили їх через кілька тижнів. Невдовзі в окрузі говорили, що на
придушення хлопців Рябченка «совіти» мусили кинути цілу
дивізію.
Навесні 1932 року люди почали вмирати від голоду. Протести
знову стали масовими – майже
1000 виступів за 7 місяців. Переважно це бунтували голодні. До
прикладу, у Золочівському районі на Харківщині майже дві тисячі жителів 13 сіл штурмували
залізничні склади, у яких зберігали зерно для місцевої винокурні. Попри вогонь охорони, люди розібрали три вагони збіжжя.
Селяни знову почали виходити із колгоспів. Це засигналізувало владі про
крах її колективізаційної політики. У
серпні 1932 року Йосип Сталін виснував: «Україну можемо втратити» і режим взявся до «остаточного вирішення» українського питання – влаштував
Голодомор.
Підготувала Валентина Йотка
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ТБ ПРОГРАМА
06.00 Гiмн України.
06.05,02.45 Невiдомi
Карпати.
06.30 М/ф “Пригоди
Тайо”.
07.00,08.00,09.00,13.0
0,15.00,18.00,21.00,00
.05,02.10,05.25
Новини.
07.05 Енеїда.
08.05 Т/с “Краща
половина”.
0,02.40,05.20 Погода.
09.15 Телепродаж.
09.50 Офiцiйнi
урочистостi до Дня
Збройних сил України.
11.00 “Спадок”.
11.35,18.20 “Полюдськи”.
12.35 Д/с “Дикуни”.
13.10 Прозоро: про
актуальне.
14.00 UA:Фольк.
,00.30,02.35,05.50
Спорт.
15.20 Концерт. Наталiя
Валевська.
16.05 Мiста та мiстечка.
16.30 Д/с “Свiт дикої
природи”.
17.00 Прозоро: про
головне.
19.10 ЧС зi стрибкiв в
воду серед юнiорiв.
Вишка 10 м, дiвчата,
фiнали.
19.50 ЧС зi стрибкiв в
воду серед юнiорiв.
Трамплiн 1 м, юнаки.
Фiнал А. Вишка 10 м,
юнаки. Фiнал В.
21.45 “Зворотнiй вiдлiк”.
23.30 Перша шпальта.
00.45 Перша Вiтчизняна:
Другий фронт.
03.25 Д/ф “Бальний
король”.
04.35 Заради вашої
доньки.
07.10,08.10,09.10
Снiданок з “1+1”.
07.00,08.00,09.00,12.0
0,14.00,16.45,19.30
“ТСН”.
10.20,04.10,05.35
“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”.
20.45,21.10 Т/с “Рiзниця у вiцi”.
21.45 Т/с “Свати”.
22.45 “Твiй вечiр”.
23.45 “ТСН: 10 вражаючих подiй дня”.
23.55 Х/ф “Три горiшки
для Попелюшки”.
01.45 Трилер “Щелепи”.
01.30 Х/ф “Iнспектор
карного розшуку”.
03.20 Х/ф “Стежки-дорiжки”.
04.45 “Телемагазин”.
05.15,22.00 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
,09.00,12.00,17.40
Новини.
07.10,08.10 “Ранок з
Iнтером”.
09.20 Ранок з Iнтером.
10.05,18.00,19.00
“Стосується кожного”.
12.25 Х/ф “Корсиканець”.
14.20 “Речдок”.
16.05 “Чекай на мене.
Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Велика
справа”.
23.45 Х/ф “Крутi заходи”.
06.00,07.00,08.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14
.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,00.00,01.
00,03.00,04.00,05.00
Час новин.
06.30 Iсторiя для дорослих.
07.10,08.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15,11.10 Д/с “Найнебезпечнiшi польоти”.
08.20 Д/с “Спецназ:
ближнiй бiй”.
09.00 Пiдсумки тижня з
А. Мiрошниченко.
10.10,01.10,05.10 Д/с
“Свiт Гiтлера: повоєннi
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понеділок, 6 грудня
плани”.
17.30,18.10,19.15 Х/ф.
15.30,00.30 Час “Ч”.
16.10,22.15 Д/с “Загадки великих битв”.
19.40,02.00 “5 копiйок”.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
22.00 Час-Time.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Служба розшуку
дiтей.
04.35,10.05 Громадянська оборона.
06.30 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10,19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
11.10,13.15 Х/ф “Вуличний боєць”.
12.45,15.45 Факти.
День.
13.50,16.15 Т/с “Пес”.
17.40 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ”.
18.45,21.10 Факти.
Вечiр.
20.20 Хто хоче стати
мiльйонером?
21.05 Т/с “Пес 6”.
21.25 Свобода слова.
00.00 Х/ф “Шiсть куль”.
02.10 Прихована небезпека.
03.10 Я зняв!
05.20 Т/с “Комiсар
Рекс”.
08.05,11.50
МастерШеф. Професiонали. (12+).
,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
12.05,14.50 Т/с “Слiпа”.
15.40,18.05 Т/с “Слiд”.
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с
“Швабра”.
23.05 Т/с “Нiконов i Ко”.
05.55,07.50 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.55 Орел i решка.
10.05 Т/с “Надпри-

родне”.
12.45 Х/ф “Крок
вперед”.
14.50 Х/ф “Крок вперед
2: Вулицi”.
16.50 Хто зверху? (12+).
19.00 Пекельна кухня.
20.55 Х/ф “Робот Чаппi”.
23.30 Х/ф “Готель Артемiда”.
01.10 Вар`яти. (12+).
02.35 Служба розшуку
дiтей.
02.40 Зона ночi.
04.50 Абзац!
06.30,07.10,08.15
Ранок з Україною.
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
09.00 Мисливцi за чудесами.
10.00 Агенти справедливостi. (12+).
14.10,15.30 Т/с
“Вiдважнi”.
17.00 Т/с “Дитячий охоронець”.
20.10 “Говорить
Україна”.
21.00 Т/с “Я заберу
твою сiм`ю”.
23.10 Т/с “Вiддай мою
мрiю”.
01.25 Телемагазин.
01.55 Гучна справа.
02.50 Реальна мiстика.
07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14
.00,16.00,17.00,18.00
“Репортер”. Новини.
07.10,08.10 “Новий
день” з Л. Вакулюк та С.
Вардою.
09.10,10.10 “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”
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.
05.00 Х/ф “ТАРС уповноважений заявити...”, 8 с.
06.50 Х/ф “Жандарм i
жандарметки”.
09.00 Х/ф “Любов”.
11.25 Х/ф “Фальшивомонетники”.
13.25 Х/ф “Красень
Джоннi”.
15.10 Х/ф “Дура”.
17.55 Х/ф “Магазиннi
злодюжки”.
20.20 Х/ф “В країнi
жiнок”.
22.20 Х/ф “Ранок”.
00.05 Х/ф “Молодий
майстер”.
02.15 Х/ф “Бумер”.
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Юху та його
друзi”.
08.35 “Ух ти show”.
08.50 “Орел i решка.
Iвлєєва vs Бєдняков”.
09.50 “Орел i решка.
Навколо свiту”.
10.45 “Орел i решка. Рай
та пекло”.
11.50,21.00 “Iнше
життя”.
12.50 Х/ф “Теорiя
хаосу”.
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”.
23.45 Х/ф “Чоловiки у
великому мiстi 2”.
01.50 Т/с “Три сестри”.
02.50 “Нiчне життя”.
06.30,08.00 Телема-

газин.
07.30 Видатнi акторки.
Топ 100.
08.20 Сенсацiї екрану.
09.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
15.30,00.40,03.40 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.
01.40 Формула кохання.
03.20 Арт-простiр.
04.10 М/ф.
04.45 “Top Shop”.
06.25 “Таємницi свiту”.
07.50 Х/ф “Тегеран-43”.
10.50,21.15 Т/с “Менталiст”.
16.30,19.00,03.00
“Свiдок”.
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”.
14.45,23.00 Т/с “Той,
що читає думки”.
17.00,03.30,04.05 “Випадковий свiдок”.
18.20,03.35 “Свiдок.
Агенти”.
00.45 Х/ф “Ведмежатник”.
05.00 “Ранок Росiї”.
09.00 “Про найголовнiше”.
,13.00,16.00,19.00
Вiстi.
10.35,03.45 “Доля людини з Борисом Корчевниковим”.
11.40,17.40 “60
хвилин”.
13.30,20.05 Вiстi. Мiсцевий час.
13.55 Т/с “Кулагiни”.
15.50,01.50 Новини
культури.
16.15 “Андрiй Малахов.
Прямий ефiр”.
20.20 Т/с “Ключ вiд всiх

дверей”.
22.20 “Вечiр з Володимиром Соловйовим”.
00.55 Вiстi - Санкт-Петербург.
01.10 “Нестоличнi театри”. Татарський академiчний театр опери i
балету iменi Муси
Джалiля.
02.10 Т/с “В зонi ризику”.
06.30,05.40 Мiстична
Україна.
07.25,03.40 Правила
виживання.
08.25 Страх у твоєму
домi.
09.20 Мiсця сили.
10.15,01.40 Речовий
доказ.
11.25,21.50 У пошуках
iнновацiй.
12.20 Вiйна всерединi
нас.
13.20 Таємницi людського мозку.
14.15 Довiдник дикої
природи.
15.10,04.40 Сiяя: з
нами у дику природу.
16.10 Дикi Фiлiппiни
Найджела Марвiна.
17.05,23.40 НАСА:
нез`ясоване.
18.00,00.40 Секретнi
територiї.
18.55 Брама часу.
19.50 Земнi катаклiзми.
20.50 Гарячi точки.
22.40 Мiсiя Галапагоси.
02.50 Судiть самi.
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Т/с “Ромео i Джульєтта з Черкас”.
10.30 Х/ф “Росомаха.
Безсмертний”.
12.55,18.00 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня
шопiнгу. Битва блондинок.
15.00,05.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд.
16.00,03.15 Панянка-селянка.
19.00 Одного разу пiд
Полтавою.
22.00 Т/с “#Яжебать”.
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23.00,02.15 Країна У
2.1.
00.00 Т/с “Батько рулить”.
01.00 Т/с “Батько рулить
2”.
05.50 Кориснi пiдказки.
06.15 Мелодрама
“Iспанська-англiйська”.
(США).
08.25 Мелодрама
“Бруднi танцi”. (США).
(12+).
10.00 М/ф “Лелеки”.
11.25 М/ф “Смурфики”.
13.05 М/ф “Смурфики
2”.
14.50 Бойовик “Дюна”.
(США - Мексика). (12+).
17.00 Бойовик “Сходження Юпiтер”. (США Великобританiя - Австралiя). (16+).
19.05 Бойовик “Поле
битви - Земля”. (США).
21.00 Трилер “Глибоке
синє море”. (США Австралiя). (16+).
22.40 Бойовик “Водний
свiт”. (США). (12+).
00.55 Трилер
“Iдентифiкацiя”. (США).
02.20 Трилер “Зникла”.
04.45 Мелодрама
“Ромео i Джульєта”.
(Великобританiя - Iталiя).
06.00,18.50 “ДжеДАI”.
06.15 Т/с “Козирне
мiсце”.
10.10 Х/ф “Хiтмен: Агент
12.05 Х/ф “Макс Пейн”.
14.00 “Загублений свiт”.
17.55 “Секретнi
матерiали”.
18.15 “Спецкор”.
19.25 “Грошi”.
20.20,21.20 Т/с “Янголи
22.15,00.30 Т/с “CSI:
Мiсце злочину”.
00.05 “Дубинiзми”.
02.20 Т/с “Зустрiчна
смуга”.
03.15 “Вiдеобiмба 2”.
04.15 “ДжеДАI.
Дайджест”.
05.15 Телемагазини.

вівторок, 7 грудня
06.00 Гiмн України.
06.05 Роздивись.
06.30 М/ф “Пригоди
Тайо”.
07.00,08.00,09.00,13.0
0,15.00,18.00,21.00,23
.35,02.10,05.10 Новини.
07.05 Енеїда.
08.05 Т/с “Краща половина”.
09.10 Телепродаж.
09.40 Т/с “Серцебиття”.
10.35 Т/с “Любов та
помста”.
11.35,18.20 “По-людськи”.
12.35 Д/с “Дикуни”.
13.10,01.25 Прозоро:
про актуальне.
14.00 UA:Фольк.
,21.45,00.10,05.45
Спорт.
15.20 Концерт. Анатолiй
Гнатюк.
16.25 Буковинськi загадки.
16.30 Д/с “Свiт дикої
природи”.
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 ЧС зi стрибкiв в
воду серед юнiорiв.
Трамплiн 3 м, юнаки.
Фiнал В.
22.00 Полюси.
23.00 Бiгус Iнфо.
00.25 Т/с “Округ
Дюрем”.
02.05,02.40,05.05 Погода.
02.45 Невiдомi Карпати.
03.10 Д/ф “Норильське
повстання”.
04.15 Мер Китаю.
30,07.10,08.10,09.10
Снiданок з “1+1”.
07.00,08.00,09.00,12.0
0,14.00,16.45,19.30
“ТСН”.
,10.20,04.25,05.35
“Життя вiдомих людей”.
11.15,12.20,14.15 “Твiй
день”.
14.45 “Одруження наослiп”.
17.10 Т/с “Величне сто-

лiття. Роксолана”.
20.43 “ПроCпорт”.
20.45,21.10 Т/с “Рiзниця
у вiцi”.
21.45 Т/с “Свати”.
22.45 “Твiй вечiр”.
23.45 “ТСН: 10 вражаючих подiй дня”.
23.55 Трилер “Той, що
бiжить лабiринтом”.
02.05 Трилер “Щелепи
2”.
01.30 Х/ф “За вовчими
законами”.
03.25 М/ф.
03.45 “Подробицi” “Час”.
04.15,18.00,19.00 “Стосується кожного”.
05.05 “Телемагазин”.
05.35,22.00 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
,09.00,12.00,17.40
Новини.
07.10,08.10,09.20
“Ранок ”.
10.00,11.00 “Корисна
програма”.
12.25 Х/ф “Операцiя
“Тушонка”.
14.40,15.40 “Речдок”.
16.25 “Речдок. Особливий випадок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Велика
справа”.
23.45 Х/ф “Убити гiнця”.
06.00,07.00,08.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14
.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,00.00,01.0
0,03.00,04.00,05.00
Час новин.
06.30 Iсторiя для дорослих.
07.10,08.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15,11.10 Д/с “Найнебезпечнiшi польоти”.
08.20 Д/с “Спецназ:
ближнiй бiй”.
09.00,21.00 Час новин.
Пiдсумки дня.
10.10,01.10,05.10 Д/с

“Свiт Гiтлера: повоєннi
плани”.
,17.30,18.10,19.15 Х/ф.
15.30,00.30 Час “Ч”.
16.10,22.15 Д/с “Загадки великих битв”.
19.40 “5 копiйок”.
22.00 Час-Time.
02.00 “Дiйовi особи”.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!
03.55 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Факти.
04.35,10.10,20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому
мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
11.00,13.25 Х/ф
“Мiцний захист”.
12.45,15.45 Факти.
День.
13.50,16.20 Т/с “Пес”.
17.50 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ”.
18.45,21.05 Факти.
Вечiр.
21.20 Т/с “Пес 6”.
22.30 Т/с “Пес 2”.
23.35 Т/с “Схованки”.
02.30 Я зняв!
03.05 Найкраще на ТБ.
05.20 Т/с “Коли ми
вдома”.
06.00 Т/с “Комiсар
Рекс”.
07.55,11.50
МастерШеф. Професiонали. (12+).
,17.30,22.00 Вiкна-Новини.
12.05,14.50 Т/с “Слiпа”.
15.40,18.05 Т/с “Слiд”.
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с
“Швабра”.
23.05 Т/с “Нiконов i Ко”.
05.55,07.50 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.

07.55 Орел i решка.
10.00 Т/с “Надприродне”.
12.40 Суперiнтуїцiя.
14.50 Х/ф “Крок вперед
3”.
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Екси. (16+).
20.55 Х/ф “Перевага”.
23.30 Х/ф “Репродукцiя”.
01.35 Вар`яти. (12+).
02.40 Зона ночi.
04.50 Абзац!
06.30,07.10,08.15
Ранок з Україною.
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
09.00 Мисливцi за чудесами.
10.00 Агенти справедливостi. (12+).
14.10,15.30,17.00 Т/с
“Дитячий охоронець”.
20.10 “Говорить
Україна”.
21.00 Т/с “Я заберу твою
сiм`ю”.
23.10 Т/с “Вiддай мою
мрiю”.
01.25 Телемагазин.
01.55 Гучна справа.
02.50 Реальна мiстика.
07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,
6.00,17.00,18.00,19.45
“Репортер”. Новини.
07.10,08.10 “Новий
день” з Л. Вакулюк та С.
Вардою.
09.10,10.10 “Новини
країни” з К. Ашiон та П.
Рольником.
11.10,12.10 “Новини
країни” з М. Клюк та О.
Близнюком.
13.15 “Обiдня перерва” з
М. Шамановим та М.
Стецюк.
14.15 “Великий день” з
А. Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою.
17.10 “Ситуацiя” з М.
Леончук та В. Воло-

шиним.
18.15 “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”.
05.00 Х/ф “ТАРС уповноважений заявити...”, 9 с.
06.50 Х/ф “Молодий
майстер”.
09.00 Х/ф “Магазиннi
злодюжки”.
11.25 Х/ф “В країнi
жiнок”.
13.25 Х/ф “Ранок”.
15.10 Х/ф “Бумер”.
17.55 Х/ф “Морiс Рiшар”.
20.20 Х/ф “Мрiйник”.
22.20 Х/ф “Щит Мiнерви”.
00.05 Х/ф “Закусочна на
колесах”.
02.15 Х/ф “Бумер 2”.
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Юху та його
друзi”.
08.35 “Ух ти show”.
08.50 Т/с “Дикий янгол”.
09.30 “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”.
01.30 “Орел i решка.
Шопiнг”.
02.25 Т/с “Три сестри”.
03.15 “Нiчне життя”.
06.30,08.00 Телемагазин.
07.30 Видатнi акторки.

