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КСП «Зелений Гай»
на території Гадяцького району

КУПУЄ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

Тел. (05354) 2-17-80 , 0955790116
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УРОЧИСТОСТІ ДО ДНЯ ЗСУ
ЩОБ НЕ ПЛАКАЛИ БАТЬКИ
Я пишу ці рядки,
А на віях сльоза .
Вже восьмий рік
В Україні йде війна
Першого грудня 2021 рік
Загинув 22-ох річний захисник
Йому б ще жить та жить,
А він в домовині лежить .
Боронив він Україну
Її віру і свободу
І народ свій так любив
Не хотів , щоб знав він горе.
Господь небесний, знайди час,
Захисти від війни нас,
Щоб не гинули сини
І не плакали батьки .
***

ПОВЕРНІТЬ МИР УКРАЇНІ

Немає сьогодні більшого горя,
Ніж чути слово війна
В 1941 році вона обпалила
дитинство
І в старість нашу знову прийшла.
Сум і журба у наших оселях,
Хіба хто гадав, що
станеться так,
Що й нашим онукам прийдеться
Неньку-Україну свою захищать.
Та ми живем з надією і вірою,
Що переможуть вони ворогів .
Повернуться героями додому
І обіймуть своїх рідних і дорогих .
Автор Софія Ілляшенко

У 2021 році ми святкуємо 30 річницю
створення Збройних Сил України. Це
свято є символом справжньої мужності,
героїзму і відваги. Ми низько вклоняємося подвигу тих, хто віддав своє життя за Україну, й усім, хто сьогодні несе
військову службу в зоні АТО/ООС. Дя-

куємо нашим воїнам за відданість українській державі та незламну силу волі.
Немає більш шляхетної місії, ніж захист
свого народу, рідної землі.
До Дня Збройних Сил України, 6
грудня, у першому відділі Миргородського районного територіального

центру комплектування та соціальної
підтримки, відбулось урочисте нагородження. Найвищою громадською відзнакою орденом «Патріот України» за
вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України та особисту участь у
звільненні військовополонених нагоро-

джений Микола Михайлов.
Згодом, ветерани АТО, воїни – афганці, представники міської ради та інших установ і організацій Гадяча урочисто поклали квіти до пам’ятного знаку
«Землякам, що стали на захист України» та до Вічного вогню.

КОЖЕН МОЖЕ
ТВОРИТИ
ДОБРО
Безкорислива, практична
допомога своєму ближньому в
усі часи являла собою фундамент
доброти і людяності в усьому світі.
Благодійність є однією з форм
цієї безкорисливої допомоги і
часто стає тим «рятівним колом»,
яке дозволяє людям впоратися
з непростою ситуацією, або
хоча б не допустити розвитку
ще більш згубних наслідків.
Наш, людський світ, на жаль, сповнений нужди і нужденних, а благодійна діяльність в багатьох випадках не
дозволяє доводити цю проблему до
відчаю. Саме з цієї причини 13 грудня
2007 року Указом Президента України
в незалежній Україні було встановлено
окреме, офіційне свято - День благодійництва. Відзначається щорічно, в кожну
другу неділю грудня. Метою установи
цього Дня є підтримка громадських ініціатив, відверте прагнення українського суспільства до принципів милосердя

і гуманізму, активне сприяння розвитку
благодійної діяльності, підтримка організацій та структур, що займаються подібною діяльністю.
Є багато видів благодійності. Допомогти людям, які дійсно цього потребують, можна в різних формах. Одним
з найпопулярніших - прямий переказ
коштів. Хоч, зазвичай, збір проводиться маленькими посильними сумами, ми
всі розуміємо, що далеко не в кожного є
«зайві» гроші. Окрім коштів є ще ціла
низка способів допомогти нужденним.
Донорство крові – один раз в пів року
чи в рік здаючи по 300-400 мл. можна
врятувати не одне життя, особливо рідкісними групами крові. Пожертвування
речей – віддати непотрібний одяг, який
не використовується, чи можливо, старі меблі, що припадають пилом в сараї.
Пожертвування продуктів – часто буває
так, що зібрали урожай овочів і не знаєте куди його подіти. Віддайте частину нужденним, цим самим ви зробите
добру справу. Безоплатне надання по-

слуг – пофарбувати паркан чи встановити лавочку, покосити траву одинокій
пенсіонерці.
Одним з видів благодійності є волонтерство – нині дуже потужний рух в
Україні. Ми можемо спостерігати, як волонтери підтримували та продовжують
підтримувати наших воїнів в зоні ООС/
АТО. Успіхи української армії на сході,
частково залежать від міцного тилу, забезпеченого свідомими громадянами.
А, якщо б кожен займався благодійністю? Хтось скаже, що благородна справа не кожному до снаги, але реальність
інша – це легко, потрібне тільки бажання. Існує така думка, що коли людина
щось віддає просто так, вона отримує в
рази більше. Так зване очищення карми. Довести правдивість даної тези –
неможливо, але ви можете спробувати.
Редакція «БМ» також займається
благодійністю. Вже 5 років ми збираємо одяг, взуття та інші побутові речі які
передаємо в Гадяцьку районну організацію інвалідів.
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Інший бік медалі
Крім позитивної частини цієї діяльності, як завжди знаходиться і негативна. Я маю на увазі піар на фоні благодійності. Як правило, цим займаються
бізнесмени та депутати. І, якщо де-які
роблять це з власного бажання, то є частина тих, хто розгортає на фоні благодійності масштабні рекламні кампанії.
Одним з видів такої реклами, є масова
роздача людям «гречки», що часто спостерігається перед виборами.
У День благодійництва ми нагадуємо знамениті слова зі Святого Письма,
які говорять, що блаженніше давати,
ніж приймати. Нехай кожен з нас спробує внести посильний внесок у будь яку
благу справу і спільно ми неодмінно помітимо, що саме такими вчинками і досягається порядок і загальне благополуччя, спокій і радість для всіх нас.
Сторінку підготував Влад Лидзарь
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Життя громад

У ЛІКАРНІ ЗМІНИ
Про це стало відомо із сайту
КНП «Гадяцька МЦЛ»:
«Шановні пацієнти! Із 1 грудня маємо зміни:
Із декретної відпустки вийшла заступник директора Катерина Матюшенко.
Олександр Подорожний розпочинає працювати
завідувачем паліативного відділення», – йдеться у
повідомленні.
Нагадаємо, згідно декларації про доходи, до декретної відпустки, Катерина Матюшенко обіймала посаду
заступника головного лікаря з експертизи тимчасової втрати працездатності. Олексій Подорожній працював заступником медичного директора.
«БМ»

«ДРУЖБА»
ВІДНОВЛЮЄ ПРИЙОМ
ВІДВІДУВАЧІВ
Постановою Кабміну від 24.11.2021 року із 6 грудня дозволено приймати відвідувачів без обмежень по
кількості у закладах культури, тільки при наявності:
документа, що підтверджує отримання повного
курсу вакцинації або однієї дози вакцини ;
негативного ПЛР-тесту;
експрес тесту на антиген або ж сертифіката про
одужання.
Як прокоментувала ситуацію Лариса Труш, директор КЗ «Гадяцький будинок культури», відповідно
до постанови, заклад відновлює роботу, а працівники приступають до активної підготовки святкових
заходів для малят та дорослих. Найближчим часом
буде оприлюднено детальний план.
«БМ»

ОГОЛОШЕННЯ
СКП «Добробут», Сергіївської ТГ
повідомляє про зміну вартості дров.
Для мешканців ТГ – 700 грн. \ м. куб;
Для інших – 960 грн. \ м. куб.
Адміністрація СКП «Добробут»

НКРЕКП ПОПЕРЕДНЬО
СХВАЛИЛА
ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФУ
НА РОЗПОДІЛ
Відповідний проект постанови про нові тарифи оприлюднено на сайті регулятора.
Підвищення тарифу на розподіл газу з 1 січня пропонується для споживачів двадцяти восьми газорозподільних компаній. Всі ціни вказані без урахування податку на додану вартість (ПДВ).
Серез газорозподільчих компаній, де очікується
найбільше зростання тарифів на газ, ПрАТ «Гадячгаз» – із 1,66 до 1,99 грн за куб. м без ПДВ (+16,6%);
Водночас, тарифи на розподіл десяти компаній
пропонується знизити від 9 до 1 %.
Нацкомісія зазначила, що опублікований проект
постанови означає початок громадського обговорення, запропоновані тарифи будуть остаточно затверджені тільки після проходження процедури узгодження і прийняття.
Нагадаємо, у жовтні газорозподільні компанії опублікували на своїх сайтах проекти тарифів на 2022
рік, в яких пропонується підняти ціни на послугу з
розподілу газу від 30% до більш ніж в 4 рази.
Компанії пропонували, щоб середній тариф на розподіл по країні виріс з нинішніх 1,44 грн за куб. м до
4,14 за куб. м.
Згодом НКРЕКП зазначив, що затверджує не бажані тарифи та наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи, які відповідають інтересам усіх учасників ринку природного газу
та споживачів.
«БМ»