Топ 100.
08.20 Сенсацiї екрану.
09.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
15.30,00.40,03.40 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.
01.40 Формула кохання.
03.20 Арт-простiр.
04.10 М/ф.
04.45 “Top Shop”.
06.20 “Свiдок. Агенти”.
17.00,03.00,03.45 “Випадковий свiдок”.
.30,16.30,19.00,02.30
“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Товариш генерал”.
10.50,21.15 Т/с “Менталiст”.
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”.
14.45,23.00 Т/с “Той, що
читає думки”.
18.20,03.15 “Будьте
здоровi”.
00.45 “Легенди карного
розшуку”.
05.00 “Ранок Росiї”.
09.00 “Про найголовнiше”.
,13.00,16.00,19.00
Вiстi.
10.35,03.45 “Доля людини з Борисом Корчевниковим”.
11.40,17.40 “60 хвилин”.
13.30,20.05 Вiстi. Мiсцевий час.
13.55 Т/с “Кулагiни”.
15.50,01.50 Новини
культури.
16.15 “Андрiй Малахов.
ефiр”.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

20.20 Т/с “Ключ вiд всiх
дверей”.
22.20 “Вечiр з Володимиром Соловйовим”.
00.55 Вiстi - Санкт-Петербург.
01.10 “Скрипковий
Всесвiт Вiктора
Третьякова”.
02.10 Т/с “В зонi ризику”.
06.40,03.45 Правила
виживання.
07.40 Страх у твоєму
домi.
08.40 Мiсця сили.
09.40,01.40 Речовий
доказ.
10.50,21.50 У пошуках
iнновацiй.
11.50 Вiйна всерединi
нас.
12.50 Таємницi людського мозку.
13.50 Довiдник дикої
природи.
14.50,04.45 Сiяя: з нами
у дику природу.
15.50 Дикi Фiлiппiни
Найджела Марвiна.
16.50,23.40 НАСА:
нез`ясоване.
17.50 Секретнi територiї.
18.50 Брама часу.
19.50 Земнi катаклiзми.
20.50 Гарячi точки.
22.40 Мiсiя Галапагоси.
00.40 Фантастичнi
iсторiї.
02.50 Судiть самi.
05.45 Мiстична Україна.
06.00 Мультиранок.
09.30 Т/с “Ромео i Джульєтта з Черкас”.
10.30 Х/ф “Логан: Росомаха”.
13.10,18.00 4 весiлля.
14.10,17.00 Богиня
шопiнгу. Битва блондинок.
15.00,05.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд.
16.00,03.15 Панянка-селянка.
19.00 Одного разу пiд

Полтавою.
22.00 Т/с “#Яжебать”.
23.00,02.15 Країна У
2.1.
00.00 Т/с “Батько рулить
2”.
05.50 Кориснi пiдказки.
06.40,15.10 Бойовик
“Водний свiт”. (США).
08.55 Бойовик “Дюна”.
(США - Мексика). (12+).
11.05,05.25 Бойовик
“Поле битви - Земля”.
(США). (16+).
13.00 Трилер “Капiтан
Фiлiпс”. (США). (16+).
17.20 Мелодрама
“Дружина мандрiвника в
часi”. (США). (16+).
19.05 Комедiя
“Прикинься моєю
дружиною”. (США). (16+).
21.00 Мелодрама
“Стажист”. (США). (16+).
23.00 Трилер “Таємницi
Лос-Анджелеса”. (США).
(18+).
01.10 Трилер “Зникла”.
(США). (18+).
03.35 Трилер
“Iдентифiкацiя”. (США).
(16+).
06.00 “Шаленi
перегони”.
07.00,18.50,19.25
“ДжеДАI”.
08.20 Т/с “Мисливцi за
релiквiями”.
11.15 Т/с “Янголи”.
14.50 “Загублений свiт”.
17.55,02.50 “Секретнi
матерiали”.
18.15 “Спецкор”.
20.25,21.20 Т/с “Янголи
2”.
22.15,00.05 Т/с “CSI:
Мiсце злочину”.
01.55 Т/с “Зустрiчна
смуга”.
03.05 “Вiдеобiмба 2”.
04.15 “ДжеДАI.
Дайджест”.
05.15 Телемагазини.
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06.00 Гiмн України.
06.05 Роздивись.
06.25 М/с “Пiнгвиня Пороро”.
07.00,08.00,09.00,13.0
0,15.00,18.00,21.00,23.
35,02.10,05.10 Новини.
07.05 Енеїда.
08.05 Т/с “Краща половина”.
09.10 Телепродаж.
09.40 Т/с “Любов та помста”.
11.35,18.20 “По-людськи”.
12.35 Д/с “Дикуни”.
13.10,01.25 Прозоро:
про актуальне.
14.00 UA:Фольк.
,00.10,02.45,05.45
Спорт.
15.20 Концерт. Пiснi про
кохання.
16.30 Д/с “Свiт дикої
природи”.
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 ЧС зi стрибкiв в
воду серед юнiорiв.
Вишка 10 м, юнаки, фiнал.
20.10 ЧС зi стрибкiв в
воду серед юнiорiв.
Трамплiн, 3 м, дiвчата.
Фiнал В.
22.00 Полюси.
23.00 Перша шпальта.
00.25 Т/с “Округ Дюрем”.
02.05 Погода.
03.00 Невiдомi Карпати.
03.25 Д/с “Дикi тварини”.
03.50 Д/ф “Олександр
Довженко: Одеський
свiтанок”.
04.20 Безвинний у камерi
смертникiв.
,07.10,08.10,09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00,08.00,09.00,12.0
0,14.00,16.45,19.30
“ТСН”.
,10.20,04.50,05.35
“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”.
20.45,21.10 Т/с “Рiзниця
у вiцi”.
21.45 Т/с “Свати”.
22.45 “Твiй вечiр”.
23.45 “ТСН: 10 вражаючих подiй дня”.
23.55 Трилер “Той, що
бiжить лабiринтом 2”.
02.50 Трилер “Щелепи
3”.
01.55 Х/ф “Пароль:
Хаус”.
03.45 “Подробицi” “Час”.
04.15,18.00,19.00 “Стосується кожного”.
05.05 “Телемагазин”.
05.35,22.05 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
,09.00,12.00,17.40 Новини.
07.10,08.10,09.20
“Ранок ”.
10.00,11.00 “Корисна
програма”.
12.25 Х/ф “Лашкаво прошимо”.
14.40,15.40 “Речдок”.
16.30 “Речдок. Особливий випадок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Велика
справа”.
23.50 Х/ф “Серед бiлого
дня”.
06.00,07.00,08.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,19.00,00.00,01.00,
03.00,04.00,05.00 Час
новин.
06.30 Iсторiя для дорослих.
07.10,08.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15,11.10 Д/с “Найнебезпечнiшi польоти”.
08.20 Д/с “Спецназ:
ближнiй бiй”.
09.00,21.00 Час новин.
Пiдсумки дня.

середа, 8 грудня
10.10,01.10,05.10 Д/с
“Свiт Гiтлера: повоєннi
плани”.
,17.30,18.10,19.15 Х/ф.
15.30,00.30 Час “Ч”.
16.10,22.15 Д/с “Загадки великих битв”.
19.40 “5 копiйок”.
22.00 Час-Time.
02.00 “Велика полiтика”.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку
дiтей.
04.20 Факти.
04.40,10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому
мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
11.20,13.25 Х/ф “Таємний агент”.
12.45,15.45 Факти.
День.
14.00,16.20 Т/с “Пес”.
17.50 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ”.
18.45,21.05 Факти.
Вечiр.
20.20 Хто хоче стати
мiльйонером?
21.20 Т/с “Пес 6”.
22.35 Т/с “Пес 2”.
23.40 Т/с “Схованки”.
02.35 Я зняв!
05.30 Т/с “Коли ми
вдома”.
06.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
08.50,11.50
МастерШеф. Професiонали. (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiкна-Новини.
12.00,14.50 Т/с “Слiпа”.
15.35,18.05 Т/с “Слiд”.
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с
“Швабра”.
23.05 Т/с “Нiконов i Ко”.

05.55,07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.20 Орел i решка.
09.25 Т/с “Надприродне”.
13.00 Суперiнтуїцiя.
15.00 Х/ф “Крок вперед:
Революцiя”.
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Дiти проти зiрок.
20.45 Х/ф “Не такi”.
22.50 Х/ф “Знаки”.
01.00 Х/ф “Boss Level:
Врятувати колишню”.
02.35 Служба розшуку
дiтей.
02.40 Зона ночi.
04.50 Абзац!
06.30,07.10,08.15
Ранок з Україною.
,15.00,19.00,23.00 Сьогоднi.
09.00 Мисливцi за чудесами.
10.00 Агенти справедливостi. (12+).
14.10,15.30,17.00 Т/с
“Дитячий охоронець”.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Я заберу твою
сiм`ю”.
23.10 Т/с “Вiддай мою
мрiю”.
01.25 Телемагазин.
01.55 Гучна справа.
02.25 Реальна мiстика.
07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,
,17.00,18.00,18.50 “Репортер”. Новини.
07.10,08.10 “Новий
день” з Л. Вакулюк та С.
Вардою.
09.10,10.10 “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.
05.00 Х/ф “ТАРС уповноважений заявити...”, 10 с.
06.50 Х/ф “Закусочна на
колесах”.
09.00 Х/ф “Морiс Рiшар”.
11.25 Х/ф “Мрiйник”.
13.25 Х/ф “Щит Мiнерви”.
15.10 Х/ф “Бумер 2”.
17.55 Х/ф “Мiстер Пiп”.
20.20 Х/ф “Ласкаво просимо до Райлi”.
22.20 Х/ф “Маша”.
00.05 Х/ф “Мiський мисливець”.
02.15 Х/ф “Олiгарх”.
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Юху та його
друзi”.
08.35 “Ух ти show”.
08.50 Т/с “Дикий янгол”.
09.35,20.00 “Орел i
решка. Навколо свiту”.
10.30 “Орел i решка. Рай
та пекло”.
11.30 “Орел i решка.
Перезавантаження. Америка”.
13.30,21.00 “Iнше
життя”.
14.30 Т/с “Беверлi Хiлс
90210”.
18.00 “Орел i решка.
Перезавантаження”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”.
01.25 “Орел i решка.
Шопiнг”.
02.15 Т/с “Три сестри”.
03.15 “Нiчне життя”.
06.30,08.00 Телема-

газин.
07.30 Видатнi акторки.
Топ 100.
08.20 Сенсацiї екрану.
09.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
,15.30,00.40,03.40 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.
01.40 Формула кохання.
03.20 Арт-простiр.
04.10 М/ф.
04.45 “Top Shop”.
06.20 “Будьте здоровi”.
.00,03.05,03.45 “Випадковий свiдок”.
30,16.30,19.00,02.35
“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Версiя полковника Зорiна”.
10.45,21.15 Т/с “Менталiст”.
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”.
14.50,23.00 Т/с “Той, що
читає думки”.
18.20,03.15 “Вартiсть
життя”.
00.45 “Легенди карного
розшуку”.
05.00 “Ранок Росiї”.
09.00 “Про найголовнiше”.
13.00,16.00,19.00 Вiстi.
10.35,03.45 “Доля людини з Борисом Корчевниковим”.
11.40,17.40 “60 хвилин”.
13.30,20.05 Вiстi. Мiсцевий час.
13.55 Т/с “Кулагiни”.
15.50,01.55 Новини
культури.
16.15 “Андрiй Мала-

ТБ ПРОГРАМА
хов.р”.
20.20 Т/с “Ключ вiд всiх
дверей”.
22.20 “Вечiр з Володимиром Соловйовим”.
00.55 Вiстi - Санкт-Петербург.
01.10 “Шукачi”.
02.15 Т/с “В зонi ризику”.
06.50,03.40 Правила
виживання.
07.50 Страх у твоєму
домi.
08.45 Скептик.
09.45,01.40 Речовий
доказ.
10.55,21.50 У пошуках
iнновацiй.
11.55 Вiйна всерединi
нас.
12.55 Пересказана
iсторiя.
13.55 Довiдник дикої
природи.
14.55,04.40 Сiяя: з нами
у дику природу.
15.55 Дикi Фiлiппiни Найджела Марвiна.
16.50,23.40 НАСА:
нез`ясоване.
17.50,00.40 Фантастичнi
iсторiї.
18.50 Брама часу.
19.50 Земнi катаклiзми.
20.50 Гарячi точки.
22.40 Мiсiя Галапагоси.
02.50 Судiть самi.
05.40 Мiстична Україна.
06.00 Мультиранок.
09.30 Т/с “Ромео i Джульєтта з Черкас”.
10.30 Х/ф “День незалежностi”.
13.20,18.00 4 весiлля.
14.10,17.00 Богиня
шопiнгу. Битва блондинок.
15.00,05.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд.
16.00,03.15 Панянка-селянка.
19.00 Одного разу пiд
Полтавою.
22.00 Т/с “#Яжебать”.
23.00,02.15 Країна У 2.1.

00.00 Т/с “Батько рулить
2”.
05.50 Кориснi пiдказки.
07.20 Бойовик
“Сходження Юпiтер”.
(США - Великобританiя Австралiя). (16+).
09.25 Бойовик “Голоднi
iгри”. (США). (16+).
11.45,04.10 Мелодрама
“Будинок бiля озера”.
(США - Австралiя). (12+).
13.20 Мелодрама
“Щоденник пам`ятi”.
(США). (16+).
15.20 Мелодрама
“Стажист”. (США). (16+).
17.20 Мелодрама
“Iспанська-англiйська”.
(США). (12+).
19.25,05.50 Комедiя
“Мiльйонер мимоволi”.
21.00 Комедiя
“Однокласники”. (США).
22.40 Комедiя
“Страшилки”. (США Австралiя). (12+).
00.20 Трилер “Глибоке
синє море”. (США Австралiя). (16+).
02.00 Трилер “Iлюзiя
обману 2”. (США Великобританiя Канада). (12+).
06.00 “Шаленi перегони”.
07.00,18.50 “ДжеДАI”.
09.05 Х/ф “Ейр Америка”.
11.15 Т/с “Янголи”.
14.50,19.25 “Загублений
свiт”.
17.55 “Секретнi
матерiали”.
18.15 “Спецкор”.
20.15,21.10 Т/с “Янголи
2”.
22.05,23.55 Т/с “CSI:
Мiсце злочину”.
01.45 Т/с “Зустрiчна
смуга”.
03.35 “Вiдеобiмба 2”.
04.15 “ДжеДАI.
Дайджест”.
05.15 Телемагазини.

четвер, 9 грудня
06.00 Гiмн України.
06.05 Роздивись.
06.25 М/с “Пiнгвиня
Пороро”.
07.00,08.00,09.00,13.0
0,15.00,18.00,21.00,23
.35,02.10,05.10 Новини.
07.05 Енеїда.
08.05 Т/с “Краща половина”.
09.10 Телепродаж.
09.40 Т/с “Любов та
помста”.
11.35,18.20 “По-людськи”.
12.35 Д/с “Дикуни”.
13.10,01.25 Прозоро:
про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
1.45,00.10,02.45,05.45
Спорт.
15.20 Концерт. Пiснi про
кохання.
16.30 Д/с “Свiт дикої
природи”.
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 ЧС зi стрибкiв в
воду серед юнiорiв.
Трамплiн, 3 м, дiвчата,
фiнали.
19.55 ЧС зi стрибкiв в
воду серед юнiорiв.
Вишка 10 м, юнаки,
фiнали.
22.00 Полюси.
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях.
00.25 Т/с “Округ
Дюрем”.
02.05,03.00,05.05 Погода.
03.05 Невiдомi Карпати.
03.30 Х/ф “Тiнi забутих
предкiв”.
07.10,08.10,09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00,08.00,09.00,12.0
0,14.00,16.45,19.30
“ТСН”.
09.25,10.20,05.35
“Життя вiдомих людей”.
11.15,12.20,14.15 “Твiй
день”.
14.45 “Одруження на-

ослiп”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
20.33 “Чистоnews”.
20.38 “ПроCпорт”.
20.40,21.05 Т/с “Рiзниця
у вiцi”.
21.45 “Право на владу”.
00.45 “ТСН: 10 вражаючих подiй дня”.
00.55 Трилер “Екс
Махiна”.
03.00 Трилер “Щелепи
4”.
01.35 Х/ф “Перш, нiж я
засну”.
03.05 М/ф.
03.45 “Подробицi” “Час”.
04.15,18.00,19.00
“Стосується кожного”.
05.00 “Телемагазин”.
05.30,22.05 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
8.00,09.00,12.00,17.40
Новини.
07.10,08.10,09.20
“Ранок ”.
10.00,11.00 “Корисна
програма”.
12.25 Х/ф “Клуб неодружених”.
14.35,15.35 “Речдок”.
16.25 “Речдок. Особливий випадок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Велика
справа”.
23.50 Х/ф “Афера
по-американськи”.
06.00,07.00,08.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14
.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,00.00,01.0
0,03.00,04.00,05.00
Час новин.
06.30 Iсторiя для дорослих.
07.10,08.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15,11.10 Д/с “Найнебезпечнiшi польоти”.
08.20 Д/с “Спецназ:
ближнiй бiй”.

09.00,21.00 Час новин.
Пiдсумки дня.
10.10,01.10,05.10 Д/с
“Свiт Гiтлера: повоєннi
плани”.
.10,17.30,18.10,19.15
Х/ф.
15.30,00.30 Час “Ч”.
16.10 Таємницi вiйни.
19.40 “5 копiйок”.
22.00 Час-Time.
22.15 Д/с “Загадки великих битв”.
02.00 “Прямим текстом з
Юрiєм Луценком”.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Факти.
04.40,10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому
мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
11.40,13.25 Х/ф “Людина пiтьми”.
12.45,15.45 Факти.
День.
14.05,16.25 Т/с “Пес”.
16.50 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ”.
18.45,21.05 Факти.
Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.20 Т/с “Пес 6”.
22.40 Т/с “Пес 2”.
23.45 Т/с “Схованки”.
01.50 Х/ф “Таємний
агент”.
03.45 Я зняв!
05.30 Т/с “Коли ми
вдома”.
06.00 Т/с “Комiсар
Рекс”.
08.55,11.50
МастерШеф. Професiонали. (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiкна-Новини.
12.00,14.50 Т/с “Слiпа”.
15.35,18.05 Т/с “Слiд”.

19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с
“Швабра”.
23.05 Т/с “Нiконов i Ко”.
05.55,07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.20 Орел i решка.
09.20 Т/с “Надприродне”.
12.45 Суперiнтуїцiя.
14.45 Х/ф “Крок вперед:
Все або нiчого”.
17.00,19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф “Фантом”.
22.50 Х/ф “Колiр з iнших
свiтiв”.
01.00 Вар`яти. (12+).
02.35 Служба розшуку
дiтей.
02.40 Зона ночi.
04.50 Абзац!
06.30,07.10,08.15
Ранок з Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
09.00 Мисливцi за чудесами.
10.00 Агенти справедливостi. (12+).
14.10,15.30,17.00 Т/с
“Дитячий охоронець”.
20.10 “Говорить
Україна”.
21.00 Т/с “Я заберу твою
сiм`ю”.
23.10 Слiдами президентської медiаiмперiї.
23.50,02.15 Т/с “Вiддай
мою мрiю”.
01.45 Телемагазин.
02.25 Реальна мiстика.
07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14
.00,16.00,17.00,18.00
“Репортер”. Новини.
07.10,08.10 “Новий
день” з Л. Вакулюк та С.
Вардою.
09.10,10.10 “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.
05.00 Х/ф “Зiрка привабливого щастя”, 1 с.
06.50 Х/ф “Мiський мисливець”.
09.00 Х/ф “Мiстер Пiп”.
11.25 Х/ф “Ласкаво просимо до Райлi”.
13.25 Х/ф “Маша”.
15.10 Х/ф “Олiгарх”.
17.55 Х/ф “Небо над
Берлiном”.
20.20 Х/ф “Дорогий
Джон”.
22.20 Х/ф “Замовлення”.
00.05 Х/ф “Бiнго Бонго”.
02.15 Х/ф “Шанхайськi
лицарi”.
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Юху та його
друзi”.
08.35 “Ух ти show”.
08.50 Т/с “Дикий янгол”.
09.35,20.00,02.15
“Орел i решка. Навколо
свiту”.
10.30 “Орел i решка. Рай
та пекло”.
11.30,18.00 “Орел i
решка. Перезавантаження”.
13.30,21.00 “Iнше
життя”.
14.30 Т/с “Беверлi Хiлс
90210”.

22.00 Т/с “Доктор Хаус”.
01.25 “Орел i решка.
Шопiнг”.
03.15 “Нiчне життя”.
06.30,08.00 Телемагазин.
07.30 Видатнi акторки.
Топ 100.
08.20 Сенсацiї екрану.
09.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
,15.30,00.40,03.40
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.
01.40 Формула кохання.
03.20 Арт-простiр.
04.10 М/ф.
04.45 “Top Shop”.
06.20 “Вартiсть життя”.
,17.00,03.05,03.45
“Випадковий свiдок”.
,16.30,19.00,02.35
“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Хазяїн тайги”.
10.45,21.15 Т/с “Менталiст”.
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”.
14.50,23.00 Т/с “Той, що
читає думки”.
18.20,03.15 “Правда
життя”.
00.50 “Легенди карного
розшуку”.
05.00 “Ранок Росiї”.
09.00 “Про найголовнiше”.
,13.00,16.00,19.00
Вiстi.
10.35,03.45 “Доля людини з Борисом Корчевниковим”.
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11.40,17.40 “60 хвилин”.
13.30,20.05 Вiстi. Мiсцевий час.
13.55 Т/с “Кулагiни”.
15.50,01.50 Новини
культури.
16.15 “Андрiй Малахов.
ефiр”.
20.20 Т/с “Ключ вiд всiх
дверей”.
22.20 “Вечiр з Володимиром Соловйовим”.
00.55 Вiстi - Санкт-Петербург.
01.10 “Штучний вiдбiр”.
02.10 Т/с “В зонi ризику”.
06.35,03.40 Правила
виживання.
07.35 Страх у твоєму
домi.
08.35 Скептик.
09.35,01.40 Речовий
доказ.
10.45,21.50 У пошуках
iнновацiй.
11.45 Вiйна всерединi
нас.
12.45 Пересказана
iсторiя.
13.45 Топ 10: Таємницi та
загадки.
14.50,04.45 Сiяя: з нами
у дику природу.
15.50 Дикi тварини.
16.50,23.40 НАСА:
нез`ясоване.
17.50,00.40 Фантастичнi iсторiї.
18.50 Брама часу.
19.50 Земнi катаклiзми.
20.50 Гарячi точки.
22.40 Арктика з Брюсом
Перрi.
02.50 Судiть самi.
05.45 Мiстична Україна.
06.00 Мультиранок.
09.30 Т/с “Ромео i Джульєтта з Черкас”.
10.30 Х/ф “День незалежностi. Вiдродження”.
12.50,18.00 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня
шопiнгу. Битва блондинок.

15.00,05.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд.
16.00,03.15 Панянка-селянка.
19.00 Одного разу пiд
Полтавою.
22.00 Т/с “#Яжебать”.
23.00,02.15 Країна У
23.30 Країна У 2.0.
00.00 Т/с “Батько рулить
05.50 Кориснi пiдказки.
07.25 Комедiя “Однокласники”. (США). (16+).
09.05 Бойовик
“Сходження Юпiтер”.
11.10 Бойовик “Поле
битви - Земля”. (США).
13.05 Комедiя
“Страшилки”
14.45 М/ф “Смурфики”.
16.25 Комедiя
“Мiльйонер мимоволi”.
17.40 М/ф “Лелеки”.
19.25 Трилер
“Посейдон”. (США).
21.00 Бойовик “Мiстер i
мiсiс Смiт”. (США). (16+).
22.55 Драма “Поїзд на
Юму”. (16+).
00.55 Трилер
“Iдентифiкацiя”. (США).
02.25 Трилер “Код да
Вiнчi”. (США - Францiя
- Великобританiя). (16+).
04.45 Бойовик “Таксi 4”.
06.00 “Шаленi
перегони”.
07.00,18.50 “ДжеДАI”.
09.30 Х/ф “З Парижа з
любов`ю”.
11.20 Т/с “Янголи”.
14.50 “Загублений свiт”.
17.55,01.50 “Секретнi
матерiали”.
18.15 “Спецкор”.
19.25 “Воїни дорiг”.
20.15,21.15 Т/с “Янголи
2”.
22.10,00.00 Т/с “CSI:
Мiсце злочину”.
02.05 “Вiдеобiмба 2”.
04.15 “ДжеДАI.
Дайджест”.
05.15 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА
06.00 Гiмн України.
06.05 Роздивись.
06.25 М/с “Пiнгвиня
Пороро”.
07.00,08.00,09.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
0,02.00,05.10 Новини.
07.05 Енеїда.
08.05 Т/с “Краща половина”.
09.15 Телепродаж.
09.45 Д/с “Дикуни”.
10.15 Т/с “Любов та
помста”.
11.15,18.20 “По-людськи”.
12.15 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Спринт, 10
км, чоловiки.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Спринт, 7, 5
км, жiнки.
16.40 Д/с “Свiт дикої
природи”.
17.00,01.05 Прозоро:
про головне.
19.10 Д/с “Особливий
загiн. Суперчуття”.
20.00 Д/с “Дика природа Чилi”.
45,00.05,02.35,05.45
Спорт.
22.00 Д/с “НЛО: Загубленi свiдчення”.
22.55 Д/с “Боротьба за
виживання”.
00.20 Прозоро: про актуальне.
01.55,02.50,05.05 Погода.
02.55 “Зворотнiй вiдлiк”.
04.35 Вiдтiнки України.
0,07.10,08.10,09.10
Снiданок з “1+1”.
07.00,08.00,09.00,12.0
0,14.00,16.45,19.30
“ТСН”.
09.25,10.20,05.55
“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 Комедiя “1+1”.
22.35 “Вечiрнiй
квартал”.
00.45 Комедiя “Хочу як
ти”.
03.05 Бойовик “Рiзники”.
02.35 “Подробицi” “Час”.
03.25,18.00 “Стосується кожного”.
04.20 М/ф.
04.45 “Телемагазин”.
05.15,23.00 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
0,09.00,12.00,17.40
Новини.
07.10,08.10,09.20
“Ранок”.
10.00,11.00 “Корисна
програма”.
12.25 Х/ф “Без комплексiв”.
14.30,15.30,00.50
“Речдок”.
16.25 “Речдок. Особливий випадок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Х/ф “Законопокiрний громадянин”.
06.00,07.00,08.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14
.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,00.00,01.
00,03.00,04.00,05.00
Час новин.
06.30,00.10 Iсторiя для
дорослих.
07.10,08.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15,11.10 Д/с “Найнебезпечнiшi польоти”.
08.15,12.20 Форшмак.
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08.40 Натхнення.
09.00,21.00 Час новин.
Пiдсумки дня.
10.10,01.10,05.10 Д/с
“Свiт Гiтлера: повоєннi
плани”.
17.30,18.10,19.15 Х/ф.
15.30,00.30 Час “Ч”.
16.10,22.15 Д/с “Загадки великих битв”.
16.35 Невигаданi iсторiї.
19.40 “5 копiйок”.
22.00 Час-Time.
02.00 “Час за Гринвiчем”.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!
03.45 Скарб нацiї.
03.55 Еврика!
04.00 Служба розшуку
дiтей.
04.20,01.15 Факти.
04.40 Громадянська
оборона.
06.30 Ранок у великому
мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.05,21.30 Дизель-шоу. (12+).
.15,17.40,23.00,01.40
“На трьох”. (16+).
12.45,15.45 Факти.
День.
13.50,16.25 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
03.10 Я зняв!
05.25 Т/с “Коли ми
вдома”.
06.45,19.00,22.50 Холостячка Злата Огнєвiч.
(12+).
1.50,14.50,18.05 Т/с
“Слiпа”.
,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
23.35 Битва екстрасенсiв. (16+).

05.55,07.25 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.30 Орел i решка.
09.30 Пекельна кухня.
11.35 Екси. (16+).
13.35 Дiти проти зiрок.
15.10 Х/ф “Репродукцiя”.
17.20 Х/ф “Бладшот”.
19.30 Х/ф “Зоряний
десант”.
22.00 Х/ф “Дум”.
00.00 Х/ф “Фантом”.
01.30 Вар`яти. (12+).
02.00 Служба розшуку
дiтей.
02.05 Зона ночi.
06.30,07.10,08.15
Ранок з Україною.
,08.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.20,04.30 Т/с “Наша
доктор”.
14.20 Т/с “Хiба можна
мрiяти про бiльше”, 2 с.
15.30 Т/с “Хiба можна
мрiяти про бiльше”.
20.10 “Говорить
Україна”.
21.00 Свобода слова
Савiка Шустера.
00.00,02.00 Т/с “Вiддай
мою мрiю”.
01.30 Телемагазин.
07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14
.00,16.00,17.00 “Репортер”. Новини.
07.10,08.10 “Новий
день” з Л. Вакулюк та С.
Вардою.
09.10,10.10 “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”.
05.00 Х/ф “Зiрка привабливого щастя”, 2 с.
06.50 Х/ф “Бiнго Бонго”.
09.00 Х/ф “Небо над
Берлiном”.
11.25 Х/ф “Дорогий
Джон”.
13.25 Х/ф “Замовлення”.
15.10 Х/ф “Шанхайськi
лицарi”.
17.55 Х/ф “Дiти Хуанг
Ши”.
20.20 Х/ф “Пушкiн: Остання дуель”.
22.20 Х/ф “Закони привабливостi”.
00.05 Х/ф “Оксамитовi
ручки”.
02.15 Х/ф “Вона”.
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Юху та його
друзi”.
08.35 “Ух ти show”.
08.50 Т/с “Дикий янгол”.
09.35,20.00 “Орел i
решка. Навколо свiту”.
10.30 “Орел i решка. Рай
та пекло”.
11.30 “Орел i решка.
Перезавантаження”.
13.30,21.00 “Iнше
життя”.

14.30 Т/с “Беверлi Хiлс
90210”.
18.00 Х/ф “Замiж на 2
днi”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”.
01.25 Т/с “Три сестри”.
03.15 “Нiчне життя”.
06.30,08.00 Телемагазин.
07.30 Видатнi акторки.
Топ 100.
08.20 Сенсацiї екрану.
09.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Удачний проект.
,15.30,00.40,03.40
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.
01.40 Формула кохання.
03.20 Арт-простiр.
04.10 М/ф.
04.45 “Top Shop”.
06.15 “Правда життя”.
,17.00,03.05,03.45 “Випадковий свiдок”.
16.30,19.00,02.35
“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Зникнення
свiдка”.
10.45,21.15 Т/с “Менталiст”.
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”.
14.50,23.00 Т/с “Той,
що читає думки”.
18.20,03.15 “Таємницi
свiту”.
00.50 “Легенди карного
розшуку”.

06.40,03.40 Правила
виживання.
07.40 Страх у твоєму
домi.
08.40 Скептик.
09.40,01.40 Речовий
доказ.
10.50,21.50 У пошуках
iнновацiй.
11.50 Вiйна всерединi
нас.
12.50 Пересказана
iсторiя.
13.50 Топ 10: Таємницi
та загадки.
14.55,04.40 Сiяя: з
нами у дику природу.
15.55 Дикi тварини.
16.55,23.40 НАСА:
нез`ясоване.
17.55,00.40 Фантастичнi iсторiї.
18.55 Брама часу.
19.50 Мiсiя Галапагоси.
20.50 Гарячi точки.
22.40 Арктика з Брюсом
Перрi.
02.50 Судiть самi.
05.40 Мiстична Україна.
06.00 Мультиранок.
09.30 Т/с “Ромео i Джульєтта з Черкас”.
10.30 М/ф “Воллi”.
12.30,18.00 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня
шопiнгу. Битва блондинок.
15.00,05.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд.
16.00,03.15 Панянка-селянка.
19.00 Одного разу пiд
Полтавою.
22.00 Т/с “#Яжебать”.
23.00,02.45 Країна У
2.0.
00.00 Т/с “Батько рулить
02.15 Країна У 2.1.
05.50 Кориснi пiдказки.
06.20 Мелодрама “Ста-

15

жист”. (США). (16+).
08.15 Мелодрама “Щоденник пам`ятi”. (США).
(16+).
10.15 Мелодрама “Дружина мандрiвника в часi”.
(США). (16+).
12.00 Комедiя “Прикинься моєю дружиною”.
(США). (16+).
13.55 М/ф “Смурфики
2”.
15.35 Комедiя “Мисливцi за привидами”.
17.20 Комедiя “Мисливцi за привидами 2”.
(США). (12+).
19.05 Мелодрама
“Ромео i Джульєта”. (Великобританiя - Iталiя).
21.00 Комедiя “Бердмен”. (США). (18+).
22.55 Трилер “Глибоке
синє море”.
00.40 Мелодрама “Три
метри над рiвнем неба”.
(Iспанiя). (16+).
02.35 Мелодрама “Три
метри над рiвнем неба: Я
тебе хочу”. (Iспанiя).
04.35 Комедiя “Чого
хочуть жiнки”. (США).
06.00 “Шаленi перегони”.
07.00,18.50,02.10
“ДжеДАI”.
09.20 Х/ф “Кредо
вбивцi”.
11.25 Т/с “Янголи”.
14.55 “Загублений свiт”.
17.55 “Секретнi
матерiали”.
18.15,01.40 “Спецкор”.
19.25 Х/ф “Гонщик”.
21.45 Х/ф “Тривожний
виклик”.
23.35 Х/ф “Ледi
Кривавий бiй”.
02.50 “Цiлком
таємно-2017”.
03.25 “Вiдеобiмба 2”.
04.15 “ДжеДАI.
Дайджест”.
05.15 Телемагазини.

субота, 11 грудня
06.00 Гiмн України.
06.05,04.35 Енеїда.
07.00,08.00,09.00,
15.00,18.00,21.00,00.0
0,02.25,05.35 Новини.
07.05 М/с “Пiнгвиня Пороро”.
07.55,05.30 Погода.
08.05 Д/с “Дикi Дива”.
08.25 Вiдтiнки України.
09.10 Телепродаж.
09.40,14.30 #ВУкраїнi.
10.10 Х/ф “Обручка до
весни”.
11.45 Д/ф “Якого любили
всi”.
13.10 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Переслiдування, 12, 5 км, чоловiки.
14.15 Мiста та мiстечка.
15.10 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Естафета
4х6 км, жiнки.
16.35 Країна пiсень.
17.00 Концерт. ВIА
“Кобза”.
18.15,21.25 Д/с “Боротьба за виживання”.
18.50 Т/с “Пуаро Агати
Крiстi”.
22.00 Д/с “Дика природа
Чилi”.
23.00 Д/с “НЛО: Загубленi свiдчення”.
00.25 Х/ф “Сватання на
Гончарiвцi”.
01.55 Бiгус Iнфо.
02.50 Афганiстан.
03.40 UA:Фольк. Спогади.

07.00,05.55 “Життя
вiдомих людей”.
08.00 “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”.
00.45 Бойовик “Не впiймали - не злодiй”.
03.15 Комедiя “Хочу як
ти”.