ГОТУЮТЬ ДО
ВІДКРИТТЯ 11 ПАРКІВ
У межах проєкту «Активні парки – локації здорової України» на Полтавщині готують до відкриття
ще 11 парків, зокрема і у Сергіїївській громаді. Про
це повідомили у Полтавській ОДА.
Нагадаємо, що близько 100 «активних парків» уже
відкрито в різних куточках України, а до кінця року
з’явиться ще близько 600 активних локацій.
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НАКЛАДЕНО АРЕШТИ
НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ,
НА БУДИНКИ,
КВАРТИРУ ТА АВТО

«БМ»

ТІЛЬКИ ОДНА
ГРОМАДА
ЗАРЕЗЕРВУВАЛА
ЛІЖКО-МІСЦЯ ДЛЯ
ТИМЧАСОВОГО
ПЕРЕБУВАННЯ
БЕЗДОМНИХ
Недопущення обмороження та загибелі бездомних
осіб у період низьких температур та проведення моніторингу надання соціальних послуг цій категорії
громадян у кожній громаді області обговорили під
час онлайн засідання ради з питань соціального захисту бездомних осіб за участі заступника голови Полтавської ОДА Катерини Рижеченко.
Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» повноваження у сфері соціального захисту бездомних осіб делегуються виконавчим комітетам місцевих рад.
На сьогодні у громадах області функціонує 12 центрів (секторів, служб, пунктів, відділень) обліку бездомних осіб комунальної форми власності без права
юридичної особи і 1 Центр адаптації для бездомних
осіб та звільнених з місць позбавлення волі у Полтаві. На рівні тергромад визначено посадових осіб
із їх супроводу при 34 закладах соціального захисту
населення.
За останні 9 місяців центрами (секторами, службами, пунктами, відділеннями) обліку бездомних
осіб виявлено і надано соціальні послуги 402 таким
особам.
Також в області при закладах з охорони здоров’я,
відділеннях стаціонарного догляду територіальних центрів соціального обслуговування та центрів надання соціальних послуг зарезервовано 129
ліжко-місць для тимчасового перебування бездомних осіб в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.
Також в області створено 53 бригади соціального
патрулювання.
В області продовжено практику попередніх років щодо забезпечення роботи банків одягу. В осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. організовано пункти роздачі гарячої їжі в 4 громадах.
Із повного переліку інформація про роботу номерів телефонних «гарячих ліній» та зарезервовані
ліжко-місця для бездомних осіб у області, який оприлюднила Полтавська ОДА, ми вибрали громади
колишнього Гадяцького району:
Великобудищанська сільрада (067 536 95 14), відповідальна Лариса Даниленко (зарезервованих місць
немає).
Гадяцька міська рада (05354 239 43), відповідальна Олена Власенко (зарезервованих місць немає).
Краснолуцька сільрада: 2 зарезервованих місця у
КНП «Гадяцька МЦЛ»
05354 55542 Сергій Небрат (староста округу)
050 959 99 20 Тетяна Кулініч (директор Малопобиванського СБК)
099 343 57 07 Петро Сосницький (директор Сватківського СБК)
050 756 67 17 Галина Гребінник (директор Гречанівського СБК)
096 033 76 32 Наталія Храпач (директор КП
«Перспектива»)
Лютенська сільрада: 05354 53642, відповідальний Володимир Омельченко, (зарезервованих місць
немає).
Петрівсько-Роменська сільрада: 066 645 52 94, відповідальна Марина Білик, (зарезервованих місць
немає).
Сергіївська сільрада: 099 162 68 83, відповідальна Олександра Москаленко, (зарезервованих місць
немає).
Оксана Кириченко
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З початку 2021 року ПрАТ «Гадячгаз» подано
до Гадяцького районного суду 290 заяв про видачу судових наказів про стягнення заборгованості
за розподіл природного газу. Сума заборгованості
склала понад 670 тис гривень.
Протягом 2021 року відкрито 141 виконавче провадження про примусове стягнення заборгованості
за розподіл природного газу.
В рамках відкритих виконавчих проваджень органами примусового стягнення заборгованості винесено постанови про накладення арешту на кошти, що
містяться на рахунках боржників, у тому числі зупинено видаткові операції на рахунках.
Накладено арешти на земельні ділянки боржників загальною площею понад 15 га, що розташовані
на території Сергіївської, Петрівсько-Роменської та
Краснолуцької територіальних громад. Під арешт,
через борги, потрапили три житлові будинки з господарськими будівлями та квартира, що знаходяться в м. Гадяч. У розшук оголошено три автомобілі, на
які накладено арешти. Крім того, звернено стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржників.
Варто зазначити, що окрім суми боргу споживачу
доведеться сплатити судовий збір, а в разі примусового стягнення заборгованості, ще й виконавчі витрати. Також можлива втрата субсидії (для тих, хто
отримує державну допомогу), а в окремих випадках
– заборона виїзду за кордон.
Тож аби уникнути додаткових фінансових витрат,
забезпечити свою безпеку та комфорт від отримання
газу, ми просимо не чекати судового рішення та сплачувати за розподіл газу вчасно – щомісяця до 20 числа. Якщо у споживача через певні обставини немає
можливості вчасно оплатити за послуги, він може написати заяву на реструктуризацію боргу.
ПрАТ «Гадячгаз».

ПРИЇДЕ ЕКОБУС
КОЛИ Й КУДИ?
У грудні, спеціалізований автомобіль відвідає 13
громад Полтавської області. У переліку є і громади Гадяччини: 13 грудня – Петрівсько-Роменська та
Лютенська громади.
Окрім цього, інші громади можуть замовити послугу зі збору небезпечних відходів шляхом укладення
договору. До того ж у населених пунктах самостійно
визначають маршрут руху екобуса, місце його стоянки, день і час приїзду.
Які відходи можна здати в екобус: акумулятори;
люмінесцентні лампи; ртутовмісні термометри;
батарейки.
Водночас екобус не приймає розбиті термометри
та лампи.
Як здавати небезпечні відходи:
Бажано здавати в заводському пакуванні. А якщо
такого немає, то треба завернути їх хоча б у саморобну картонну тару — окрему для кожної лампи або
термометра.
Наголошується, що відходи приймають тільки від
населення. Організації повинні самостійно укладати
договори на утилізацію з підприємствами.
«БМ»
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Минулого тижня
в Гадячі
народилося
3 немовлят

1 пара
одружилася

7 осіб
пішли
з життя

РОЗШУКАЛИ
У ДТП
ДІВЧИНУ, ЯКА
ТРАВМОВАНИЙ
ІМІТУВАЛА СВОЄ ВЕЛОСИПЕДИСТ
ВИКРАДЕННЯ
До Миргородського районного відділу поліції 4
листопада, близько 21:45, надійшла інформація від
39-річної жительки Великосорочинської територіальної громади про зникнення її 18-річної доньки.
Жінка повідомила, що цього дня, близько 16-ї години, донька пішла до сільського магазину, але додому не повернулася. А через годину після зникнення
до заявниці та родичів з використанням приватних
додатків соціальної мережі почали надходити голосові повідомлення з інформацією про нібито викрадення дівчини та вимогами негайно перерахувати
певну суму грошей на вказаний «викрадачами» банківський рахунок.
Отримавши інформацію від матері, поліція Полтавщини негайно приступила до пошуків зниклої
дівчини.
За дорученням керівництва ГУНП області до пошукової роботи приступили не лише оперативні підрозділи Миргорода, а й найдосвідченіші працівники карного розшуку обласного Главку, кіберполіція
Полтавщини та інші служби. Також, для встановлення місця перебування дівчини, поліцейські передали орієнтування оперативним підрозділам сусідніх
областей і невдовзі отримали позитивний результат.
Близько 1-ї години ночі, 5 листопада, надійшла інформація від колег із Харківщини, що зниклу дівчину знайшли на автошляху «Харків-Щербаківка»
(Дергачівський район), на міжнародному автомобільному пропуску «Гоптівка». Дівчина намагалася перетнути державний кордон України з Росією.
Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини,
повідомив: «Під час спілкування з поліцейськими
18-річна мешканка Полтавщини пояснила, що мала
намір таємно перетнути державний кордон і виїхати до міста Ставропіль (Росія), бо там на неї начебто
чекав 16-річний хлопець, з яким вона познайомилася через соціальну мережу Інтернет. Також дівчина пояснила, що історію з викраденням і вимаганням грошей вигадала сама, бо знала, що батьки не
схвалюють такі відносини з невідомим хлопцем. Та й
грошей для переїзду в сусідню країну в неї не було».
На часі втікачка перебуває в колі рідних. Її життю
нічого не загрожує. Поліція вивчає обставини та мотиви вчинку дівчини та проводить превентивні заходи з родиною.
Миргородський РВП