03.25 “Хронiка пограбувань”.
04.10,05.35 “Орел i
решка. Перезавантаження”.
05.05 “Телемагазин”.
06.40 Х/ф “Чотири мушкетери Шарло”.
09.00 “Готуємо разом.
Домашня кухня”.
10.00 “Все для тебе”.
11.00 “Корисна програма”.
12.00 Х/ф “Висота”.
13.50 Х/ф “Дiвчина без
адреси”.
15.35 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
17.30 Т/с “Два серця”, 2
с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Два серця”, 4
с.
22.20 “Концерт Таїсiї
Повалiй “Серце - дiм для
любовi”.
00.35 “Таїсiя Повалiй.
Сьогоднi i назавжди”.
01.45 Х/ф “Малахольна”.

06.00,07.00,08.45,10.0
0,12.00,14.00,15.00,20.
00,21.00,00.00,01.00,
.00,03.00,04.00,05.00
Час новин.
06.30 Iсторiя для дорослих.
07.10 Д/с “Найнебезпечнiшi польоти”.
07.50,08.35,21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.00 Форшмак.
08.20 Д/с “Iсторiя
навколо нас”.
10.10,15.15,19.00 Х/ф.
11.40 Медекспертиза.

12.20,14.10,22.00 Концерт.
18.00 “Час за Гринвiчем”.
20.10,02.10 Рандеву.
21.10 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.15 Стоп-реванш.
21.30 Вiкно до Америки.
00.10 Гончаренко рулить.
00.40 Є сенс.
01.10 Д/с “Загадки великих битв”.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!
05.10 Д/с “Злочин в тилу
вiйни”.
05
.tif
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.55 Факти.
05.20 Громадянська оборона.
06.20 Т/с “Юрчишини”.
09.15 Х/ф “Смертельна
зброя”.
11.30,13.00 Х/ф “Смертельна зброя 2”.
12.45 Факти. День.
13.55 Х/ф “Смертельна
зброя 3”.
16.10 Х/ф “Смертельна
зброя 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Термiнатор:
Фатум”.
21.40 Х/ф “Термiнатор 3:
Повстання машин”.
23.50 Х/ф “Ганна. Досконала зброя”.
01.55 Прихована небезпека.
02.50 Я зняв!

05.15 Т/с “Коли ми
вдома”.
05.30 Х/ф “Клуб перших
дружин”.
07.50 Неймовiрна правда
про зiрок.
10.55 Т/с “Швабра”.

19.00 Україна має талант.
22.00 МастерШеф. (12+).

05.45 Хто проти блондинок? (12+).
07.45,09.55 Kids` Time.
07.50 Х/ф “Готель для
собак”.
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
13.00 Хто зверху? (12+).
15.00 М/ф “Кiт у чоботях”.
16.50 М/ф “Лiплена”.
18.50 Х/ф “Алiта: Бойовий янгол”.
21.15 Х/ф “Валерiан i
мiсто тисячi планет”.
00.05 Х/ф “Одного разу в
Голiвудi”.
03.20 Зона ночi.

07.00,15.00,19.00 Сьогоднi.
07.30 Т/с “Наша доктор”.
08.30 Зоряний шлях.
10.20 Т/с “Нiколи не
буває пiзно”.
14.25 Т/с “Авантюра”, 1
с.
15.20 Т/с “Авантюра”.
20.00 Головна тема.
21.00 Маска 2.
23.30,02.00 Музична
платформа. Краща пiсня
року.
01.30 Телемагазин.
03.15 Т/с “Дитячий охоронець”.

08.45 “Щасливий снiданок”.
09.00 “Щасливе ”.
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 “доказ”.
22.00 “The Week”. Мiжнародний огляд з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.

05.00 Х/ф “Червона
квiточка”.
06.50 Х/ф “Оксамитовi
ручки”.
09.00 Х/ф “Дiти Хуанг
Ши”.
11.25 Х/ф “Пушкiн: Остання дуель”.
13.25 Х/ф “Закони привабливостi”.
15.10 Х/ф “Вона”.
17.55 Х/ф “Немовля на
$30 000 000”.
20.20 Х/ф “Горобиновий
вальс”.
22.20 Х/ф “Миттєвостi
життя”.
00.05 Х/ф “Червона
спека”.
02.15 Х/ф “Аритмiя”.

06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Кротик i
Панда”.
08.45 “Ух ти show”.
09.00 “Орел i решка.
Шопiнг”.
11.00 Х/ф “Випадковий
чоловiк”.
12.35 Х/ф “Замiж на 2
днi”.
14.30 “Орел i решка.
Навколо свiту”.
00.00 Х/ф “Сексоголiк”.

01.40 Т/с “Три сестри”.
03.30 “Нiчне життя”.

06.30 Телемагазин.
07.30 Зiрковi неймовiрнi
долi.
09.30 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.
00.40,03.40 Кориснi
поради.
01.40 Формула кохання.
03.20 Арт-простiр.
04.10 М/ф.

04.45 “Top Shop”.
05.20 Х/ф “Поводир”.
07.35 Х/ф “Викликаємо
вогонь на себе”.
13.45 “Випадковий
свiдок. Навколо свiту”.
14.55 Т/с “Смерть у
раю”.
19.00,02.30 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Ти - менi, я тобi”.
21.15 Х/ф “Невиправний
брехун”.
22.45 Х/ф “Вуличний
боєць”.
00.30 “Втеча. Реальнi
iсторiї”.
01.10 “Легенди карного
розшуку”.
03.00 “Випадковий
свiдок”.

05.00 “Ранок Росiї. Субота”.
08.00 Вiстi. Мiсцевий
час.
08.15 Мiсцевий час. Субота.
08.30 “По секрету всьому
свiту”.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

08.50 “Формула їжi”.
09.15 “П`ятеро на одного”.
10.00 Вiстi.
10.30 “Сто до одного”.
11.15 “Гумор! Гумор!
Гумор!!!”
12.20 “Доктор М`ясников”.
13.25 Т/с “Чуже щастя”.
17.05 “Привiт, Андрiй!”
19.00 Вiстi у суботу.
20.00 Х/ф “З тобою хочу
я бути завжди”.
23.25 Х/ф “Вiд долi не
зарiкайся”.
02.35 Х/ф “Дружина
Штiрлiца”.

06.30 Випадковий свiдок.
08.50 Речовий доказ.
10.00,17.10 У пошуках
iстини.
12.10,00.10 Фантастичнi
iсторiї.
13.10 Крила вiйни.
14.10 Конкорд: надзвукова ера.
16.10,01.10,05.40 Сiяя:
з нами у дику природу.
19.00 Мiсiя Галапагоси.
20.00 Арктика з Брюсом
Перрi.
21.00 Таємницi Кремнiєвої долини.
23.10 Запрограмованi
долi.
02.10 Мiстична Україна.
03.10 Судiть самi.

06.00 Мультиранок.
10.30 М/ф “Життя
комах”.
12.15,23.45 Одного разу
пiд Полтавою.
17.15 Х/ф “До зустрiчi з
тобою”.
19.25 Х/ф “Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць”.
21.30 Х/ф “Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць 2
- Колиска життя”.
03.00 Країна У 2.0.

03.25 Панянка-селянка.
05.50 Кориснi пiдказки.

06.55 М/ф “Смурфики”.
08.35 М/ф “Смурфики 2”.
10.20 Комедiя “Страшилки”. (США - Австралiя). (12+).
12.00 Х/ф “Мiст у Терабiтiю”.
13.35 Комедiя “Однокласники”. (США). (16+).
15.15 Комедiя “Прикинься моєю дружиною”.
(США). (16+).
17.05 Мелодрама
“Стажист”. (США). (16+).
19.05 Мелодрама
“Сталевi магнолiї”. (США).
(6+).
21.00 Мелодрама
“Гордiсть i упередження”.
(Францiя Великобританiя - США).
(12+).
23.05 Мелодрама “Один
день”. (США Великобританiя). (16+).
00.45 Комедiя
“Бердмен”. (США). (18+).
02.45 Бойовик “Мiстер i
мiсiс Смiт”. (США). (16+).
04.40 Мелодрама
“Бруднi танцi”. (США).
(12+).

06.00 “Шаленi перегони”.
07.00 “ДжеДАI”.
09.15 “Вiпи i топи”.
11.10 “Загублений свiт”.
13.15 Х/ф “Загадки
Сфiнкса”.
15.10 Х/ф “Бронежилет”.
17.00 Х/ф “Охоронець”.
19.05 Х/ф
“Призначення”.
21.00 Х/ф “Марсiанин”.
23.55 Х/ф “Мiна”.
02.00 “Вiдеобiмба 2”.
03.00 “Цiлком
таємно-2017”.
05.15 Телемагазини.
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06.00 Гiмн України.
06.05,04.35 Енеїда.
0,08.00,08.55,18.00
Новини.
07.05 М/с “Пiнгвиня
Пороро”.
07.55,08.10,05.00
Погода.
08.15 Д/с “Дикi тварини”.
09.00 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. III етап. Естафета
4х7.5 км, чоловiки.
15.20 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Переслiдування, 10 км, жiнки.
16.30 Студiя “Дорога до
Пекiна”.
17.05 Концерт. Наталiя
Валевська.
18.15 Д/ф “За вашу i
нашу свободу”.
19.15 Д/с “Боротьба за
виживання”.
19.55 Д/с “Тваринна
зброя”.
21.00,00.25,05.05
Тиждень на Суспiльному.
22.00 Т/с “Пуаро Агати
Крiстi”.
23.55 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+).
01.15 Д/с “Дика планета”.
02.00 Торговцi мрiями.
02.50 Х/ф “Iван
Франко”.
04.30 Проєкт “Свої”.
07.00 “Життя вiдомих
людей”.
08.00 “Снiданок.
Вихiдний”.
10.00,03.40 “Свiт навиворiт”.

16.30,17.30 “Мандруй
Україною з Дмитром
Комаровим”.
18.30 “Свiтське життя”.
19.30,04.50 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Роман з
каменем”.
23.10 Х/ф “Перлина
Нiлу”.
01.15 Комедiя “Вiйна
подружжя Роузiв”.
03.50 М/ф.
05.05 Х/ф “Весна на
Зарiчнiй вулицi”.
07.00 Х/ф “Четверо
проти кардинала”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00,11.00,12.00
“Iнше життя”.
13.35 “Речдок. Велика
справа”.
18.00 Х/ф “Законопокiрний громадянин”.
20.00 “Подробицi
тижня”.
22.00 Х/ф “Легковажна
рiчка”.
00.05 Х/ф “Вирок”.
06.00 Вiкно до Америки.
06.10 Д/с “Секретно.
Холодна вiйна”.
07.00,08.00,08.45,12.
00,15.00,16.00,17.00,
20.00,00.00,01.00,03.
00,04.00,05.00 Час
новин.
07.10 Д/с “Найнебезпечнiшi польоти”.
07.50,21.25 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум.
08.10 Невигаданi
iсторiї.
08.30 Д/с “Iсторiя
навколо нас”.
09.00 Божественна
лiтургiя ПЦУ.
11.00,12.05 Божественна лiтургiя УГКЦ.
12.50,15.15 Х/ф.
16.10,17.10,22.00
Концерт.

ТБ ПРОГРАМА

неділя, 12 грудня
18.00,02.00,05.10
Пiдсумки тижня з А.
Мiрошниченко.
19.00 “Прямим текстом
з Юрiєм Луценком”.
20.10 Машина часу.
20.35 Стоп-реванш.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною
Соколовою.
00.30 Феєрiя мандрiв.
01.10 Д/с “Загадки
великих битв”.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

(16+).

04.25 Скарб нацiї.
05.35 Еврика!
05.40 Факти.
06.05 Прихована небезпека.
07.00 Секретний фронт.
08.00 Анти-зомбi.
09.00 Громадянська
оборона.
10.00,10.55 Хто хоче
стати мiльйонером?
11.55,13.00 Х/ф
“Ганна. Досконала
зброя”.
12.45 Факти. День.
14.20 Т/с “Пес”.
18.45 Факти тижня.
20.40 Х/ф “Термiнатор
5: Генеза”.
23.10 Х/ф “Термiнатор
4: Нехай прийде спаситель”.
01.30 Х/ф “Людина
пiтьми”.
03.10 Я зняв!

06.00 Сьогоднi.
06.55,04.30 Реальна
мiстика.
08.25 Т/с “Я заберу
твою сiм`ю”.
17.00 Т/с “Я не вiрю”, 2
с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою.
21.00 Т/с “Я не вiрю”.
23.25,02.00 Т/с “Ворожка”.
01.30 Телемагазин.
04.00 Гучна справа.

05.15 Т/с “Було у батька
два сини”.
09.25 МастерШеф.
(12+).
13.45 СуперМама.
(12+).
18.40 Битва екстрасенсiв. (16+).
21.00 Один за всiх.
(16+).
22.10 Таємницi ДНК.

06.00,23.50 Вар`яти.
(12+).
07.50,09.45 Kids` Time.
07.55 М/ф “Тато гусак”.
09.50 Х/ф “Бригада
“М”.
11.40 М/ф “Лiплена”.
13.40 Х/ф “Алiта: Бойовий янгол”.
16.05 Х/ф “Валерiан i
мiсто тисячi планет”.
19.00 Х/ф “Вiдьмина
гора”.
21.00 Х/ф “Першому
гравцю приготуватися”.

09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,17.00 “Репортер”. Новини.
09.15 “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 “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.
05.00 Х/ф “Фантазери”.
06.50 Х/ф “Червона
спека”.
09.00 Х/ф “Немовля на
$30 000 000”.
11.25 Х/ф “Горобиновий
вальс”.
13.25 Х/ф “Миттєвостi
життя”.
15.10 Х/ф “Аритмiя”.
17.55 Х/ф “Згадати
все”.
20.20 Х/ф “Сьомий континент”.
22.20 Х/ф “Повернення
високого блондина”.
00.05 Х/ф “Полiцейська
iсторiя”.
02.15 Х/ф “Полiцейська
iсторiя 2”.
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Кротик i
Панда”.
08.50 “Орел i решка.
Шопiнг”.
09.40 Х/ф “Випадковий
чоловiк”.
11.15 Х/ф “На iншому
кiнцi дроту”.
13.15,01.30 “Орел i
решка. Навколо свiту”.
00.00 Х/ф “Андроїд”.
02.25 Т/с “Три сестри”.
03.20 “Нiчне життя”.
06.30 Телемагазин.
07.30 Знаменитостi.
09.30 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.
00.40,03.40 Кориснi
поради.
01.40 Формула кохання.
03.20 Арт-простiр.
04.10 М/ф.
04.45 “Top Shop”.
05.20 Х/ф “Дама з папугою”.
07.05 “Слово Предстоятеля”.
07.15 “Випадковий
свiдок. Навколо свiту”.
09.50 Т/с “Смерть у
раю”.
14.05 Х/ф “Ти - менi, я
- тобi”.
15.45 Х/ф “Невиправний брехун”.
17.15 Х/ф “Чорна
стрiла”.
19.00 Х/ф “Особливо
важливе завдання”.
21.35 Х/ф “Ескобар”.
23.45 Х/ф “Вуличний
боєць”.
01.35 “Легенди карного
розшуку”.
04.45 Х/ф “День весiлля
доведеться уточнити”.
06.15 “Дiалоги про
тварин. Новосибiрський
зоопарк”.
06.55 “Вустами немовляти”.
07.40 Мiсцевий час.
Недiля.
08.15 “Моя любов Росiя!”
08.40,03.40 “Коли всi
вдома з Тимуром Кiзяковим”.
09.25 “Ранкова пошта з
Миколою Басковим”.
10.00 Вiстi.
10.35 “Роман в каменi”.
11.00 “Сто до одного”.
11.45 “Велика переробка”.
12.40 “Парад гумору”.
14.15 Т/с “Чуже щастя”.

КРОСВОРД

17.40 “Всеросiйський
вiдкритий телевiзiйний
конкурс юних талантiв
“Синiй Птах”.
19.00 Вiстi тижня.
21.00 Москва. Кремль.
Путiн.
21.40 “Росiя. Новiтня
iсторiя”.
23.55 “Недiльний вечiр
з Володимиром Соловйовим”.
02.05 Х/ф “Своя чужа
сестра”.
06.40 Випадковий
свiдок.
08.40 Речовий доказ.
09.50,16.50 У пошуках
iстини.
11.40,00.10 Фантастичнi iсторiї.
12.40 Стежина вiйни.
13.40 Таємницi Кремнiєвої долини.
15.50 Природа сьогодення.
19.00 Арктика з Брюсом
Перрi.
21.00 Конкорд: надзвукова ера.
23.00 Секти. Контроль
свiдомостi.
01.10 Сiяя: з нами у
дику природу.
02.15 Мiстична Україна.
03.05 Правда життя.
06.00 Мультиранок.
09.00 М/ф “Життя
комах”.
10.45 М/ф “Принцеса
та жаба”.
12.30,23.25 Одного
разу пiд Полтавою.
17.00 М/ф “Супершiстка”.
19.00 Х/ф “Атака
кобри”.
21.15 Х/ф “G.I.Joe:
Атака кобри 2”.
02.40 Країна У 2.0.
03.10 Панянка-селянка.
05.50 Кориснi пiдказки.

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Мiсто в Гренландiї. 3. Частина
п`єси. 6. Жiноче iм`я. 9. Одиничний
вектор. 11. Жрець на Русi. 13. 96
аркушiв. 15. Рiчка у Францiї. 16.
Займенник. 17. Сучасна Ассирiя.
19. Актриса Меган ... 20. Укр. Радянська енциклопедiя. 21. Рiзновид супу. 24. Дах Землi. 28.
Едгар ... 29. Старов. фр. монета.
31. Згусток кровi. 34. Мiсто в С.
Аравiї. 36. Гостра вершина гори.
37. Неотруйна змiя. 38. Друг Герди.
39. Будiвництво столiття

06.25,17.15 Мелодрама “Гордiсть i упередження”. (Францiя Великобританiя - США).
08.30 Х/ф “Острiв Нiм”.
10.00 Комедiя “Мисливцi за привидами”.
11.45 Комедiя “Мисливцi за привидами 2”.
13.30 Мелодрама “Дружина мандрiвника в
часi”. (США). (16+).
15.15 Мелодрама “Щоденник пам`ятi”. (США).
19.15 Комедiя “Тi, що не
сплять у Сiетлi”. (США).
21.00 Драма “Людина,
яка змiнила все”. (США).
23.10 Драма “Захисник”. (Великобританiя - Австралiя - США).
(16+).
01.15 Трилер “Глибоке
синє море”. (США - Австралiя). (16+).
02.55 Х/ф “Синя безодня”.
04.25 Бойовик “Помпеї”. (США - Канада
- Нiмеччина). (12+).
06.00 “Шаленi перегони”.
07.00 “ДжеДАI”.
08.25,01.05
“Загублений свiт”.
11.25 Х/ф “Морський
пiхотинець 2”.
13.20 Х/ф “Морський
пiхотинець 3: Тил”.
15.05 Х/ф “Морський
пiхотинець 4: Рухома
мiшень”.
16.55 18 тур ЧУ з
футболу. “Динамо” “Зоря”.
19.00 Х/ф “Збройний
барон”.
21.20 Х/ф “Виходу
немає”.
23.20 Х/ф “Допит”.
02.00 “Вiдеобiмба 2”.
04.25 “Найкраще”.
04.30 “ДжеДАI.
Дайджест”.
05.15 Телемагазини.

ПО ВЕРТИКАЛI:
1. Провiнцiя в Бельгiї. 2. Срiбна
монета XVI ст. 4. Плетений вирiб. 5.
1+2=. 6. Острiв в Океанiї. 7.
Спальний вагон. 8. Перша буква
кирилицi. 10. Трамв.-трол. управлiння. 12. Природна фарба. 14.
Рiчка в Африцi. 18. Калиновий ...
19. Сухий теплий вiтер. 22. Гiрська
осадочна порода. 23. Напiй пiратiв.
25. Лiтературний жанр. 26. Частина слова. 27. Дорожня аварiя.
30. Придворний хлопчик. 32. 12
мiсяцiв. 33. Японська холодна
зброя. 34. Нота. 35. Хрещений
батько

Відповіді на кросворд з №46
ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Ял. 3. Ка. 5. Снiг. 7. Диск. 9. Ат. 10.
Котел. 11. Ро. 13. Роман. 15. Китай. 17.
Пара. 18. Омон. 19. Жако. 22. Скат. 25.
Кумис. 26. Парад. 28. Ур. 29. Девiз. 30.
Ре. 31. Iдол. 33. Руно. 35. Ак. 36. Сi

ПО ВЕРТИКАЛI:
1. Ян. 2. Лiкар. 3. Килим. 4. Ас. 5. Стоп.
6. Гона. 7. Деко. 8. Кран. 9. Ар. 12. Ой.
14. Мадам. 16. Товар. 19. Журi. 20.
Кидок. 21. Осел. 22. Спiр. 23. Казус. 24.
Таро. 25. Ку. 27. Де. 32. Да. 34. Нi

Відповіді на сканворд №46

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
 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, з/п 64 м. кв., всі
зручності, з/д 12 соток. Можливий обмін на 1-, 2-кімн. кв.
Тел. 0668791450
 БУДИНОК, с. Книшівка, 54,4
м.кв, газ, колодязь, господарські споруди, + пічне опалення.
З/д приватизована. Сінокіс. Ціна
договірна. Можливі всі варіанти.
Тел. 0957757334

з/д 7 соток. Ціна договірна.
Можливий обмін на 1-, 2-кімн.
квартиру. Пропонуйте свою ціну.
Тел. 0500848815.
 1/2 БУДИНКУ, центр. Гараж,
погріб. Всі зручності. Ціна при
огляді. Після 19,00 не телефонувати. Тел. 0978238683.
 БУДИНОК недобудований,
2-поверховий, по вул. Степова, 12. З/д 10 соток. Тел.
0661817440.
 БУДИНОК, вул. Н. Грунь,
80 м.кв. Всі зручності, л/кухня,
гараж, вхідний погріб, з/д 10
соток. Ціна розумна, договірна.
Тел. 0953995098.
 БУДИНОК, р- н дитбудинку,
з/д 9 соток, л/к, гараж, сарай,
газ, вода. Тел. 0661196506.
 БУДИНОК, вул. Кіндратенка, 109. Газ, вода, каналізація, гараж, сарай, л/кухня, з/д
5 соток. Тел. 0506359211.
 БУДИНОК, вул. С. Козаченка.
З/п 60,4 м.кв., 4 кімнати, гараж,
сарай, господарські споруди,
вхідний погріб, всі зручності.
Тел. 0994911774.
 БУДИНОК, 1995 р.в., вул. О.
Пчілки, 10х11м., гараж, сарай,
л/кухня, з/д 6 соток. Ціна 35 тис.
у.о. Тел. 0992026522.
 БУДИНОК із усіма зручностями, господарські споруди, з/д 0,42 га. С. Хитці. Тел.
0506222942.

 БУДИНОК, с. Розбишівка,
газ, господарські споруди,
гараж, колодязь, сад. Поряд луг,
річка. Тел. 0506858793

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

 1/2 БУДИНКУ, недорого, без
газу та ремонту, вул. Н. Грунь, 6.
Тел. 0665114842

 ХАТА, недорого, с. Лютенька.
Тел. 0955871697

 БУДИНОК, р-н М. Круга,
90 м. кв., газ, вода, котел на
дровах, 7 соток, всі зручності,
господарські споруди. Все приватизоване. Тел. 0992858310.
 БУДИНОК, с. Хитці. Тел.
0502824783.
 БУДИНОК, недорого, р-н
дитбудинку. Газ, вода, 63 м.кв.,

КВАРТИРИ
Продаж
 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.

 3-КІМН. кв., центр м. Гадяч,
2/5 поверх. Балкон та лоджія.
Квартира не кутова, взимку
тепло. Ціна договірна. Тел.
0505240164, 0509782394
 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)
 2-КІМН. кв., 30 м.кв., 1-поверховий будинок, р-н В. Круга. Газ,
вода, лічильники. Без зручностей. Сарай, погріб. Недорого.
Торг при огляді. Тел. 0669129442.
 2-КІМН. кв., 3/5 поверх, індивідуальне опалення, р-н Сарський. Тел. 0957757237.
 1-КІМН. кв., р-н В. Круга, 5
поверх. З/п 37 м.кв. Торг. Тел.
0955123183
 3-КІМН. кв., р-н В. Кругу, в
будинку де м-н «Горизонт». Є
сарай, погріб. Тел. 0664116050,
0995412446, 0981794275
 3-КІМН. кв., вул. Полтавська,
41, 1/4 поверх, з/п 64 м.кв., індивідуальне опалення, м/п вікна,
замінена сантехніка, економічний
котел, без ремонту, лічильники,
дві лоджії. Тел. 0509864682.
 КВАРТИРА, р-н «болгарського містечка», усі зручності,
індивідуальне опалення. Ціна при
огляді. Тел. 0956262141.
 2-КІМН. кв., 50,5 м.кв., 5/5
поверх, вул. Гетьманська, 49. Тел.
0994573042

51

Тел.

51

51

Тел.

51

ОВЕЦЬ – 30 грн./кг
живої ваги.

Тел. 0990128098 (Олег)

КУПЛЮ
СВИНЕЙ

КУПЛЮ СВИНЕЙ,
КНУРІВ
ДОРОГО

коней,
биків,
корів,
свиней

Тел.

 2-КІМН. кв., 1/2 поверх,
центр міста з гаражем та
сараєм. Ціна договірна. Торг при
огляді. Тел. 0994875190.
 2-КІМН. кв., р-н Черемушки,
1/5 поверх. З/п 51 м.кв., частковий ремонт, м/п вікна. Тел.
0993599860

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ
 З/Д 10 соток, р-н автостанції, приватизована. Комунікації поруч. Пров. Шкільний,
11А. Тел. 0667535655
 З/Д 10 соток, приватизована, з фундаментом, 150 МЗ в
«болгарському містечку». Тел.
0953514363
 З/Д 10 соток, р-н Молодіжний. Тел. 0500135749

БІЗНЕС магазин
павільйон
Продаж
 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

(Сергій)

0995141773

здам в оренду. Площа до 25
м.кв. Тел. 0669801442
 МАГАЗИН, вул. Полтавська,
27 (навпроти дитячої консультації). З/п 63,3 м.кв., з комунікаціями (вода, туалет, електричне
опалення). Тел.0994566655

ЗДАМ
 ЖИТЛО, подобово, на тривалий термін або бригаді у відрядженні, Інтернет, кондиціонер.
Можливість надання відповідних
документів. Тел. 0508783429
 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел.
0505976790
 КАБІНЕТ по вул. Вокзальна,
2 (р-н М. Круг), 25 та 14 м.кв.
Можливе облаштування під
будь-які цілі. Тел. 0505256473
 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

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

 3-КІМН. кв., на тривалий
термін. Тел. 0669538026
1-КІМН. кв., р-н Заяр. На тривалий термін. Тел. 0661286208

 ПАВІЛЬЙОНИ з новим
обладнанням в м. Лохвиця для
вашого бізнесу. Продам або

 1-КІМН. кв., вул. Шевченка,
38. На тривалий термін. Тел.
0992896488

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ
Тел. 0991650345,
0973316591 (Тимур)

48

41

ДОРОГО

45
51

51

Тел. 0955176732

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

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

Фермерське господарство закуповує
БИЧКІВ, ТЕЛИЦЬ ВІД 150 500 КГ.
ТЕЛИЦЬ ПАРУВАЛЬНОГО ВІКУ ТА
КОРІВ ДІЙНИХ
У БУДЬ ЯКІЙ КІЛЬКОСТІ
Тел.: 0982662042 ,0991737570

КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ,
КОНЕЙ

Дорого.
Тел. 0666296405

ЗНІМУ
 ГАРАЖ в центрі м. Гадяч. Тел.
0504057244

ГАРАЖІ
Продаж
 ДВА ГАРАЖІ, один недобудований, центр, з/д приватизована. Тел. 0951175990.
 ГАРАЖ з/п 62 м. кв., вхідний
погріб, вул. Драгоманова (р-н
гуртожитку училища культури).
Земля та будівля приватизовані.
Ціна договірна. Тел. 0661868392

АВТО
Продаж
 VW Jetta-2, 1988 р.в., червоний колір, 1,8 бензин, карбюратор «Солекс», рідна фарба,
не гнила, зимова гума, нова
ходова. Тел. 0999232382
 ЛУАЗ-969М. Ціна договірна.
С. Ціпки. Тел. 0989601135
 TOYOTA Corolla, 2008 р.в.,
чорний колір. Деталі по телефону. Тел. 0989629593
 ВАЗ-21099, 2002 р.в., газ/
бензин, документи в порядку.
Ціна 2300 у.о. Торг. Тел.
0507756543
 ВАЗ-2104, нормальний стан.
Тел. 0995412446, 0981794275

50

БУДИНКИ
Продаж

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

48

ДОРОГО!

0950086550

КУПЛЮ
ДОРОГО

Вимушений забій

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

Тел.

0502541132
0501458166

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

50

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

КУПЛЮ
КУПЛЮ
СВИНЕЙ
Цілодобово

КУПЛЮ
СВИНЕЙ
БИКІВ

КУПЛЮ КОРІВ,
БИКІВ, КОНЕЙ,
СВИНЕЙ

Тел.:

живою вагою

47

0502715944
0984356165

Тел.
47

Тел.

м. Гадяч, вул.
Енгельса, 26

КУПЛЮ
СВИНЕЙ

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

18
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ЧИСТИМО ТА
ПОГЛИБЛЮЄМО
КОЛОДЯЗІ.
Встановлюємо
бетонні кільця.
Копаємо
каналізації.
Тел. 0507345680 (50)

 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)

 М’ЯСО БАРАНИНИ під
замовлення. Ціна 130 грн./кг.
Тел. 0956066570
 ПОРОСЯТА різного віку
живою вагою. М’ясо свинини –
тушка, половина, четвертина.
Ціна договірна. Тел. 0997036275

Допоможи ближньому!

 КОРОВА, сіро-біла. Тільна
4 місяці за 10 телям. Тел.
0990199314
 КОЗА кітна, від гарної кози.
Тел. 0976692394, 0668449798.

 FIAT Scudo, 1998 р.в., 6
місць, пробіг 270 тис. км.
Нова турбіна, радіатор, масло,
фільтри, кузов оцинкований,
зимова гума. Тел. 0507747092.
 LANOS, робочий стан,
двигун 1,5, газ/бензин. Колір
синій металік. Недорого. Тел.
0662683686.
 ЗАЗ «Славута», 2000
р.в. Ціна 30000 грн. Тел.
0506718465.
 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.
 RENAULT Scenic, 2007 р.в.,
бензин 1,6, автомат, пробіг 90
тис. км. Куплена у салоні, один
власник. Повний ел. пакет. Тел.
0509238910

СГ. ТЕХНІКА
Продаж
 МІНІ-ТРАКТОРИ ТА С/Г
ТЕХНІКА із Польщі: обприскувачі, дискові борони АГ,
культиватори, розкидачі
міндобрив, плуги та інше.
Доставка. Тел. 0938156531,
0972790378. (45)
 СІВАЛКА зернова 6,3
м. Повний комплект. Тел.
0680539775

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж
 ТЕЛЕВІЗОР «Thomson»,
розмір екрану 42х32, кольоровий, 2002 р.в. м., Гадяч. Тел.
0999533821.
 ТЕЛЕВІЗОР «JVC
AV-2104TE». Ціна 600 грн. Тел.
0999299805

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж
 ПАЛЬТО зимове, р.52.
Сучасне, у гарному стані. Тел.
0960337649
 ПАЛЬТА жіночі, зимові та
демісезонні. Р. 50-54. Тел.
0662143093

РІЗНЕ
Продаж
 ДРОВА. Тел. 0955250575
 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

 МТЗ, АГД та БДН, ПЛУГИ,
РОЗКИДАЧІ ДОБРИВ, КУНи,
відвали, обприскувачі

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

 інше. Тел. 0507664550,
0675361150, 0734041300

 ДРОВА твердих порід.
Доставка. Тел. 0666681515

 СІВАЛКА зернова, картоплесаджалка, культиватор,
плуги 2-корпусні, картоплекопалка 2-рядна, віялка зернова.
Тел. 0662049825

 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

ЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ
 Б/В ГУМА ТА ДИСКИ з
Європи. Великий вибір
на будь-який бюджет. Під
замовлення і в наявності.
Тел. 0668088886 (Сергій)
 ГОЛОВКА БЛОКА ГАЗ53, 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
 БАГАЖНИК на дах до ВАЗ2104. Багажник на дах до ВАЗ2105-06. Гума літня, з дисками
195/65 R-15, 2 шт., до Citroen,
Peugeot. Тел. 0507756543
 КЕНГУРЯТНИК до УАЗ,
ресори, рульова колонка. Тел.
0667011653, 0975799474

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж
 ДОШКА, брус, штахет,
шалівка. Дрова: сосна, береза.
Доставка. Тел. 0509080626
 ЩЕБІНЬ, пісок, глина, чорнозем, плити ПКЖ (6,0 х 1,5
м., 6,0 х 3,0 м.), марш, гранвідсів та інше. Доставка. Тел.
0501881470
 ЦЕГЛА б/в та нова,
ракушка. ШИФЕР б/в. Пісок,
щебінь, гранвідсів. Дошка,
обрізки з пилорами. Дрова.
Доставка. Тел. 0501446845
 ЦЕГЛА б/в, ракушняк
б/в, труби азбестові. Тел.
0662743393

 КУКУРУДЗА с. Біленченківка.
Ціна 5500 грн. Тел. 0663344241
 ОБІГРІВАЧ «Роус», портативний, батарея чавунна, 8-ми
секційна. Електродвигун 1425
об./хв. Блоки 40х20 б/в. Цегла
б/в. Тел. 0668791450
 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
 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.
 ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИЙ
АПАРАТ, портативний, на 220 В,
із кабелями. . С. Вельбівка. Тел.
0999533821.
 ЦИБУЛЯ домашня, цибуля
тиканка, буряк столовий та кормовий. Тел. 0509779570.
 МЕБЛІ. Посуд . Мийка з
тумбою. Лампа паяльна. Бак для
душа, зерна. Сіно. Балон, бідон.
Телевізор малий. Скло віконне.
Велосипед «гном». Відеомагнітофон. Тел. 0955711574.
 КАРТОПЛЯ їстівна, смачна.
Ціна 8 грн./кг. Тел. 0509608070