ЗВІЛЬНЕННЯ
З «РАБСТВА»
Правоохоронцями Полтавщини звільнено чоловіка та жінку, яких незаконно утримували на території приватного домогосподарства у місті Кременчук.
Власникові будинку повідомлено про підозру у передачі людини, вчиненої з метою експлуатації, з використанням примусу, обману та уразливого стану
(ч. 1 ст. 149 КК України).
Зокрема, підозрюваний заманював додому осіб без
постійного місця проживання, поселяв у гаражі та
використовував їхню працю, а також надавав у трудову експлуатацію знайомим, обіцяючи у подальшому виплатити гроші.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також встановлюються
інші особи, причетні до скоєння злочину.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури досудове розслідування здійснюється Головним управлінням Національної поліції в Полтавській області.
Прес-служба Полтавської обласної прокуратури

1 пара
розлучилася

подія
5 грудня, о 13:18, у Веприку, в лісопосадці виявлено: артснаряди калібром 76 мм - 26 од., РПГ - 33
- 1 од., часів минулих війн. Співробітниками відділу Національної поліції організовано охорону місця виявлення. Знешкодження боєприпасів провели
6.12.2021 року групою піротехнічних робіт АРЗ СП
ГУ ДСНС України у Полтавській області.
ГУ ДСНС України у Полтавській області

аварія

1 грудня, близько 10-ї години, у місті Гадяч,
по вулиці Драгоманова.
Згідно інформації правоохоронців, відомо, що водій автомобіля «Фольксваген Транспортер», 1996
року народження, рухаючись заднім ходом, скоїв
зіткнення з електричним велосипедом, під керуванням місцевого мешканця, 1956 року народження.
У наслідок ДТП велосипедиста каретою швидкої
медичної допомоги доставлено до реанімаційного
відділення Гадяцької МЦЛ.
Слідчим поліції внесені відомості 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. Тривають слідчі дії.

6 грудня, близько 13.00, у Гадячі, на вулиці Полтавська, зіткнулися автомобілі Volkswagen та Нива.
За інформацією з місця події від працівників сектору реагування патрульної поліції відділення №1
(м. Гадяч) Миргородського РВП, постраждалих
немає.
На винуватця ДТП поліцейські склали протокол
за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що
спричинило пошкодження транспортних засобів)
КУпАП.
Миргородський РВП

ПРАВООХОРОНЕЦЬ
ПРОДАВАВ
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
УКРАЇНЦІВ

До поліції Полтавського райуправління, 1 грудня, надійшло повідомлення від місцевої жінки, що
по провулку Рибальському в квартирі, яку вона
здавала для проживання, виявлено тіла двох молодих хлопців без ознак життя та одного – в непритомному стані. За даним фактом слідчі поліції, під
процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України.
При виїзді на місце події слідчо-оперативна група встановила особи померлих. Ними виявились
25-річний чоловік з Гадяччини та 17-річний юнак з
Миргородщини. При огляді тіл померлих, візуальних ознак насильницької смерті не виявлено.
Особа третього чоловіка, якого в непритомному
стані доставлено до реанімаційного відділення лікарні, встановлена. Ним виявився 48-річний мешканець Харківщини.
За попередньою інформацією, молоді люди приїхали в Полтаву з різних районів області на заробітки.
Квартира, яку вони винаймали, була зачинена зсередини. На часі всі обставини події з’ясовує слідство.
За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною
2 статті 115 (умисне вбивство двох або більше осіб)
Кримінального кодексу України. Призначено ряд судових експертиз. Слідчі дії тривають.

Служба безпеки України викрила екс правоохоронця із Полтавщини, який продавав інформацію з
обмеженим доступом із закритих державних та комерційних баз даних. Зловмисник торгував закритою інформацією, якою володіли правоохоронці та
державні органи, а також банківські установи та оператори мобільного зв’язку. Зокрема, базами даних
Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової служби, Державної міграційної служби, Державної фіскальної служби, Міністерства юстиції України, Пенсійного фонду України.
«Клієнтів» він знаходив за оголошеннями в телеграм-каналах, а оплату, для уникнення відповідальності, отримував на банківські картки третіх осіб.
У ході слідства задокументовано збут зловмисником за 16 тисяч гривень інформації стосовно двох
громадян України з баз, отриманих із: «АРМОР»
(інтегрована інформаційно-пошукова система Міністерства внутрішніх справ України, яка дає доступ до інформації про судимість, про нерозкриті
злочини, дозволи на зброю тощо), «РАЦС» (Державний реєстр актів цивільного стану громадян),
«ІТС ГАРТ» (інформаційно-телекомунікаційна система прикордонного контролю, яка дає доступ до
бази даних Державної прикордонної служби України «Відомості про осіб, які перетнули державний
кордон України»).
Також чоловік збирався продати інформацію, що
містить банківську таємницю. Цю «послугу» він оцінив у 29 тисяч гривень. Правоохоронці затримали
його «на гарячому» під час перемовин стосовно цієї
«операції».
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за
ч. 2 ст. 361-2 (несанкціонований збут та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах
(комп’ютерах), автоматизованих системах) Кримінального кодексу України та вирішується питання
щодо обрання йому запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб.
Викриття протиправної діяльності проводив Департамент кібербезпеки СБУ спільно зі слідчими
Національної поліції за процесуального керівництва
Київської міської прокуратури.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

Прес-служба СБУ

«БМ»

ДВОХ МЕРТВИХ
ХЛОПЦІВ ЗНАЙШЛИ
В ОРЕНДОВАНІЙ
КВАРТИРІ, ЩЕ ОДИН У РЕАНІМАЦІЇ

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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ОТРИМАВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ВІД ДЕПУТАТА ОБЛРАДИ,
У ВИГЛЯДІ ПОБОЇВ
26 листопада слідчий суддя Гадяцького районного суду розглянув скаргу на
неправомірні дії уповноважених працівників поліції Зіньківського ВП.
Було встановлено, що 21 липня, особа
звернулася зі скаргою на неправомірні
дії уповноважених працівників поліції
Зіньківського ВП, що виразились у внесенні відомостей до ЄРДР по його заяві
сфальсифікованої інформації.
Після задоволення самовідводів слідчих суддів Зіньківського районного
суду, відповідно до ухвали Полтавського апеляційного суду від 01.10.2021, матеріали за скаргою особи 23.11.2021 надійшли до Гадяцького районного суду.
Скаржник зазначає, що 18 липня 2021
року, у центрі міста Зіньків, йому наніс
тілесні ушкодження мешканець м. Зіньків, пояснивши напад, ніби то, попередженням від депутата облради, який на
той час займав посаду директора ДП
«Гадяцького лісгоспу ПОУЛМГ».
18.07.2021 року за його заявою внесено відомості до ЄРДР із порушенням

ст.25 КПК України.
Окрім того, працівники Зіньківського
ВП № 4 сфальсифікували відомості за
його заявою, внісши у ЄРДР інформацію, що йому тілесні ушкодження нанесла невідома особа, чим порушили
ч.3 ст.362 КК України. Тобто суб`єкти владних повноважень, які перебувають на посадах Зіньківського ВП
№4, мали мотив у позбавленні вказаних осіб заслуженого покарання. Із цих
підстав, скаржник просив зобов`язати уповноважених працівників поліції
Зіньківського ВП № 4 внести правдиві відомості до ЄРДР у кримінальному
провадженні.
Керуючись статтями 303-307 КПК
України, слідчий суддя, постановив
скаргу задовольнити - зобов`язати
посадових осіб Зіньківського ВП №4
внести до Єдиного реєстру досудових
розслідувань у кримінальному провадженні правдиві відомості, надані
заявником.