 КАРТОПЛЯ, сорт рів’єра.
Ціна 7 грн./кг. Тел. 0952229500
 ПШЕНИЦЯ. Тел. 0957763190
 ПШЕНИЦЯ, кукурудза,
ячмінь. Тел. 0631322762,
0681844577, 0992488573
 КУКУРУДЗА. Тел.
0502241769, 0972210906
 КУКУРУДЗА. Тел.
0639575561
 ТЕЛЕВІЗОР «Samsung»
з кінескопом. Антресоль
3-дверна, б/в. Швейна машинка
«Подольська» (ножна), б/в.
Пральна машина «Малютка».
Тел. 0678692045.
 АКОРДЕОН, банки 0,5л.,
цибуля. Тел. 0669508367.
 БУРЯК кормовий, велосипед
дитячий. Курточка на хлопчика
8-10 років. Тел. 0990385113
 СТІЛЕЦЬ-ТУАЛЕТ для інваліда. Тел. 0982045113
 ЯБЛУКА домашні, різні, без
хімобробки. Яблучна сушка.
Двигун-редуктор 1,6 кВт. Тел.
0665895177.
 ХОЛОДИЛЬНИК маленький,
телевізор маленький, 4-камфорна газова плита, таганок,
пральна машина «Донбас». Тел.
0662000908.
 БУРЯК кормовий. Картопля
дрібна. Тел. 0955338097.
 КОТЕЛ КЧМ, б/в, під газ/
дрова, робочий стан, з автоматикою АПОК-1. Ціна договірна.
Самовивіз Тел. 0506934883.
 ДЗЕРКАЛО 50х110см. – 200
грн. Тел. 0999013881.
 КАРТОПЛЯ дрібна. Тел.
0669538015.
 ТЕЛЕВІЗОР «ERGO», б/в,
та до нього тюнер, два пульта
і антена, ціна 200 грн. Тел.
0957445610.
 ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерний,
чайний гриб, витяжка, пральна
машина «Малютка». Тел.
0662000908.
 КОЛЯСКА дитяча «Adamex
Aspena Deluxe» 2 в 1, універсальний колір, гарний стан, ціна
6500 грн. Тел. 0668271616.
 КОТЕЛ «Тайга», під дрова.
Б/в, гарний стан. Ціна 2000 грн.
Тел. 0505907475.
 ВУГІЛЛЯ. Ціна договірна.
Тел. 0667025100.
 ВЕЛОСИПЕД «Спутник»,
дорожнього-спортивний, у гарному стані. Тел. 0508133641.
 СОЛОМА ТЮКОВАНА
(ячмінь). Тел. 0503047418
 РУШНИЦЯ мисливська ТОЗ54. Вінчестер XL-90. Нові. Тел.
0509238910
 БУТИЛЬ скляний, 20л., товстостінний, із закруткою. Ціна
договірна. Тел. 0991417964.
 АКОРДЕОН ДИТЯЧИЙ
німецького виробництва
«Weltmeister». Добрий стан. Ціна
договірна. Тел. 0991417964

ТВАРИНИ
продаж
 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
 ТЕЛИЦЯ, тільність 5
місяців, червоно-степова. Тел.
0500846248
 СВИНІ, 120-150 кг. Ціна 55
грн./кг. Тел. 0688114841

 ТЕЛИЦЯ тільна, від високоудійної корови. Тел. 0976692394,
0668449798.
 ПОРОСЯТА. Вага 10-20кг.
Тел. 0995586145

КУПЛЮ
 ПЛЯШКИ горілчані – 1 грн./
шт., «Чернігів», «Рогань» - 80
коп./шт., інші пивні – 50 коп./шт.
Алюмінієві банки, макулатуру,
поліетилен. Тел. 0501838458,
0980922374
 АВТОЗАПЧАСТИНИ «ЗІЛ»,
«ГАЗ», «УАЗ» (нові, СРСР). Тел.
0988417205, 0955162957
 ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові
плити, пральні машини, телевізори у робочому та неробочому
стані. Тел. 0662000908
 ХОЛОДИЛЬНИК «Донбас-10Е», новий, в упаковці
або у відмінному стані. Тел.
0508396697

БЮРО ЗНАХІДОК
 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
 ПРИВЕЗУ: пісок, гранвідсів,
щебінь, кільця на каналізацію.
Послуги маніпулятора. Тел.
0662127037
 САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ
РОБІТ: монтаж – демонтаж,
металопласт – екопласт, каналізація. Встановлення лічильників,
бойлерів, насосних станцій.
Вода, опалення. Ремонт. Тел.
0662743611. (Олексій)
 РЕМОНТ ТА ПЕРЕТЯЖКА
М’ЯКИХ МЕБЛІВ, зміна
дизайну, великий вибір тканин.
Тел. 0956795984, 0963814148,
0666471376
 КОПАЄМО, чистимо, поглиблюємо колодязі. Копаємо каналізації. Тел. 0664865679
 Б’ЄМО СВЕРДЛОВИНИ. Тел.
0687844221
 ВИКОНАЮ БУДЬ-ЯКІ
РОБОТИ у вашій оселі. Тел.
0991447497 (Олександр)

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Долучайтеся до акції
Редакція газети «Базар Медіа в Україні»
продовжує збір речей у гарному стані для
організації інвалідів.
Хто має охайні, у гарному стані, одяг, взуття,
постільну білизну приносьте до приміщення
організації інвалідів, яке знаходиться за адресою:
м. Гадяч, площа Соборна, 21
 ВСІ ВНУТРІШНІ РОБОТИ.
Шпаклівка, гіпсокартон, плитка,
ламінат, клейка шпалер, встановлення унітазів, ванн. Фарбування стін і стель. Недорого.
Телефонуйте, про ціну домовимось. Тел. 0992384298
 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, 066-223-34-59
 ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА:
монтаж, ремонт, консультація.
Тел. 0950810277
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН, холодильників,
мультиварок, мікрохвильовок, пилососів, хлібопічок та іншої побутової
техніки. Ремонт електроінструментів. Тел. 0953255822,
0678862611
 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
 ПРИВЕЗУ ЖОМ. Вантажні
перевезення ЗІЛ-САМОСКИД.
Привезу: пісок, щебінь, гранвідсів. Вивезу сміття тощо.
Доставка по місту та району.
Тел. 0667030045, 0987650405
 ПРИВЕЗУ ЖОМ. Вантажні
перевезення по місту та району.
Вивезу сміття. Привезу пісок,
щебінь, гранвідсів та інше. Тел.
0508383313
 ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА
ТА САНТЕХНІКА. Тел.
0682894875
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН, холодильників,
мультиварок, мікрохвильовок, пилососів, хлібопічок та іншої побутової
техніки. Ремонт електроінструментів. Тел. 0953255822,
0678862611
 МАСАЖ з виїздом до клієнта.
Тел. 0500411865
 ПРИВЕЗУ ЖОМ. ЗІЛ-130.
Тел. 0958856159
 ПРИВЕЗУ КИСЛИЙ ЖОМ.
Тел. 0990141820
 ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА:
монтаж та ремонт внутрішньої електропроводки. Тел.
0667462853
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН, пилососів, холодильників, болгарок, чистка бойлерів, дрилів та іншої електротехніки. Виїзд майстра. Зварювальні роботи, пайка. Спилювання дерев різної складності.
Тел. 0997199623. (Олександр)

 ПИЛЯЮ ДЕРЕВО будь-якої
складності. Можливий виїзд по
району. Тел. 0667724345
 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
 ВОДОПОСТАЧАННЯ, теплопостачання, каналізація.
Монтаж, обслуговування,
ремонт. Тел. 0955338442
 ПРИВЕЗУ ПІСОК, щебінь,
гранвідсів, цеглу, чорнозем.
Послуги маніпулятора. Тел.
0662127037
 БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ: гіпсокартон, шпаклівка, шпалери,
фарбування. Тел. 0501980826

РОБОТА
 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
 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
 ТОВ «Будсантехпроект» на
роботу запрошує ТРАКТОРИСТА. Офіційне працевлаштування, постійна робота. Робота
з відвалом та піскорозкидачем
. Порядність та відповідальність
обов’язкова. Тел. 0951089629
(Микола Олексійович)
 На роботу потрібні ВАНТАЖНИКИ на вантажно-розвантажувальні роботи (робота за
викликом). Оплата по факту за
виконані роботи. Без шкідливих
звичок. Можливо студенти. М.
Гадяч. Тел. 0505748953
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молодих мам
26.11. Анастасія Ярош
(с. Лютенька) дівч.,
3135 54 см
30.11. Марія Родосолович
(с. Вельбівка) хл., 3450 55 см

ФУТБОЛ
ВОЛОДАРІ
СУПЕРКУБКУ
ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ 2021
За рахунком
підсумкового матчу
«КЛФ» (Полтава) —
«Стандарт» (Нові
Санжари) — 1:1 (по
пенальті 5:4).
Громадська спілка «Асоціація
футболу Полтавщини»

КІКБОКС
Спортсмени Громадської організації
«Гладіатор», м. Гадяч, 27 листопада,
взяли участь в обласному Турнірі,
який відбувся у Полтаві.
Маємо такі результати:
Елеазар Шалабаєв – І і ІІ місця;
Валентин Івченко – І місце;
Єгор Оксенченко – І і ІІ місця;
Данило Лидзар – І місце;
Микола Ярмак – ІІ місце;
Максим Пелипенко –ІІ і ІІІ місця.

СЛУЖИ
ДОСТОЙНО,
НАШ СОЛДАТ!
У першому відділі
Миргородського районного
територіального центру
комплектування та соціальної
підтримки, 29 листопада, відбулися
урочисті проводи призовників
до лав Збройних сил України.
Служити будуть:
ВЛАДИСЛАВ ПІНЧУК,
ОЛЕКСАНДР ШАНЬКО,
ОЛЕГ АРТЮХОВ.
Призовникам побажаємо з честю
справлятись з покладеними
завданнями, опановувати
військові спеціальності і бути
достойними захисниками України.
«БМ»

В. Божко, тренер

ТЕНІС
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

25 листопада відбулися змагання з настільного тенісу серед учнів шкіл колишнього Гадяцького району, де команда з Сергіївської
громади виборола 1 командне місце.
В змаганнях брали участь: Вадим Маценко
(11 клас Сергіївська школа, 3 особисте місце), Станіслав Храпаль (10 клас Сергіївська
школа, 2 особисте місце), Вікторія Тураб (9
клас Сергіївська школа), Єлизавета Тарапата
(9 клас Качанівська школа, 3 особисте місце).
І. Лідовий у Фейсбук
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ІСТОРІЯ ГАДЯЧАНКИ, ЯКА МІГРУВАЛА В КАНАДУ
Марина Коротич, відома
серед містян як сімейний та
весільний фотограф, уже
понад 5 місяців живе в Канаді.
Ми поспілкувались із нею
і дізнались, чому її родина
вирішила так кардинально
змінити життя. Також вона
поділилась із нами своїми
враженнями про освіту,
медицину, корупцію та багато
чого іншого.
Переїзд
«Історія бере початок з 2014 року. Ми,
будучи в шлюбі 1 рік, задумалися про
роботу за кордоном. Ми дуже легкі на
підйом, «де народився - там і згодився»
точно не про нас. Тому почали активно шукати варіанти куди б поїхати працювати - вибір припав на Польщу. Уже
в лютому чоловік поїхав на «розвідку»,
а через місяць повинна була приїхати я.
Проте одного дня я відчула слабкість, пішла в аптеку, але легше не стало. Наступний день перевернув всі наші
плани, я зрозуміла, що нікуди я поїхати не зможу і залишуся в Україні, бо…
завагітніла.
Проте, ідея переїхати за кордон нас із
чоловіком не покинула. Коли донечка
підросла, ми знову почали обговорювати цю тему. Обирали країну із огляду на
те, куди найлегше переїхати і де найшвидше отримати постійне місце проживання або громадянство.
Також одним із вагомих чинників
була мова. Ми обирали англомовну
країну.
У нашої родини вже був досвід проживання у іншій країні – чоловік працював і жив у Фінляндії, а ми із донечкою приїздили до нього на три місяці.
Тому, як варіант також розглядали й
Фінляндію, але через важку мову і довгі
терміни отримання документів, ми вирішили там не залишатись.
Зупинились на Канаді. Аргументів
«за» було чимало. Зокрема - це країна
мігрантів, мультинаціональна і багатокультурна, тут не відчуваєш себе чужим.
Канада лідирує в списках країн за рівнем життя, якості і доступності освіти,
чистоті навколишнього середовища і середнього рівня зарплати по відношенню до витрат. А ще канадці дуже дружелюбні, спокійні, виховані, це країна
ідеальна для сім’ї і дітей. Тут не прийнято вважати себе кращим за інших, всі
рівні, незалежно від статусу і розміру
гаманця. Ти ніколи не дізнаєшся, хто
перед тобою - електрик чи мільйонер,
всі одягаються просто і зручно, без зайвих «понтів».
Обрали англомовне містечко Йорктон (провінція Саскачеван), яке налічує
15 038 мешканців. Оформленням документів займалась спеціалізована фірма. Щоправда, через ковід та карантинні
обмеження довелося чекати трохи довше, ніж ми розраховували.
Першим, знову ж таки, поїхав чоловік, адже весь переїзд базувався на його
роботі – він здав екзамен на знання англійської мови і отримав номінацію від
провінції згідно професії (за освітою він
ветеринар тож в Канаді влаштувався на
приватну ферму). Ми із донькою прилетіли згодом, тому багато організаційних
моментів до нашого переїзду вирішував
чоловік - орендував будинок, придбав
автомобіль та необхідні речі.
Багато часу пішло на оформлення документів після прибуття. Проте, у нашому місті є центр допомоги мігрантам,
який надає широкий спектр безкоштовної правової допомоги. Це дуже зручно зустрітись можна у будь-якому місці та
у вільний час.

Адаптація
«Дорослому, щоб звикнути до «нового життя» потрібно близько року. Чесно
кажучи, перші два тижні
було важко адаптуватися
до зміни часових поясів - у
Канаді -8 годин до України.
Здається, що це була єдина глобальна незручність,
адже практично одразу ми
відчули себе тут своїми.
Із дитсадком, який був
потрібен для адаптації у
англомовному середовищі із англомовними дітками, проблем не було. Потім
подали документи до школи. На початку навчального
року їй було 5 років (6 виповнилось у жовтні), але до
школи вона все таки пішла,
бо підходила по критеріях мала базові знання англійської, потрібні для першого класу, комунікативна, не
сором’язлива. Ми пройшли
співбесіду і отримали дозвіл відвідувати школу.
Знайшли друзів у перші два тижні, після закінчення карантинних обмежень - це сім’я канадців,
яка нам дуже допомогла. До речі, підтримка мігрантів тут на дуже високому
рівні – є багато організацій, які створені для того, щоб мігранти швидше пристосуватися до нових умов проживання і оточення.
Звичайно, було б важко без знання
мови. Я знала англійську не ідеально,
але спілкуватися чи заповнити документи могла. Проте, на прикладі чоловіка можу сказати, що і незнання мови не
стало б проблемою – у школі він вивчав
німецьку, а коли вирішив переїхати, вже
у дорослому віці, він зміг вивчити мову і
навіть скласти міжнародні іспити.
Також пристосуватися було легше, бо
багато канадських родин мають українське коріння. Тут одна із найчисельніших українських діаспор, тому тема
України та мови присутня скрізь – є
українські церкви, музеї, вулиці із українськими назвами, багато рідної символіки. Це додає впевненості.
Поки що, найважче – це розлука із
рідними людьми, у нашому випадку із
батьками. Ми вже п’ять місяців тут і так
надовго ми ще не розлучалися. Та вважаємо, що нині це не проблема – зараз
прилетіти в Україну легше, ніж було багато років тому.
Але все одно наша адаптація ще триває. Потрібен час, щоб усе стало на свої
місця».
Про навчання, корупцію, роботу
«Наприклад, якщо в Канаді тебе зупинить поліція на дорозі, і ти захочеш
«відкупитися» - це закінчиться, як мінімум, поліцейською дільницею. Як вирішують такі питання і Україні – відомо усім.
Із навчанням схожа ситуація - до коледжів та університетів вступають ті
люди, які здали іспити, а не ті, хто більше заплатить. Про «купити диплом» не
може бути і мови. До речі, канадські дипломи - міжнародного зразка, вони визнаються у всіх країнах. А ще, зовсім
не обов’язково вступати до ВНЗ після школи. Бути студентом у 45 - це канадські реалії. Та й вартість навчання
нижча, порівнюючи з іншими розвиненими країнами. Також є державні лояльні програми кредитування студентів.
Варто зауважити, що навчатися в канадському виші можуть і іноземці. Майже 90% людей, які приїжджають здо-