ЗАСУДИЛИ ДВОХ ВИХОВАНЦІВ
ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА ЗАМАХ
НА ВБИВСТВО 7-РІЧНОЇ ДИТИНИ
Вирок стосовно двох колишніх
вихованців комунального
закладу «Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей»
Полтавської обласної ради
Апеляційний суд залишив без
змін. Молодшого співучасника
злочину позбавлено волі на 10
років, старшого – на 7. Також
останньому у примусовому порядку
за місцем відбування покарання
надаватимуть амбулаторну
психіатричну допомогу.
Обох фігурантів засуджено за закінчений замах на умисне вбивство малолітньої дитини, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст.
15, п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Вирок суду першої інстанції (Київського районного суду Полтави) набрав законної сили.
Нагадаємо, наприкінці березня 2020
року у вказаному центрі, вночі, у присутності інших дітей, з метою помсти
та підтримання авторитету серед неповнолітніх, двоє вихованців закладу 14
та 17 років побили і намагалися задушити 7-річного хлопчика. Дерев’яною
полицею з тумби вони тиснули на шию
малолітнього до початку кровотечі та
втрати останнім свідомості. Переконавшись, що потерпілий не дихає, один зі
співучасників злочину дозволив присутньому свідку повідомити персонал
закладу про скоєне, що врятувало дитині життя.
Полтавська обласна прокуратура

ХАПАВ ЗА ФОРМУ
ПРАВООХОРОНЦІВ ТА ЛАЯВСЯ
У Гадяцькому районному суді, 29
листопада, розглядали справу про
адміністративне правопорушення,
яка надійшла від відділу поліції
№ 1 Миргородського РВП
ГУНП громадянина України,
за ст. 185 ч.1 КУпАП.
Як виявилось, 31 серпня, близько 04
год. 40 хв. обвинувачений, не виконав
законне розпорядження про припинення правопорушення, вчинив злісну непокору працівникам відділу поліції №
1, хватав їх за формений одяг, поводив
себе зухвало та нахабно, виражався нецензурною лайкою в їх бік.
Свою вину у вчиненні правопорушення він визнав, щиро розкаявся, запевнив суд про недопущення в подальшому подібних випадків.
Крім пояснень, вина обвинуваченого
у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КУпАП підтверджується сукупністю інших досліджених в судовому засіданні

доказів, які не викликають сумнівів у
своїй достовірності і допустимості, зокрема даними, які містяться у протоколі про адміністративне правопорушення, рапортом оперативного чергового,
письмовими поясненнями очевидців даної події.
Враховуючи викладене, суд вважає,
що в діях обвинуваченого є склад правопорушення, передбаченого ст. 185
КУпАП - злісна непокора законному
розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових
обов`язків.
Суддя визнати винним обвинуваченого у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1
ст.185 КУпАП та піддав стягненню у
виді штрафу в дохід держави в розмірі
8 (восьми) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136
гривень. Окрім цього обвинуваченого
зобов’язали сплатити на користь держави судовий збір в сумі 454 грн.

РОЗМАХУВАВ НОЖЕМ
НА ВУЛИЦЯХ МІСТА
Гадяцький районний суд, 26 листопада, розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження на підставі угоди, відносно
уродженця м. Гадяч, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 263 КК України,
Було встановлено, що не маючи визначеного законодавством України
письмового дозволу від уповноважених органів на зберігання та носіння
холодної зброї, обвинувачений замовив та купив мисливський ніж марки «GERBFR 2428А», виготовлений
промисловим способом, для власних
потреб, тим самим незаконно придбав
його. В подальшому, діючи умисно, не
маючи дозволу на носіння холодної
зброї, без законних підстав та без отримання дозволу, періодично носив з
собою дану холодну зброю, коли виходив з дому на вулицю.
4 листопада 2021 року, обвинувачений, маючи при собі вказаний мисливський ніж, вийшов на вулиці міста Гадяч, де зловживав спиртними
напоями. Цього ж дня, близько 22 год.
00 хв. він, рухаючись вулицею Чапаєва, дістав із портфеля вказаний ніж
та демонстративно показував його
перехожим, при цьому вчиняв адміністративне правопорушення, а саме
безпричинно стукав у вікна житлових

будинків. У цей час його дії помітили
працівники поліції на службовому автотранспорті, від яких він почав втікати у напрямку будинку № 11 по вул.
Шевченка у Гадячі, де кинув ніж і був
затриманий.
Відповідно до висновку експерта,
вилучений предмет відноситься до
категорії короткоклинкової холодної зброї колото-ріжучої дії, являється мисливським ножем «GERBFR
2428А» загального призначення та виготовлений промисловим способом.
Суд визнав винним обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 263
КК України і кваліфікував його дії як
придбання та носіння холодної зброї
без передбаченого законом дозволу.
Проте, 26 листопада між прокурором та обвинуваченим була укладена
угода про визнання винуватості у кримінальному провадженні відповідно
до вимог ст. 468, 469,472 КПК України. Згідно даної угоди погодили покарання, яке повинен понести обвинувачений у вигляді штрафу в розмірі 1000
неоподаткованих мінімумів доходів
громадян, що становить 17000 грн.
Суд визнав дану угоду. Речові докази:
мисливський ніж «GERBFR 2428А»
- знищили.

ЗА КРАДІЖКУ ДУБА ЗАБРАЛИ
БЕНЗОПИЛУ І ПРИЗНАЧИЛИ
ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ
26 листопада Гадяцький районний
суд розглянув у підготовчому
судовому засіданні угоду про
примирення у кримінальному
провадженні за обвинуваченням
громадянина України, у
вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого
ч.3 ст.15, ч.1 ст.185 КК.
Було встановлено, що 1 червня 2021
року, обвинувачений, взявши власну
бензопилу «MINSK» прибув на територію лісового масиву, де зростають
дерева породи дуб, що знаходиться на
території Сергіївської сільської ради,
в межах с. Розбишівка. За допомогою
вказаної бензопили, він здійснив спилювання деревини породи дуб об`ємом 0,41 м куб.
Реалізуючи свій злочинний умисел, обвинувачений, діючи умисно,
усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання,
з корисливих спонукань, таємно, протиправно, розпиляну колоду дуба поскладав на купи для подальшого перенесення до свого господарства, але
не довів злочин до кінця, оскільки
був виявлений працівниками поліції,
які завадили йому довести злочин до
кінця.
Своїми протиправними діями, що
виразилися у замаху на крадіжку ко-

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

лоди дуб об`ємом 0,41 м куб вартістю 1662 грн 96 коп. обвинувачений
міг спричинити Сергіївській сільській раді матеріальні збитки на вказану суму.
Його дії кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.3 ст.15,
ч.1 ст.185 КК України, як незакінчений замах на таємне викрадення чужого майна (крадіжку)
Проте, 16 червня 2021 року, між
представником потерпілого Сергіївської сільської ради та підозрюваним,
у даному кримінальному провадженні, укладена угода про примирення.
Згідно угоди, підозрюваний повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.1 ст.185
КК України. Сторони погодилися на
призначення покарання підозрюваному за ч.3 ст.15, ч.1 ст.185 КК України у
виді 80 годин громадських робіт.
Суд, визнав винним обвинуваченого і затвердив угоду про примирення.
Речові докази: колоду дерев породи
«дуб» об`ємом 0,41 куб. м та дров`яну деревину об`ємом 1,61 куб. м - залишили Сергіївській сільській раді;
бензинову пилку, на підставі ст. 96-2
КК України, конфіскували у власність
держави.
Підготувала О. Кириченко
за матеріалами ЄДРСР
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО –

ЦЕ «СМІТТЯ», ЯКЕ ТРЕБА ВИНОСИТИ
Протягом останніх років все
більше українців визнають
позицію цивілізованого
суспільства стосовно
неприпустимості будь-якого
виду насилля у родині, а
відповідальність за нього
перестала бути вигаданою.
Куди можна звернутися, якщо
кривдник не заспокоюється,
а підтримати немає кому? Чи
дійсно ситуація у країні така
серйозна? Давайте розбиратися
разом.
Статистичні дані
За даними Національної соціальної
служби, в Україні із початку 2021 року
зафіксовано 205608 звернень з приводу домашнього насильства, з них: від
жінок – 167900 (82%), від чоловіків –
32707 звернень (16%), від дітей – 5001
звернення (2,43%).
У 2021 найбільше на Полтавщині про
домашнє насильство до поліції заявляли жінки – 83,4 %. Повідомлень щодо
цього від чоловіків – 13,8 %, решта –
від дітей..
«До адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства притягнуто 2539 осіб. Це за статтею 173 з позначкою два. Санкція статті
передбачає як штраф, так і адміністративний арешт до восьми діб. Крім того,
поліцейськими винесено 2014 термінових обмежувальних приписів відносно
кривдника, це на 300 більше, ніж 2020
року», – повідомив старший інспектор
управління превентивної діяльності поліції Полтавщини Роман Дорош.
Як розпізнати домашнє
насильство й де шукати
допомогу
Про домашнє насильство у суспільстві зазвичай не говорять. Постраждалі бояться розголосу й сильнішої агресії
з боку кривдника. А той, хто мимоволі
став свідком злочину, зазвичай вважає,
що це його не стосується. Статистика
свідчить, що від домашнього насильства потерпають в основному жінки,
при чому, страждають вони не лише від
агресії чоловіків, а й від знущань дорослих синів.
Законодавчо визначено чотири форми домашнього насильства. Серед них
психологічне. Воно включає образливі коментарі, прізвиська, лайки, погрози, приниження, переслідування й залякування. Основна мета такої поведінки
— здійснити вплив на близьку людину,
взяти під контроль її поведінку.
Існують кілька підвидів психологічного насильства, зокрема віктімблеймінг — звинувачення жертви
й «перекладання» на неї відповідальності та газлайтинг — дії, які змушують
людину сумніватися у своїй адекватності. Маніпулятор постійно знецінює
успіхи близької людини, у результаті
чого вона перестає вірити у свої сили.
Навіть найпростіші життєві рішення у
такому стані їй приймати важко. Найчастіше газлайтери користуються фразами: «Ти все наплутала», «Я такого не
казав», «Що ти собі навигадувала?».
Сексуальне. До цієї форми відносять
будь-які дії сексуального характеру без
добровільної згоди людини. До жертв
застосовують зневажливі коментарі
щодо їхньої сексуальності, небажані
дотики, домагання, примушують дивитися порнографію, займатися проституцією. Ця форма також включає розбе-

щення неповнолітніх та зґвалтування.
Економічне. Основні його ознаки
— це позбавлення людини зароблених нею коштів, а також документів.
Кривдник може обмежити право задовольняти потреби особи у харчуванні,
навчанні чи лікуванні, а також принижувати її, вказуючи на власну матеріальну перевагу.
Фізичне. Заподіяння шкоди людині через фізичний контакт. Це можуть
бути ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі та нанесення побоїв.
Чому жінки бояться визнати себе
постраждалими
Є різні причини такої поведінки, втім
серед найпоширеніших — це суспільний осуд. Страх почути від своїх родичів, друзів та знайомих фрази: «Якщо
у тебе проблеми в родині, то ти погана
дружина» або «Якщо терпиш насильство над собою, значить тебе це влаштовує», «Тебе б’є чоловік, бо ти ледаща й
гуляща», змушує жінок приховувати
своє становище.
Крім того, жінка може боятися визнати себе особою, що постраждала від домашнього насилля, бо відтак зробить
висновок, що життя не склалося й вона
сама у цьому винна. На додаток, постраждалі мовчать через непродуману систему допомоги. За інформацією
Українського кризового медіацентру,
з усіх жінок, що викликали поліцію за
фактом насилля в сім’ї, 30% згодом забирали свої заяви.
Відповідальність
За статтею «Домашнє насильство»
передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. На Полтавщині від початку року зареєстрували 81
провадження. Із них 71 людині повідомили про підозру.
До того ж правопорушник може бути
притягнутий до відповідальності протягом 6 місяців після вчинення злочину.
За насилля, яке зашкодило чи могло
зашкодити фізичному або психічному
стану, передбачений штраф до 340 грн,
громадські роботи 30-40 годин. Альтер-

нативне покарання – адміністративний арешт на
10 діб. Якщо порушення буде вчинене повторно протягом року, штраф
складатиме до 680 грн,
або 40-60 годин громадських робіт, або арешт на
15 діб. Найбільша санкція – до двох років позбавлення волі.
Окрім цього, до кривдника можуть застосувати
обмежувальний припис –
це встановлений у судовому порядку захід тимчасового обмеження прав
чи покладення обов’язків на особу, яка
вчинила домашнє насильство. Він підлягає негайному виконанню і видається
на строк від одного до шести місяців, та
може бути додатково продовженим ще
на строк не більше шість місяців.
На Полтавщині протягом цього року
565 людей зобов‘язали залишити житло, де проживає потерпіла людина. Ще
608 людям заборонили перебувати поруч із постраждалою людиною. І майже
1800 заборонено контактувати у будь
який спосіб з жертвою.
Як свідчить статистика, щороку
збільшується кількість складених адміністративних протоколів та термінових заборонених приписів стосовно тих
осіб, які перебувають на обліку поліції в
категорії кривдника. Найчастіше справи доходять до суду, а кривдники отримують покарання.
Щоб подолати проблему насилля, зараз активно впроваджують систему поліцейських офіцерів громади, а ще є
ювенальні поліцейські, слідчі, патрульні. Іде спеціалізація працівників поліції,
коли в кожний напрямок роботи поліцейських закладається блок протидії
домашньому насильству.
Зараз в Україні працює 86 мобільних
бригад. Проте, насправді усі поліцейські мають орієнтуватися в цій проблематиці. Саме через це впроваджується
системне навчання всіх працівників незалежно від спеціалізації. Вони мають
знати, як співпрацювати один з одним
у випадку домашнього насильства. Це

Віднедавна законодавчо змінене
визначення поняття «домашнє
насильство» – дії або бездіяльність
фізичного, сексуального,
психологічного або економічного
насильства, що вчиняються в сім’ї
чи в межах місця проживання або
між родичами, або між колишнім
чи теперішнім подружжям, або
між іншими особами, які спільно
проживають (проживали) однією
сім’єю, але не перебувають (не
перебували) у родинних відносинах
чи у шлюбі між собою, незалежно від
того, чи проживає (проживала) особа,
яка вчинила домашнє насильство, у
тому самому місці, що й постраждала
особа, а також погрози вчинення таких
діянь.
Якщо раніше домашнім насильством
вважались інциденти у подружжі, то
тепер розширюється коло осіб. До
нього тепер відносять колишнього
чоловіка/дружину, громадянські
шлюби (спільне проживання без
реєстрації). Розширене коло осіб, яких
визнають кривдниками: прийомні
батьки, особи, які спільно проживають
чи проживали в одній родині, рідні
брати, сестри, опікуни й інші родичі –
дядько, тітка, племінниці, двоюрідні
брати, сестри, двоюрідні дідусі та
бабусі.
вивчають під час початкової підготовки та пізніше – після щорічного підвищення кваліфікації.
Поки що, на території області тільки
у Полтаві та Кременчуці діють сектори
протидії домашньому насильству. У них
цілодобово працюють по два правоохоронці, які мають спеціальну підготовку.
Проте, останні можуть залучати до своєї роботи психологів та працівників соціальних служб.
До речі, саме у Полтаві, нещодавно
відкрили центр для жінок, які зазнали
домашнього насильства, де вони зможуть безоплатно проживати до десяти
днів та отримувати соціально-психологічну підтримку. За детальною інформацією щодо роботи Денного центру та
кризової кімнати можна звернутися за
телефоном +38 (050) 972-13-64.
Дуже шкода, що люди й досі керуються стереотипами, які нав’язували протягом багатьох століть. Люди вважають
домашнє насилля сімейною проблемою,
в яку не треба втручатися, вважають це
ганьбою, соромом і найголовніше - звинувачують жертву. Закликаємо усіх, хто
неодноразово потерпав від насилля –
не мовчіть!
Підготувала Оксана Кириченко
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«БЕЗПЕРЕБІЙНИК» У КОЖНУ ОСЕЛЮ
Погодні умови – частина життя людини. Ми навчились пристосовуватись
майже до всього, що приготувала для
нас матінка-природа. Неможливо перелічити всі ті пристрої чи конструкції, які придумало людство, щоб адаптуватись до природніх явищ. Розвиток
технологій несе за собою розвиток елементів захисту цих самих технологій,
що закономірно. В першу чергу, людина
хоче надати максимальну стабільність
основним ресурсам: вода, електроенергія, тепло. Якщо ж для водо та теплопостачання, можна використати нові,
більш стійкі або тепло ізолюючі сплави. То для подачі електроенергії у Гадячі, як і у більшості пострадянських
міст, використовують звичайне дротове з’єднання.
На даний момент в Україні використовуються ті ж самі електромережі, які будувались ще до незалежності (якщо бути точним, дата введення
в експлуатацію 1985 рік). Десь відбулась модернізація, десь відбулась заміна, але в цілому вся система застаріла.
Коли ця мережа будувалась, в будинку
було буквально декілька електроприладів – на даний момент лише декілька
речей в житловому приміщені не підключаються до електромережі. І, якщо
в момент стабільної роботи навантаження на систему не так помітно, то під час
погодних явищ ця картина змінюється
кардинально.
Нещодавно в Гадячі дощило та був вітер. Назвати його сильним не можна,
на пам’яті міста сотні випадків набагато сильнішого вітру, який ламав дерева та зривав покрівлі з дахів. Власники
стабілізаторів напруги могли спостерігати таке явище, як стрибки напруги від
100 В до 250 В. Як наслідок, від роботи