бувати вищу освіту в Канаді, обирають
цю країну саме тому, що законодавство
дає їм право залишитися працювати і
жити в Канаді після закінчення навчання. Потім, іноземці зможуть подати документи або на робочу візу, або на дозвіл на проживання і згодом отримати
громадянство.
Навчання у школі можу проаналізувати на прикладі Даринки. У школі 4-х
бальна система оцінювання досягнень.
Уже 2,5 місяці англомовної канадської
школи позаду. Порівнювати із українською школою об’єктивно не можу, але
є очевидні плюси: нам не потрібно купувати канцтовари - сплатили 55 CA$ в
школу (1100грн) і все закупили однакове. Купили тільки рюкзак, змінний одяг,
пляшку для води, навушники і ланчбокс; заняття із 9:00 до 15:30 і немає домашнього завдання; на обід можна забирати додому або давати «із собою»;
матеріал подають доступно і цікаво; на
25 діток є вчитель, помічник вчителя,
додаткові помічники».
Про продукти, одяг,
комуналку, медицину
«Звичайно, що продукти тут дещо
відрізняються від українських. Та й порівнювати потрібно не їх вартість, а те,
скільки ти можеш купити на середню
зарплату в Канаді (близько 3800 канадських доларів =79 тис. грн. В Україні
(середня з\п 12 тис. грн. = 570 канадських доларів).
До нас ближче США та Мексика, відповідно манго, авокадо, ананаси і різні
ягоди тут набагато дешевші, ніж яблука
чи гречка. Наприклад – кіло яблук коштує до 9 канадських доларів (близько
189 гривень), а 1 кг манго - в районі 30
гривень. За 1 долар можна взяти кілька
авокадо (21 гривня).
До речі, у канадських магазинах продається «український борщ» – справжнім його назвати важко, але популярністю користується (близько 110 грн за
літрову банку).
Одяг, на відміну від українського, доступніший, дешевший і якісніший. Але
тут віддають перевагу зручності, люблять активний відпочинок (лижі, хокей, кемпінг), багато магазинів із спортивним одягом, є багато знижок, але й
без них ціни адекватні.
Орендуємо будинок, комунальні по-
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слуги сплачуємо самостійно. Це дорожче ніж в Україні, але по відношенню до зарплати, вигідніше. До
речі, приємно вразили комунальні
служби – коли випав перший сніг,
то із ним впорались дуже швидко, розчищають вулиці і одразу вивозять сніг із територій соціальних
та навчальних закладів, а не так як
в нас..
Про медицину висновок один
- вилікують чи не вилікують, але
вмерти не дадуть. Лікування безкоштовне, якщо є «health card» (карта
здоров’я). Мігрантам, щоб її оформити, потрібен час. Ми перед перельотом, наприклад, оформили
страховку для мене і доньки.
Перший візит у лікарню стався
через кілька місяців після переїзду – у мене було погане самопочуття. «Хелс кард» у мене не було, і
я звернулася до «walk in clinic» це лікарня, де в основному сімейні лікарі, які приймають за гроші.
Я записалась на прийом, прийшла,
сплатила 50$ (1000 грн) і чекала
хвилин 30-40. До цього, медсестра
описала симптоми, провела первинний огляд і взяла один аналіз.
Вже із результатом аналізу я чекала лікаря, який прийшов через
15 хвилин. Прийом відбувався 1015 хвилин - ми поговорили про переїзд,
мою професію і лікар озвучив висновок: «Вам потрібно менше нервуватися,
пити багато води, їсти овочі і фрукти,
спати достатньо і все буде добре. Якщо
стан не покращиться - проведемо повторні аналізи». Направлення на аналізи дали відразу, але за нього знову довелося заплатити (ціна в межах 950-1200
канадських доларів). До такого мене
життя не готувало… Через кілька днів
самопочуття налагодилось і здавати
аналізи я не пішла (можливо організм
злякався їх вартості). Ось вона - сувора канадська медицина, лікує тільки сумою у чекові на послуги.
Донька хворіла кілька разів на ГРІ–
нежить, горло, температура, кашель. До
лікаря не звертались, бо 37,2 - це не привід йти до лікаря у Канаді.
А от наш сусід, пенсіонер, раптово
став почувати себе погано, викликали
швидку (до речі, приїздить блискавично
і у повній готовності), то його вертольотом відправили у Реджайну і зробили 2
операції. Препарати давали безкоштовно, бо він має «хелс кард».»
Плани
«У Канаді я продовжую розвиватись,
як фотограф. Багато працювала восени,
тому зараз уже маю постійних клієнтів.
Ближче до Різдва також побільшало роботи - канадці дуже люблять фотографуватися сім’ями. До речі, роблять фото
не для соцмереж, а для себе та рідних.
Більше цінують емоції і натуральність,
ніж ідеальну зовнішність і ретушовану
шкіру. Під час зйомки вони такі ж, як у
житті - усміхнені, щирі і не бояться показувати свої почуття.
Чоловік працює на фермі, де також
багато мігрантів. Даринка поза школою
відвідує танцювальний гурток. Вільний
від роботи час завжди проводимо родиною чи друзями – подорожуємо, знайомимось із новою місцевістю. Як виявилось, насправді реальність навіть краща,
ніж нам розповідали. Хочу порадити не варто боятись чогось нового і, головне, не ставити себе в рамки. Змінюйте
своє життя і проживіть його так, як вам
хочеться».
Спілкувалась Оксана Кириченко.
Фото Марини Коротич
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ТОВ «Фабрика печива
«Борзна»

ПРОПОНУЄ ВЕЛИКИЙ
АСОРТИМЕНТ
КОНДИТЕРСЬКИХ
ВИРОБІВ:
торти, тістечка, профітролі,
заварні, слойки, здобу,
пряники, печиво та ін.

Р

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.

ПРОВОДИМО АКЦІЇ
У магазині можна придбати
цукор, маргарин, олію,
борошно за оптовими цінами.
м. Гадяч вул. Гетьманська. 3
(в магазині «Продукти Єрмоліно»)

Тел. 0958276908

ЗАГУБИЛАСЯ СОБАКА
3 грудня - Міжнародний день людей, які потребують особливої уваги

ПРО ПЕНСІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСІБ
З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ
Життя складається так, що
сьогодні все більше людей у
нашій державі потребують пенсії
через настання інвалідності.
За даними Державної служби
статистики, ця біда торкнулась
близько п’яти відсотків наших
співвітчизників, або понад 2,7
млн. осіб.
Як свідчить аналіз, на Полтавщині
частка осіб з особливими потребами
у загальному контингенті пенсіонерів
становить нині близько 21%, що надає
цій проблемі особливої гостроти і потребує додаткової уваги з боку владних органів.
Упродовж останніх трьох років у нашому краї при зменшенні загального контингенту пенсіонерів з 438,2 до
417,4 тисяч, кількість осіб, що одержують пенсії по інвалідності, поступово
збільшилася з 78,5 до 86,9 тисяч. Отже,
зростання суттєве – понад 8 тис. людей,
яких необхідно усебічно адаптувати та
інтегрувати в суспільство, довести, що
вони є повноправними громадянами
своєї держави, рівними серед рівних.
На знак поваги до людей з особливими фізичними потребами, з нагоди
Міжнародного дня людей з інвалідністю, який світ
щороку відзначає 3 грудня, на державному рівні проходять різноманітні тематичні заходи. Компетенцією
ж органів Пенсійного фонду є здійснення у встановленому чинним законодавством порядку матеріального
забезпечення зазначеної категорії осіб у вигляді пенсій, соціальних допомог, надбавок і підвищень за рахунок коштів Пенсійного фонду України та Державного бюджету України.
Отже, на сьогодні в Полтавській області нараховується майже 87 тис. осіб із особливими потребами, у
числі яких 4,2 тис. колишніх військовослужбовців.
Середній розмір пенсії людей з інвалідністю всіх категорій складає 3677 грн. Середня пенсійна виплата осіб із числа представників силових структур, які
мають інвалідність, зазвичай є значно вищою і становить 9240 грн.

Кличка Діна
В районі села Максимівка
Гадяцького району
Прохання допомогти знайти
ВИНАГОРОДУ ГАРАНТУЄМО

Тел. 050 780 16 75,
050 441 78 06, 066 733 36 55

У загальній кількості людей, до яких в ці дні привернута особлива увага суспільства, окрему групу осіб з
обмеженими можливостями – близько 6 тис. громадян - становлять інваліди війни. Середня пенсія людей даної категорії – понад 11,8 тис. грн. Причому на
тлі ситуації, яка склалася в країні після 2014 року, дедалі збільшується чисельність тих, хто отримав каліцтво в зоні АТО/ООС.
Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі
– Закон), пенсія по інвалідності призначається в разі
настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового
стажу, визначеного статтею 32 Закону.
Пенсія по інвалідності призначається незалежно від
того, коли настала інвалідність: у період роботи, до
влаштування на роботу чи після припинення роботи.
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Причина, група, час настання інвалідності, строк, на
який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.
Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності.
Згідно з ч. 1 ст. 33 Закону пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається у таких
пропорціях від умовної пенсії за віком:
інвалідам І групи – 100%;
інвалідам ІІ групи – 90%;
інвалідам ІІІ групи – 50%.
До заяви про призначення пенсії надається пакет
документів, перелік яких визначено Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону.
Для того, щоб пенсія по інвалідності була призначена з дня встановлення інвалідності, заяву на призначення пенсії слід подати до будь-якого відділу обслуговування громадян (сервісного центру Фонду) не
пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.
Органи Пенсійного фонду своєчасно здійснюють
призначення та виплату пенсій, впроваджують нові
форми і методи обслуговування: зустрічі за місцем
проживання громадян чи їх тимчасового перебування
на стаціонарному лікуванні, виїзні прийоми в об’єднаних територіальних громадах, надають роз’яснення в
режимі «гарячих» телефонних ліній тощо. Усвідомлюючи, наскільки важко дається людям з інвалідністю
вирішення найпростіших життєвих потреб, обслуговування інвалідів І групи здійснюється пенсійною
службою області за місцем їх проживання, що дозволяє своєчасно реалізувати право цих осіб на пенсійне забезпечення.
Головне управління Пенсійного фонду України в
Полтавській області
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Оголошення, реклама

№ 47 (995)
2 грудня 2021 року

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

МИРГОРОДСЬКИЙ
М’ЯСОКОМБІНАТ

ДОРОГО

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

Тел. 0999169992,
0677298056 (Славик)

Куплю корів,
телят, коней

Перевезу тварин для
власних потреб
Термінові
виклики

Тел. 0506470658
0671773949

Представники Гадяцького м’ясокомбінату

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

В Укрпошті триває передплата
видань на 2022 рік
Передплачуйте видання та вигравайте
пральну машину «SAMSUNG» та пилосос
акумуляторний «Dyson»
Нова передплатна кампанія з новими
можливостями:
Наші передплатні каталоги мають широкий перелік цікавих друкованих видань - понад 3000 найменувань загальнодержавних, місцевих та зарубіжних
друкованих видань.
Оформлення передплати через сервіс «онлайн передплата» https://peredplata.ukrposhta.ua/. Вартість
приймання передплати від Укрпошти знижена – у середньому до 25%.
Участь в розіграші подарунків та суперподарунків
акції «Я люблю передплату».
Усі клієнти- фізичні особи, які у період проведення акції «Я люблю передплату» оформлять передплату на 2022 рік на термін від шести та більше місяців
на видання вартістю від 100 грн та більше прийматимуть участь в розіграші подарунків від Укрпошти тостерів, зволожувачів повітря, кавомашин, м”ясорубок, кухонних вагів.
Але цього разу, для найактивніших передплатників
ми підготували два СУПЕР подарунки - пилосос акумуляторний «Dyson» (для передплатників, які оформлять передплату через сервіс «Онлайн передплата»)
та пральну машину «SAMSUNG» (для передплатників, які оформлять передплату у поштових відділеннях або через листоношу).

Для участі у розіграші СУПЕР подарунків прийматимуться лише ті учасники, які виконали всі вищезазначені умови. Двоє переможців, які передплатять максимальну кількість примірників видань на
одну особу з найбільшою сумою вартості видань, терміном не менше ніж на 6 місяців отримають супер
подарунки.
Шановні клієнти, акція «Я люблю передплату»
триватиме до 25 грудня 2021 року (включно). Зробіть подарунок своїм рідним та близьким, передплативши цікаві та корисні видання. Більше передплачених видань — вище шанс виграти один із СУПЕР
подарунків.

Для участі у розіграші пральної машини
«SAMSUNG» необхідно:
Передплатити у поштовому відділенні або через листоношу від двох та більше видань на одну особу вартістю від 100 грн та більше на термін від 6 місяців.
Надіслати на e-mail: Viddil_Peredplaty@ukrposhta.
com або поштову адресу – 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22 відділ передплати ЦАУ копії або (фото) квитанцій, абонементів ф. П-1 та зазначити номер контактного телефону.
Для участі у розіграші пилососу
акумуляторного «Dyson» необхідно:
Оформити передплату через сервіс «Онлайн передплата» на сайті АТ «Укрпошта» у розділі «Передплатити» двох та більше видань на одну особу вартістю
від 100 грн та більше на термін від 6 місяців.
Надіслати на e-mail: km@ukrposhta.com або поштову адресу – 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, відділ
каталогів ЦАУ копії або (фото) квитанцій, абонементів ф.П-1 та зазначити номер контактного телефону.
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

КУПЛЮ БИКІВ,

КОРІВ, ТЕЛИЦЬ
ЦІЛОДОБОВО
0957789703
Тел. 0974105401 САМОВИВІЗ

Оголошення, реклама

БРУХТ

48

0997956117

ВАНТАЖНІ
и
луг а
Посажник
т
н
ва

до 1,5 т

Купівля

Продаж

USD

27,09

27,34

Очищення
димоходів, камінів,
вентиляційних

27,1739

EUR

30,61

31,02

30,6481

PLN

6,48

6,58

6.5292

ПОГОДА

каналів турбощіткою.
Діаметр димоходів від
100 до 400 мм.

ДОРОГО

Четвер, 02 грудня
Хмарно з проясненнями
мін. -4°, макс. +4°

Вартість від 150 грн.
48

Заявки за тел.
0958276908

ПРИВЕЗУ

П’ятниця, 03 грудня
Мінлива хмарність, дощ
мін. +2°, макс. +9°

ПОСЛУГИ
АСЕНІЗАТОРА

ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ
6 м куб.

ЖОМ

Субота, 04 грудня
Хмарно з проясненнями, сніг,
місцями сильний
мін. -1°, макс. +1°

50

ПО МІСТУ

ТА РАЙОНУ
Тел.0958276908

Неділя, 05 грудня
Хмарно з проясненнями
мін. -3°, макс. +1°
Понеділок, 06 грудня
Хмарно, невеликий мокрий сніг
мін. -4°, макс. +1°
Вівторок, 07 грудня
Хмарно, дощ зі снігом
мін. -1°, макс. +1°

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Рашівський психоневрологічний
будинок-інтернат на земельній
ділянці (кадастровий номер 5320485501:002:0263), яка належить
установі на праві постійного
користування землею, має намір
виконати будівництво артезіанської
свердловини по вул. Миру, 30
в с. Рашівка Миргородського
(Гадяцького) району Полтавської
області», на бучацький водоносний
горизонт: потужністю 10 м3/год.
Громадські слухання відбудуться
3січня 2021р о 10:00 за адресою
вул. Миру, 30 в с. Рашівка
Миргородського (Гадяцького) району
Полтавської області».
Адміністрація.

ПЕРЕТЯЖКА

КУПЛЮ
СТАРІ

м’яких меблів
РЕМОНТ
ЗМІНА ДИЗАЙНУ
АСОРТИМЕНТ ТКАНИН

холодильники,
телевізори,
газові колонки та інше

0994174060

Виготовлення м’яких
меблів на замовлення

Тел. 0992458874

47

Тел. 0501838458, 0980922374

Середа, 08 грудня
Хмарно, слабкий сніг
мін. -3°, макс. +1°

47

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

НБУ

41

Тел. 0509498590
0964461222

Вартість,
грн
30,38
31,17
29,82
18,93

Курс валют (Полтава)
станом на 30.11.2021 р.

по місту,
області та
Україні

чорних та
кольорових металів.
Самовивіз по місту
та району

Тел. 0506716421

Тел.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ЗАКУПОВУЄМО
МЕТАЛОБРУХТ

Тел. 0501974298

ПРОДАЖ ТА ОБМІН
вуглекислотних та
кисневих балонів
АРГОН

Марка
пального
А-92
А-95
ДП
ГАЗ

51

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

51

47

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

49

Тел. 0988113050

23

Ціни на пальне (Полтава)
станом на 30.11.2021 р.

ЧОРНИХ ТА
КОЛЬОРОВИХ
МЕТАЛІВ
Дорого

51

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

№ 47 (995)
2 грудня 2021 року

30.12.2021
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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Сумуємо, пам’ятаємо

№ 47 (995)
2 грудня 2021 року

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Сумуємо, пам'ятаємо

№ 47 (995)
2 грудня 2021 року

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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У вільну хвилинку

№ 47 (995)
2 грудня 2021 року

Астрологічний гороскоп

історії з життя

ДВІ ДОНЬКИ – ДВІ СЛЬОЗИ
- Маринко Іванівно, у вас знову обновка.
Гарний светрик. Де купили? - допитувалася
сусідка.
- Доньки передають, - скупо відповіла Марина
й опустила очі.
- Давно не бачила Катю і Нелю.
- Робота... І діти. Пантрувати треба.
- Ви би до них поїхали, як то завжди робите.
- Ой, Дарусю, далекувата дорога мені тепер.
Сусідка ще говорила б, але з університету
повертався онук.
- Ба, я голодний, - мовив.
- Максиме, а добрий день забув сказати? - запитала Дарина в хлопця.
- Добрий день, Марино Іванівно, - кинув на
ходу.
- Ось такі теперішні діти, - нарікала Дарина. Прийде з навчання, втупиться в комп’ютер і до
ночі там сидить. Треба йти годувати лобуряку.
...Марина любила своїх доньок. Коли маленькі
були, слізками називала. Не тому, що були
плаксиві. Це Марина плакала над долею своєю.
Чоловіка рано втратила. А свекруха сказала:
- Нема сина - не треба й невістки.
- Але ж діти... онуки ваші, - мовила Марина.
- Ти народила, ти й виховуй.
Свекруха й до того недолюблювала Марину, а
після смерті сина й поготів...
Хоч і вродливою була Марина, ніхто не хотів
удови з двома дрібними дітьми. В коханки не проти. Але не за дружину. Хоча, був один
чоловік. Дмитром звали...
...Марина дослужилася до завідуючої
відділом в одній з установ. Метикувата була.
Та без допомоги чоловікового троюрідного
брата навряд, чи вдалося би чогось досягти.
Мирослав був і братом, і товаришем для
покійного чоловіка. Тому не залишив наодинці
з проблемами вдову. Бабуся колись навчила
Марину шити і в’язати. Дівчині тоді не вельми
хотілося осягати мудрості рукоділля. Згодом
бабусині уроки в нагоді стали. От і ця кофтинка.
Не доньки її купували. Марина сама зв’язала.
А сусідку просто обманула. І хіба це вперше?
Марина на роботу одягалася скромно, але
зі смаком. Щось шила, інше - перешивала.
Светри в’язала. Про своє рукоділля Марина
нікому не розповідала. І досі мовчить. Ховає
спиці й гачки, коли хтось в гості приходить.
А швейна машинка в «дитячій» стоїть. Туди
ніхто, крім неї, не заглядає. І тепер, на пенсії,
Марина виглядала, як на її вік, стильно. Тільки
смутку багато в очах. Викручується, коли
сусіди запитують, чому доньки та онуки не
навідуються. Вона й сама в столицю поїхала б.
Не така вже й далека дорога. То лише Дарусі
так каже. Але не кличуть діти в гості. Хоча,
помешкання в них великі. Заможно живуть.
Просто, для матері місця нема.
Мирослав допоміг Каті й Нелі вступити на
навчання. А потім з роботою. У цей час він уже
мав солідну посаду, зв’язки. Дівчата навчалися
в столиці. Там і осіли. Навчання доньок дорого
обходилося Марині. Хоча й не погану зарплату
мала, майже все на дівчат тратила. Вони ж
хотіли гарно одягатися. В кафе піти. Якось
дорікнули:
- Треба було тобі, мамо, заміж за когось
простойного вийти.
- Не кликали заміж пристойні мене з двома
дітьми. А от за Дмитра могла би. Також удівцем
був. Але ж ви мені бойкот оголосили. З дому
грозились піти. Не розмовляли.
- Твій Дмитро ким був? Водієм. А-а-а, він,
правда, чиновника возив. Ще й «причіпа» мав
- синочка свого. Братика хотів нам підкинути.
Добре, хоча дядько Мирослав допомагав. А
то ми би вулиці підмітали. І, взагалі, з нас
однокласники насміхалися, мовляв, ваша мама
при посаді, а у вас нічого такого.
- Якого?
- Класного! Крутого!
Марининим донькам пощастило. В обох
заміжжя вдалі. Наречені не з бідних родин.
Скандал виник, коли Катя, старша донька, з
чоловіком вирішили придбати власне житло.
Свекри згодилися допомогти грішми.
- А ти, мамо, щось підкинеш? - запитала Катя.
- Грошей я не наскладала. Хіба позику
попрошу на роботі.
- І скільки тобі дадуть тієї позики? Краще
квартиру продай. Навіщо тобі аж три кімнати?
- По-перше, ви будете приїжджати. А, по-