з такою напругою – згоріла побутова
техніка. Деякі прилади, навіть не були
увімкнені, а просто були підключені до
електромережі. Як зазначив майстер
по ремонту техніки: «За два дні на ремонт принесли багато приладів, навіть
утворилась велика черга. В основному
у всіх одна причина – стрибки напруги». В приміщенні редакції також виникла проблема, через перебої напруги
зникла фаза, тому частина приміщення
залишилась взагалі без електроенергії.
Хто ж винуватий?
Уцьому ж випадку винного знайти
не вийде. Природні явища – непоборні сили, які впливають на людські життя. Навіть в контрактах страхування є
пункт про можливі природні явища та
їх наслідки, за які не буде призначеного відповідального, окрім власника. В
нашому випадку ми вимушені просто
пристосовуватись, не користуватись та
від’єднувати прилади від електромережі під час негоди.
Так, мережа застаріла і її потрібно змінювати, але це колосальні кошти. Власником електромереж на Гадяччині є АТ
«Полтаваобленерго». На сайті акціонерного товариства зазначений план розвитку та підтримання електромереж
на 5 років. Ознайомитись з ним може
кожен бажаючий, хто користується інтернетом та подужає 309 сторінок технічного тексту. В тексті зазначено, що
середній коефіцієнт навантаження не
перевищує 20%, а прогнозований максимум навантаження в 2024 році мережі можуть легко подолати і зараз. Тобто
план не передбачає масової модернізації системи. Також в тексті можна зайти
пункти, де позначені об’єкти які потребують нових підстанцій чи оновлення

мереж. Гадяча або території колишнього району там немає.
Шукати винних у міській раді
також немає сенсу.
Робимо висновки
Електроенергія один з найнеобхідніших ресурсів для комфортного життя
людини. Зараз все працює від мережі:
від опалювача до чайника, від пилососа до зубної щітки. Значний ріст кількості приладів створює навантаження
на систему і ми, прості смертні, не можемо з цим нічого зробити. Максимум

ОТАК ІЗ
ПОВАЛЕНОЮ
ПАМ’ЯТТЮ
І ЖИВЕМО
Хрест встановили на початку
90-х років громадські активісти в
Гадячі та в селі Лютенька, тобто
минуло понад 25 років…
На фейсбук-сторінці Ольги Січкар, 4
грудня, з’явилась публікація, про те, що
на території Всіхсвятської церкви впав
хрест пам’яті жертвам Голодомору, були
прикріплені й фото.
У соціальних мережах публікація викликала хвилю обурення. Декілька коментаторів зазначили, що хрест лежить
вже майже тиждень.
Поглянемо на календар. 27 листопада відбулось покладання квітів та панахида присвячена річниці Голодомору. Хрест був на своєму звичному місці
і дуже добре, що зміг достояти до важливої дати. В сучасності, про пам’ятники та пам’ятні знаки згадують тільки під річниці або свята, хоча повинні
звертати на них увагу частіше. Як мінімум спостерігати за станом та заклада-

ти кошти на відновлення, заздалегідь.
А хто ж повинен слідкувати? Хрест
встановлювали активісти, то й слідкувати за ним повинні вони. Чи ні? Чи
може представники міської ради, комунальних служб, хоча б іноді цікавились
його станом. Зрозуміло, що слідкувати за кожним квадратним метром міста
неможливо, але ж це не забутий Богом
клаптик землі на околиці міста. Хоча
саме до клаптиків землі, міська рада
таки не байдужа. В очах влади пам’ятні
знаки і символи існують для того, щоб
на їх фоні зробити спільне фото та покласти квіти «для галочки».
Станом на 7 грудня хреста на звичному місці не має. Хто його прибрав і куди
не відомо. Не факт, що на річницю Голодомору 2022 року встановлять назад або
зроблять новий.
Сторінку підготував Влад Лидзарь
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– це колективні локальні звернення до
місцевого постачальника енергії, щоб
модернізували чи відремонтували конкретну ділянку мережі. Ніхто не буде
робити масштабні ремонти через кілька десятків згорілих приладів і з цим
потрібно змиритись. Ми можемо тільки слідкувати за своїми приладами, які
купуємо за свій кошт та розумно ними
розпоряджатись. Врятує безперебійник
чи стабілізатор напруги, але не всім «по
– карману».
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БЕЗПЛІДНІ ГРІШНИКИ ТА ІМПОТЕНТИ, ЯКІ
ПОТРАПИЛИ НА ГАЧОК ВСЕСВІТНЬОЇ ЗМОВИ
- НАЙПОШИРЕНІШІ МІФИ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ
Вакцина змінює ДНК людини,
викликає безпліддя, є
всесвітньою змовою та гріхом. Ці
та багато інших міфів ширяться
у мережі відколи вчені винайшли
вакцину проти COVID-19. Утім,
небезпечним є не препарат,
а те, що чимало людей у світі
все ще вірять у такі теорії та
відмовляються вакцинуватися.
Тож ми зібрали найпоширеніші
міфи про вакцинацію та з’ясували,
чому довіряти їм не варто.
Міф 1. Вакциновані легше
заражають інших людей, бо їм зі
щепленням ввели коронавірус.
Нещодавно Міністерство охорони здоров’я України провело опитування серед своїх читачів у соцмережах. З’ясувалося, що частина користувачів вважає,
що вакцинація проти COVID-19 погіршує ситуацію із поширенням коронавірусної інфекції. Для тих, хто вірить, що
вакциновані легше заражають інших, бо
їм «ввели коронавірус» зі щепленням,
у МОЗ дали спростування цьому міфу.
Як відомо, з початку вакцинальної
кампанії в Україні щеплюють кількома
вакцинами: CoronaVac, Comirnaty від
Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna.
Ці вакцини мають різний спосіб дії, проте жодна з них не може інфікувати людину коронавірусом. CoronaVac – це
інактивована вакцина. В її складі є вже
вбитий вірус, тому він не може поширюватись в організмі людини. AstraZeneca
– векторна вакцина, у якій використовується безпечний модифікований вірус
застуди.
«Вірус має в собі специфічний білок.
Він активує імунну відповідь: виробляється захист організму, але людина не
підхоплює вірус. Також вакцина містить
лише генетичний матеріал коронавірусу,
який допомагає імунній системі розпізнавати вірус», – пишуть у МОЗ.
Pfizer і Moderna мають у складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує білок оболонки
коронавірусу. Ця мРНК при потраплянні в організм навчають його виробляти захисні антитіла. При цьому, сама ж
мРНК гине.
Доктор медичних наук, професор Інституту фізіології імені Олександра Богомольця НАН України Віктор Досенко
пояснює, що деякі вакцини передбачають використання «мертвого» вірусу:
«Інактивовані вакцини передбачають
введення «мертвого», знешкодженого
вірусу. Ці «трупи» коронавірусу використовуються для імунізації».
Проте, як зауважив професор, є також
вакцини, де використовують живі віруси, але без патогенності, тобто ослаблені:
«Це, наприклад, вакцина проти поліомієліту. Вона з живим, але ослабленим
вірусом, який вчить імунні систему працювати зі справжнім вірусом поліомієліту. Про те, що після вакцини людина стає
вразливою – це небезпечна маячня, яка
ні на чому не ґрунтується».
До речі, із протестами проти вакцини
світ стикався не лише під час пандемії
коронавірусу. Проте саме завдяки вакцинам людям вдавалося боротися із ще
більш небезпечними інфекціями, аніж
COVID-19.
Міф 2. Вакцина від COVID-19
змінює людську ДНК
Після вакцинації людське ДНК змінюється і його можна запатентувати – це

ще один міф, який активно шириться мережею. Вакцинована людина нібито вважається трансгенною — генетично модифікованою. Утім, це неправда. Ще у
2013 році Верховний суд США одноголосно ухвалив рішення: людські гени не
можуть бути запатентованими.
Також у МОЗ України зауважили, що
«мРНК нікуди не інтегрується, не вмонтовується, не заходить у ядро клітини, не
змінює геном, а через кілька днів руйнується». Тому побоювання, що вакцини,
які містять фрагмент генетичного матеріалу коронавірусу (мРНК), можуть змінити геном, даремні.
При цьому, професор Віктор Досенко
пояснює, що наша ДНК постійно змінюється і у цьому немає нічого дивного. За
його словами, це стається під впливом
зовнішніх факторів, таких як мобільний
телефон, випромінювання моніторів,
політ в літаку, хімічні речовини, віруси.
Найчастіше це відбувається у так званих
бар’єрних органах, які взаємодіють із зовнішнім середовищем.
«Вакцини створені так, щоб вони не
впливали на цей процес. Звісно, що такі
вакцини, як AstraZeneca створені, як модифіковані аденовіруси. І це генетичний
конструкт, який, звичайно, не викликає
захворювання аденовірусне, але як вектор несе інформацію S-протеїн. Ця конструкція потрапляє в наше ядро. Це добре, бо в наших клітинах, в які потрапить
цей аденовірус, буде продукуватися вірусний блок до SARS-CoV-2. Якийсь
час він попродукує і навчить нашу імунну систему. Клітини ці невічні, вони помруть і перестануть продукувати цей
S-протеїн. Власне наша імунна система
такі клітини розпізнає і знищить», – розповідає професор.
Міф 3. Вакциновані від COVID-19
помруть упродовж двох років
У мережі також часто поширювали інформацію про те, що нобелівський лауреат та вірусолог Люк Монтаньє заявив,
що всі вакциновані від COVID-19 помруть упродовж двох років. Причиною
цього нібито стане ефект ADE – антитілозалежне посилення інфекції, коли
антитіла, які формуються проти вірусу,
посилюють можливість вірусу викликати інфекцію, замість того, щоб захищати організм.
Утім, незалежні фактчекери з Reuters,
USA Today та PolitiFact спростували
цей фейк. З’ясувалося, що Монтаньє не
говорив про смерть вакцинованих від
COVID-19. Як пояснюють у МОЗ, ефекту антитілозалежного посилення інфекції не зафіксували під час клінічних випробувань вакцин проти COVID-19.
«Вакциновані люди рідше хворіють на
COVID-19, а якщо хворіють, то переносять його легше. Це означає, що вакцини
не викликають такого ефекту», – додали
у міністерстві.
Міф 4. Вакцина Pfizer призводить
до безпліддя у жінок та імпотенції
у чоловіків
Поширюється ще одне твердження: нібито вакцина Pfizer/BioNTech навчить
імунну систему організму атакувати білок синцитин, який бере участь у формуванні плаценти. А це, своєю чергою,
призведе до безпліддя в жінок. Американський лікар-репродуктолог Ренді Морріс вирішив перевірити це твердження. Він почав спостерігати за своїми
пацієнтами, які проходили ЕКО (штучне запліднення), щоб з’ясувати, чи впли-

ває вакцинація на їхні шанси завагітніти й виносити дитину. Із 143 осіб, які
брали участь у дослідженні, вакциновані, невакциновані та жінки, які раніше
перехворіли на коронавірус, мали приблизно однакову ймовірність успішної
вагітності.
Спростовує міф про безпліддя ще
одне дослідження в США, в якому взяли участь понад 35 тисяч вагітних, яких
щепили проти COVID-19 мРНК-вакцинами. З’ясувалося, що немає жодних доказів того, що вакцини можуть нашкодити вагітній або ембріону.
Керівник лабораторії плаценти Університетської клініки Єни та президент Європейського товариства репродуктивної
імунології Удо Маркерт також спростовує поширений міф. За його словами,
якби це твердження відповідало дійсності, то «тоді б також, чи навіть передусім,
до безпліддя призводило б і захворювання на COVID-19».
Стосовно міфу про те, що вакцини
проти COVID-19 спричиняють імпотенцію, виробники вакцин запевняють, що
не було зафіксовано жодного випадку,
коли щеплення проти COVID-19 спричинило б еректильну дисфункцію. Клінічні випробування не виявили таких
побічних ефектів. Також виробники ніколи не отримували повідомлень про
побічні реакції, пов’язані з еректильною
дисфункцією. Водночас зараз проводять
дослідження, попередні результати яких
свідчать про те, що таку проблему може
викликати перенесений COVID.
Міф 5. Теорія мікрочіпів
Одна з найпоширеніших чуток, яку
розповсюджують ще з початку винайдення вакцини, стверджує, що пандемія
є насправді всесвітньою змовою. Її мета
– імплантація мікросхем, що відстежують людей. До того ж за цим усім стоїть
сам Білл Гейтс. Відтак, мільярдер став
мішенню багатьох неправдивих звинувачень, оскільки жодних доказів того, що
людям вводять мікрочіпи, немає. А сам
Фонд Білла та Мелінди Гейтс спростували всі звинувачення.
Також у мережі ширяться відео, де
люди стверджують, що до місця щеплення притягується магніт чи монета. Цим автори натякають, що під час
вакцинації людям вводять чипи. Спростували цей міф незалежні фактчекери з FullFact, PolitiFact, Reuters, USA
TODAY та Science Feedback. Вакцини
проти COVID-19 не містять металів, які
могли б притягувати магніт.
Міф 6. Вакцинація – гріх
Чимало людей називають вакцинацію
проти коронавірусу гріхом, тому робити
щеплення категорично відмовляються.
Утім, глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав в
одному з інтерв’ю зауважив, що уявлення про те, що церква виступає проти вакцинації – хибне. У соборі УГКЦ в Києві
днями навіть відкрили пункт вакцинації.
«Існують певного роду кола, які перебувають під впливом різних псевдонаукових уявлень про вакцинацію. Але церква, перш за все, будує своє ставлення до
вакцинації на основі наукових доказів»,
– заявив Блаженніший
Такої ж думки дотримується Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
За його словами, Православна церква
України ставиться до вакцинації, зокрема, від коронавірусу, відповідально.
«Уявлення про те, що церква начебто
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не є прихильною до вакцинації, сформувалися, мабуть, під впливом різноманітних брошур і книг «страшливого» характеру, які в 90-х і на початку 2000-х
активно видавалися у середовищі, наприклад, Московського патріархату», –
додав Епіфаній.
Також глава Католицької церкви Папа
Римський Франциск закликав людей робити щеплення від COVID-19, наголосивши, що це дає надію на припинення
пандемії. До слова, зовсім нещодавно
Папа отримав щеплення уже третьою дозою вакцини від коронавірусу.
Тому церква вважає що вакцинація, це
питання не віри і моралі, це особистий
вибір — робити чи ні. Але ми живемо в
соціумі, і людина не може керуватись
лише своїми бажаннями, незважаючи
на інших. Вакцинація, це піклування не
тільки про своє життя, але піклування
про життя і здоров’я інших. Звичайно
ніхто не може тиснути на людину, якщо
вона не хоче. Але тоді вона має змиритися з певними обмеженнями, які накладає
суспільство, не лише українське, а й світове. Тобто, коли людина робить вибір,
вона повинна прийняти наслідки свого
рішення, а не шукати потім винних.
Міф 7. Клітина абортованих
дітей у вакцині
Із «антивакцинаторськими» гаслами
противники щеплення виступають на
масових акціях протесту у всьому світі та в Україні. Одна з теорій негативного впливу вакцини викликала у суспільстві найбільше реакцій: «у ковід-вакцині
виявили частини абортованих людських
ембріонів, що викликає захворювання на
аутизм». Про це із впевненістю заявляли
протестувальники під стінами Верховної
Ради у Києві та інших містах України.
Про те, що до складу вакцин входять
абортовані клітини людського ембріону
написала колишня американська вчена
Тереза Дейшер. Невдовзі з’ясувалось, що
стаття не пройшла наукового рецензування та не містила доказової бази. Втім,
міф швидко набув популярності серед
антивакцинаторів.
До складу вакцин не входять клітини абортованих людських плодів. Варто
розуміти, що деякі вакцини (від вітряної віспи, краснухи, гепатиту А та один
препарат проти сказу) виготовляють, вирощуючи віруси у фібробластах (клітини, необхідні для утримання шкіри та
інших сполучних тканин разом) ембріона плоду.
Вперше ці клітини для виготовлення
вакцин отримали в результаті планового
переривання двох вагітностей на початку 1960-х. Ці самі ембріональні клітини,
отримані десятиліття тому, продовжують
рости в лабораторіях, і їх досьогодні використовують для виготовлення вакцин.
Загалом сьогодні є 4 лінії ембріональних клітин, які використовуються для
створення вакцин, пояснюють фахівці
Школи білетики УКУ. Проте будь-яка
вакцина, яка на своїх етапах розвитку
використовує лінії ембріональних клітин людини, не потребує нових абортів.