друге, як це продати? Я де буду жити?
- Ну, купи собі однокімнатку в хрущівці. Там
ціни менші. Скільки тобі одній треба?
- Ця квартира - пам’ять про батька. Не можу
я її продати.
- Це для тебе пам’ять. А ми з Нелею давно
забули, як він виглядає.
- Тато дуже любив вас.
- Цією любов’ю і сентиментами за житло
не заплачу. До речі, Неля з чоловіком також
подумують про власне помешкання. Тому в
сестри буде до тебе аналогічне прохання.
- Я не продам квартиру! Позику візьму.
- Не треба нам твоєї позики.
- Все одно квартира колись вашою буде.
- Ага, коли ти помреш.
Тоді й пробігла чорна кішка між Мариною
та доньками. Перестали приїжджати. Марина сама їздила до них. Хоча би на онуків
поглянути. Та їй були не раді. Зяті до Марини
ліпше ставилися, ніж Катя з Нелею.
А якось старша кинула:
- Мамо, в нас двоє дітей. У кожного - своя
кімната. Зайвої нема.
Марина все зрозуміла. Бувало, збиралася у
відрядження на два-три дні, а сусідам казала,
мовляв, до дітей у столицю їде. Купувала в
чужих містах солодощі. Пригощала сусідів, а
найчастіше Дарину, бо живуть двері-в-двері.
Вигадувала різні історії про онуків. А коли
залишалася сама - сумувала. Якось приїхала
Неля. На зустріч випускників. Хвалилася, що
гарно живе. Була на відпочинку. І вколола:
- Хоча й, мамо, ти нам не допомогла, ми не
пропали. До речі, могла б і на роботі щось
скрутити, чесна ти наша. Не вмієш жити. І вже
пізно вчитися.
Неля переночувала й поїхала. В гості не
запрошувала. Коли Марина виходила на пенсію,
доньки на забаву не приїхали. Тоді й Мирослав
дізнався про її стосунки з дітьми.
- Якби знав, що такими виростуть, не
допомагав би!
- Як є, так є. Ти нікому не розповідай про це.
Хай і далі всі думають, що мої дівчата хороші...
- Не хвилюйся, мовчатиму. Але себе не
обманеш.
- Знаю, Мирославе, знаю...
Ще два роки попрацювала Марина, а потім,
як жартувала, набула статусу справжньої
пенсіонерки. Її непокоїло, як тепер буде
«їздити» до дітей. Уже нема відряджень. І дачі
немає, щоб пересидіти два-три дні. Ідея «висіла»
в будинку на дошці оголошень. Туристична
фірма запрошує на екскурсії по Україні. У
триденну або п’ятиденну подорож. Недорого.
- Куди це ви зібралися з валізкою, Маринко
Іванівно? - запитала Дарина.
- До дітей їду. Пригляньте за квартирою.
- З вас «Київський» торт.
Не раз Марина вирушала в туристичну
подорож, а казала - до дітей. В’язала обновки,
мовляв, доньки подарували. Або щось купувала,
чи шила. Їй вірили. Вона вже сама починала
в це вірити. Нещодавно Марина перехворіла.
Тому всім тепер каже: нема здоров’я до дітей
їздити. А в них стільки роботи, різних клопотів.
Та не забувають. Пакунки передають. От,
светра теплого отримала. Увечері Марина сіла
за машинку. Шитиме блузку. Але робота не
бралася. Така туга на душі. А з фото усміхалися
Катя з Нелею. Ще малі. Нині в Нелі день
народження. Марина їй телефонувала. Але
донька не відгукнулася.
- Мої слізки... Що ж вами трапилось? мовила. - Чим я завинила перед вами?
Дві печальні сльози текли по обличчі. І
неймовірно тиснуло біля серця. Ледве дійшла
до дверей. Подзвонила до сусідки.
- Маринко Іванівно, що з вами? Я зараз
швидку викличу.
Дарина принесла склянку води і таблетку «від
серця».
- Віро, - гукнула до своєї доньки, - телефонуй
до Каті або Нелі. Їхні номери в записнику на
комоді.
- Не треба. Подзвоните їм, коли я помру, прошепотіла Марина.
Швидка не забарилася. Забрала Марину до
лікарні. А Дарина роздумувала над словами
сусідки.
Ольга Чорна

 е
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Цього тижня на свiтi
не знайдеться бiльш
цiлеспрямованих людей, нiж представники
вашого знаку. Ви зможете впоратися практично з будь-якою
справою, якщо матимете хоч би
мiнiмальне уявлення про те, як
це робиться. Проте ви ризикуєте
бути схильними до нападiв гнiву i
дратiвливостi. З собою боротися
важко, але пам`ятайте, що пiдвищена агресивнiсть з вашої сторони може перешкодити здiйсненню вами ж намiчених планiв.
Допоможе самота, прогулянки i
вiдпочинок.
ТIЛЕЦЬ
(21.04 - 21.05).
Наступаючий тиждень
зажадає обережностi
в думках i дiях. Якщо,
звичайно, ви не хочете, щоб вашi
таємницi дiзналися всi, тримайте
язика за зубами. У вiвторок краще мати справу з перевiреними
партнерами. У четвер прагнiть
уникати людних мiсць i галасливих компанiй. В недiлю звертайте увагу на дрiбницi та деталi,
вони можуть вказати вам багато
цiкавого.
БЛИЗНЮКИ
(22.05 - 21.06).
Цього тижня ви будете
i працювати i вiдпочивати iз задоволенням.
Ви вiдчуєте любов,
радiсть i повноту життя. Нiщо не
гальмуватиме ваше просування вперед, до намiченої мети.
Прислухайтеся до себе i довiртеся своїй iнтуїцiї, вам везтиме,
i ви зможете утiлити в реальнiсть
майже все задумане.
РАК (22.06 - 23.07).
Цього тижня намiчаються непоганi перспективи на роботi,
кар`єрне зростання i
премiя. Намагайтеся вiдновити
стосунки зi старими друзями. У
четвер добре було б не втручатися в чужi конфлiкти, вирiшити їх ви все одно не зможете. В
п`ятницю вас чекає радiсна новина. У вихiднi головний клопiт i
основнi досягнення чекатимуть
вас саме вдома.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Цього тижня ви зможете впритул зайнятися
економiчними питаннями i внести конструктивнi перетворення в свою
справу або в свiй побут. Перша
половина тижня сприяє до укладання вигiдних контрактiв i початку вдалих поїздок. Ви можете
стати втiленням товариськостi.
У другiй половинi тижня краще
менше говорити, бiльше думати i аналiзувати. Не соромтеся
при нагодi коректно пiдкреслити
вашу незамiннiсть на роботi.
ДIВА (24.08 - 23.09).
Настає вдалий час для
дальнiх поїздок i планування майбутнього
вiдпочинку на свята.
Творчим особам задоволення
принесуть заняття лiтературною
дiяльнiстю, публiчнi виступи. Середа небезпечна конфлiктами,
будьте обережнi, оскiльки не
виключенi рiзного роду втрати.
В п`ятницю згадайте про друзiв,
з якими давно не зустрiчалися, i
спробуйте виправити упущення,
доки вони на вас не образилися.
ТЕРЕЗИ
(24.09 - 23.10).
Цього тижня вiрогiдне
дальнє вiдрядження,
цiкавi новi знайомства. Середа - гарний день для
того, щоб дiзнатися щось нове

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

або почати вчитися. У четвер
намагайтеся стримувати емоцiї,
уважно стежте за своїми словами i поведiнкою спiвбесiдникiв.
Можливо, таким чином ви уникнете крупних неприємностей.
В п`ятницю ви можете вiдчути
в собi сплеск iнiцiативностi та
заповзятливостi. Намагайтеся
зловити момент i застосувати цi
якостi з максимальною користю.
У вихiднi вiдпочиньте i розслабтеся.
СКОРПIОН
(24.10 - 22.11).
Цей тиждень сприяє
контактам, спiвпрацi, цiкавим подорожам. Сiмейнi проблеми почнуть непомiтно зникати.
Ваша працездатнiсть дозволить
вам проявитися з кращого боку i
буде гiдно оцiнена начальством.
На вас чекає солiдний прибуток.
Бiльше часу придiлiть особистому життю, в цiй сферi якраз зараз вiдбуваються важливi змiни.
СТРIЛЕЦЬ
(23.11 - 21.12).
Вiд того, як ви сплануєте тиждень, залежить,
чи встигнете ви завершити важливi справи. Часу на
сумнiви i розгойдування немає,
дiйте. Вам необхiдно розсудливо пiдiйти до вирiшення проблем, спробуйте вiдмовитися
вiд емоцiй - в даний момент вони
тiльки заважатимуть. Направте
свою енергiю на вирiшення найактуальнiшого в даний момент
питання. У вихiднi спробуйте не
перестаратися з вихованням i
критикою.
КОЗЕРIГ
(22.12 - 20.01).
Ви дуже багато на
себе звалили, грандiознi плани важко
здiйснити, можливо, краще їх
скоротити, об`єктивно оцiнивши
свої сили. Вiрогiднi вiдрядження
у понедiлок або суботу, якi дозволять вам вiдволiктися вiд деяких проблем. Вашi дотепнi, але
не дуже коректнi вислови можуть
спровокувати конфлiктну ситуацiю, тому стежте за своєю мовою. В недiлю, вирiшуючи важливi питання, прислухайтеся до
порад близьких, i не вiдкидайте
їх допомогу.
ВОДОЛIЙ
(21.01 - 19.02).
Скористайтеся допомогою i порадами
друзiв i колег. Не варто захоплюватися мiстикою i
розгадуванням чужих секретiв,
це може спровокувати плiтки та
iнтриги навколо вас. В середу
спробуйте не сiпатися i не метушитися через дурницi, iнакше
недовго й допустити помилку
в серйознiй справi. П`ятниця
дозволить зруйнувати старе,
звiльнивши мiсце для створення
нового. Для комфортного спiлкування з оточуючими в недiлю
вам знадобиться неабияка частка поблажливостi та вiдмова вiд
iронiчних коментарiв.
РИБИ
(20.02 - 20.03).
У першу половину
тижня вам доведеться добре потрудитися, виконуючи поставленi вами
ж перед собою завдання. Зате
з`являться вiдмiннi перспективи,
якi дозволять досягти прихильностi начальства. У вiвторок вам
доведеться багато часу придiлити роботi, що накопичилася,
цього дня ви можете багато чого
встигнути завершити. П`ятниця
може порадувати галасливою
вечiркою i зустрiччю з близькими
друзями.
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ЧОГО ЧЕКАТИ І НА ЩО СПОДІВАТИСЬ?
Україна цьогоріч зібрала рекордний
урожай зернових. Це тішить, зважаючи
на те, що в багатьох країнах врожаї знищили повені, посухи… До того ж, економісти прогнозують світову продовольчу
кризу через наслідки пандемії, проблеми в енергетичній сфері, подорожчання
добрив та зміну клімату. І це може трапитися вже у наступному році.
Але, на жаль, українцям не варто очікувати дешевого хліба. Ба, навіть якісного. Очікується здорожчання хліба на
20%. Одна з головних причин – подорожчання газу. Через це пекарні опинилися на межі виживання, пише «Бізнес.
ua». Пекарі попереджають: аби залишитися на плаву, їм доведеться використовувати менш якісне борошно, що призведе до зниження якості хліба.
«Хліб може виходити не такий
пухкий, ароматний і смачний», – сказав президент Всеукраїнської асоціації
пекарів Юрій Дудченко.
Ще одна причина подорожчання – нестача зерна для виробництва якісного
борошна, що стала результатом масового продажу української пшениці за кордон. Вивозять пшеницю першого й другого класу – ту, з якої можна зробити
якісне борошно та спекти пухкий хліб.
А зерно третього класу та фуражне –
для корму худоби – залишають. З нього й доведеться молоти борошно.
Також виробники змушені брати кредити для виплат зарплати. Тому іншого виходу з ситуації, крім підвищення
ціни на свою продукцію з одночасним
зниженням її якості, вони не бачать. І
це при тому, що з початку року вартість
хліба й так зросла на 5-6 гривень.
І поки українські аграрії активно продають свій урожай за кордон, а особливий попит має пшениця найвищого
ґатунку, уряд наразі не розглядає обмеження її експорту. Як заявив заступник
міністра економіки Тарас Качка, ймовірно, питання розглянуть по ходу сезону у разі зростання темпів експорту. В

уряді переконані: Україна активно експортуватиме зерно лише в першій половині сезону, а потім експортери почнуть
купувати товар в інших країн.
На українських ринках та в магазинах подорожчала курятина. Так, наразі
середня вартість курячого м’яса становить 53 грн/кг. За даними Мінекономіки, у порівнянні з минулим роком ціна
на курятину зросла на 10%. Середня
вартість курячого м’яса, яку встановили
виробники, — понад 53 грн/кг. Зазначається, що протягом останнього місяця різниця становить 4%. Найдорож-

че курятину продають у центрі країни,
найдешевша курятина у східних областях — 50 грн/кг.
Стосовно «другого хліба» – картоплі, тут також не все гаразд. В Україні закінчується своя картопля. Бо у нас
практично відсутнє промислове виробництво цього важливого продукту.
Тому торговельні мережі купують її за
кордоном.
За інформацією «Главкому», 90%
української картоплі вирощується приватно – у присадибних господарствах. І
лише 10% – промислово. До того ж, не-

має професійних сховищ. Тому дешевше картоплю привезти з-за кордону.
Україна цей популярний продукт закуповує в Азербайджані, Єгипті, Алжирі, Ізраїлі.
А сало… воно в Україні стає «делікатесом». Адже ціна за кілограм сала «зашкалює», оскільки невигідно тримати
худобу, зокрема, через дорогі корми, й
тому, що свиноферми здебільшого вирощують м’ясні породи свиней.
Загалом, цьогоріч у країні скоротилося виробництво продукції тваринництва
за всіма видами, порівняно з минулим
роком, констатуть у Держстаті.
Солодкий мед – гіркі ціни. Саме так
можна сказати про ще один популярний для українців продукт. Вартість
липового та акацієвого меду на вітчизняному ринку досягла позначки у 400
гривень за літр. Найдешевший мед із
різнотрав’я коштує 150 гривень. Зросла й гуртова ціна.
Під час формування ціни деякі пасічники врахували той факт, що їхній
мед – органічний. Також тиск на ціни
здійснює експорт продукту. Майже 90%
українського меду йде на експорт. Тому
пасічники орієнтуються на європейські
ринкові ціни.
У жовтні ціна на газ для молочних
підприємств збільшилася з 11 до 38
грн/куб. З цієї причини переробники змушені піднімати ціни на молочні
продукти. За прогнозом гендиректора
«Яготинського маслозаводу» Сергія Косяченка, у найближчі місяць-два подорожчання становитиме приблизно 10%,
а частина підприємств навіть «не переживуть» зиму.
Чесно кажучи, сумно все це. За кордон – усе найкраще, якісне. Українцям
– хліб із третьосортного борошна, фальсифіковані продукти, які, в магазинах та
на ринках, за даними експертів та Держпродспоживслужби, стали постійними
гостями. І все це ще й коштує дорого…
«БМ»

35 МЛН ДО 2050 РОКУ – ПРОГНОЗ ООН
Населення України скорочується
одним із найшвидших темпів
у світі. Згідно з даними
експертів, чисельність українців
зменшиться до 35 млн до
2050 року. Про це йдеться
в аналітичній довідці ООН
«Демографічні процеси».
«Низький коефіцієнт народжуваності,
високий рівень смертності та постійний
ріст рівня зовнішньої міграції руйнують
людський капітал України, а отже й основу для сталого розвитку», – йдеться в довідці. За даними ООН, за межами країни постійно перебуває близько
трьох мільйонів українських працівників. Їхня чисельність, ймовірно, надалі
зростатиме через високий рівень бідності та труднощі з пошуком працевлаштування з гідною оплатою.
«Зростання видатків на охорону здоров’я та пенсії навантажує державний
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.

бюджет, який фінансується коштом робочої сили. Пов’язані з потребами літніх
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людей витрати в Україні переживатимуть одне з найвищих зростань у Єв-
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ропі та, за прогнозами, становитимуть
25% ВВП до 2050 року», – повідомляють в ООН. Крім того, населення України є одним із тих, які найшвидше старішають у Європі. Це є прямим наслідком
зниження рівня народжуваності. Більш
як п’ята частина населення старша за 60
років, і ця частка, за прогнозами, зросте
до 36% до 2050 року. За даними організації, щоб стати демографічно стійкою
країною, Україні потрібна широкомасштабна та комплексна стратегія. Зазначається, що саме по собі скорочення населення не є проблемою. Важливими є
рівень та якість життя українського народу. Наголошується, що уряду необхідно запровадити політичні заходи для
забезпечення розвитку та ефективного
використання людського капіталу країни, а також соціального захисту людей
на достатньому рівні через політично та
фінансово стабільну систему.
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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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