Наостанок, найкраща порада
– переконайтесь, щоб ви
отримуєте інформацію із
надійних джерел і не звертайте
увагу на масові, але оманливі
фейки в соціальних мережах.
Підготувала Оксана Кириченко
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НА СУМЩИНІ СПАЛАХ
БОТУЛІЗМУ. СИРОВАТКИ НЕМАЄ
Днями, у п’ятьох мешканців Сумщини виявили ботулізм. Про це розповіла медична директорка клінічного центру інфекційних хвороб та дерматології ім.
Красовицького Ірина Троцька.
«Протягом року у нас не було випадків ботулізму.
Зазвичай, за рік може бути двоє-троє хворих», — говорить вона.
Із її слів, спершу хворобу виявили у 44-річної мешканка Тростянця, яка на момент захворювання, наприкінці листопада, перебувала в Польщі. Швидше
за все, причиною хвороби стало м’ясо: у його товщі зберігся токсин, воно було недостатньо термічно оброблене.
«Вона 8 днів перебувала в Польщі. Там жінка не
мала куди звернутися. Її турбували нудота, блювання, слабкість, втрата зору, порушення дихання. Вона
з чоловіком приїхала додому, в Тростянець, — звернулася до лікарні. Того ж дня її госпіталізували з підозрою на ботулізм. Це був 9-й день хвороби, вже не
було сенсу вводити сироватку, проведена дезінфікаційна терапія. Зараз вона почувається набагато краще. Її стан — середньої важкості», — сказала Троцька.
Другий випадок ботулізму, із чотирма хворими, за
словами лікарки, пов’язаний з продуктами домашнього приготування — консервованими опеньками.
«Із близько 15 людей, які зібралися на святкування дня народження у Лебедині, п’ять — захворіли на
ботулізм. Вони вживали гриби», — зазначила вона.
Найтяжчий стан був у 44-річна жінка, якій стало зле на другий день. Її госпіталізували до міської
лікарні.
«На щастя, у нас була одна доза лікувальної сироватки централізованого постачання. Жінку перевели
до клінічного центру інфекційних хвороб та дерматології ім. Красовицького. Її стан — середньої важкості. Окрім жінки, захворіли троє чоловіків. Одного з
них теж госпіталізували до центру інфекційних хвороб та дерматології. Він звернувся на сьомий день,
тож не було вже сенсу вводити сироватку. Пацієнт
неважкий. Інші два чоловіки — батько й син — звернулися до центральної лікарні м. Лебедин. Їхній стан
— тяжчий. Сироватку довелося купувати», - зазначила лікарка.
Відповідно, наразі, у лікарнях та аптеках Сумщини немає сироватки проти ботулізму.
Вона не виробляється в Україні. Партія сироватки завозиться з-за кордону і проводиться реєстрація.
Тому, медики підготували і направили лист до Міністерства охорони здоров’я, центру громадського здоров’я стосовно необхідності закупівлі сироватки за
рахунок централізованого постачання.
«БМ»

ПІДЛІТКИ ЗМОЖУТЬ
САМОСТІЙНО
ВІДВІДУВАТИ ЛІКАРІВ
МОЗ України пропонує підліткам дозволити самостійно обирати лікаря та зберігати в таємниці від
батьків свої діагнози. Про це йдеться у проекті закону, який підготувало відомство.
Чому хочуть підліткам дозволити відвідувати лікаря без мами та не говорити про стан свого здоров’я
батькам? І як здійснюватиметься медичне обслуговування дітей з 10 до 18 років?
У МОЗ наголошують: на законодавчому рівні у дітей пубертатного періоду багато прав. Наприклад,
вони можуть звертатися до суду з 14 років та працювати з 16 років, нести кримінальну та адміністративну відповідальність. Але щодо сфери охорони
здоров’я, підлітки не можуть реалізувати повністю
своїх прав на медобслуговування. Тому чиновники
пропонують запровадити термін «підліток» та чітко прописати медичні права та обов’язки дітей з 10
до 18 років.
Так, у разі ухвалення закону, підліток з 14 років
зможе сам обирати лікаря та підписувати з ним декларацію. Він також зможе самостійно звертатися за
допомогою до приватних клінік. Після 16 років лікарю заборонено оголошувати батькам діагноз дитини, лише за згодою останньої. Лікарі при цьому зобов’язані повністю ознайомити підлітка із хворобою
та різними схемами лікування. Автори законопроекту хочуть досягти більшої довіри підлітків до лікарів.
Адже вони не звертаються за медичною допомогою,
бо бояться засудження батьків після розголошення
діагнозу та можливого подальшого покарання.
МОЗ
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НСЗУ ВИПЛАТИЛА
СТАН
ЗАХВОРЮВАНОСТІ ПОНАД 27 МЛН ЗА
ЛІКУВАННЯ COVID-19
НА ГРИП ТА ГРІ
Лікування пацієнтів з COVID-19 оплачує
Національна служба здоров’я. Для пацієнта
медична допомога у стаціонарі безоплатна.

На підконтрольній території (Гадяцький район) за
період із 27 листопада по 3 грудня 2021 року
на ГРІ захворіло 189 осіб , з них дітей – 85 (44,9%).
Показник захворюваності по району на ГРІ – 376,0
на 100 тисяч населення, в т.ч. по
м. Гадяч 537,5 – показник перевищує базовий рівень (епідемічний поріг – 521,88).
Випадків грипу не зареєстровано.
Щеплено проти грипу та ГРВІ з 01.09. по
03.12.2021р. - 227 осіб (0,45% - від населення району).
С. Бабак, в. о. завідувача Гадяцького ВПДУ
«Полтавський ОЦКПХ МОЗ»

У ЛІКАРНІ ВПЕРШЕ
ПРОВЕЛИ СИСТЕМНИЙ
ТРОМБОЛІЗИС
Тромболізис – один із найсучасніших доказових
методів лікування, що дозволяє усунути або значно
зменшити ушкодження мозку ішемічному інсульті.
Саме ця процедура була проведена 2 грудня в Гадяцькій міській лікарні завідувачем неврологічним
відділенням Сергієм Дроб’язком, лікарем-рентгенологом Сергієм Богомолом, лікарем-анестезіологом
Олегом Жигурою, лікарем приймального відділення Володимиром Ніковим.
Пацієнт перебував у межах «вікна терапевтичних
можливостей» та був доставлений екстрено бригадою швидкої медичної допомоги як можливий кандидат на проведення системної тромболітичної терапії.
Тромболізис виконаний протягом перших трьох
годин від появи ознак ішемічного інсульту. Це дало
можливість раніше впровадити відновлювальне лікування за індивідуальною програмою та значно поліпшити прогноз на зменшення наслідків хвороби.
Із сторінки «Гадяцької МЦЛ»

НОВИНИ
КАРАНТИНУ

Продовжуємо вас інформувати про ситуацію
із коронавірусом.
Так, на 7 грудня, у Полтавській області
лабораторно підтвердили 716 новий випадок
захворювання на коронавірус.
Згідно інформації директора КНП «Гадяцька
МЦЛ» Олександра Шаповала, у стаціонарі інфекційного госпіталю перебуває 55 пацієнтів. Із них вакцинованих двома дозами - 6. У 54 хворих підтверджений діагноз COVID-19, підозрюється інфікування у
1 пацієнта. Із них 6 пацієнтам підтримують дихання
апаратами штучної вентиляції легень, 32 - кисневими генераторами, балонним киснем - 9.
Оксана Кириченко
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853 пацієнти з ковідом були госпіталізовані в Полтавській області з липня по вересень 2021 року. З них
216 у легкому стані, 530 у середньому та 107 — важкому. За їх лікування НСЗУ заплатила більше 27,3
млн грн 11 лікарням області. Стаціонарну допомогу
пацієнтам в цей період надавали 33 медичні команди.
Станом на сьогодні в області вже 24 лікарні мають
договір з НСЗУ на госпіталізацію пацієнтів з ковідом. НСЗУ укладає договори лише з тими лікарнями, які входять у визначений перелік для госпіталізації та відповідають вимогам.
Лікування пацієнтів з COVID-19 у медзакладах в
стаціонарних умовах є безоплатним. У тому числі і
ліки, передбачені протоколом лікування COVID-19
та Національним переліком лікарських засобів.
Зокрема, безоплатними є:
огляд, тестування на COVID-19;
вся подальша медична допомога. В тому числі киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення
до апаратів ШВЛ та ЕКМО;
вся діагностика та аналізи;
ліки та знеболення.
Найефективнішим способом запобігти важкому перебігу коронавірусної хвороби і госпіталізації є вакцинація. Вона також безоплатна і входить у Програму медичних гарантій.
За даними електронної системи охорони здоров’я,
за третій квартал 2021 року в області провакциновано 251 673 осіб, з них двома дозами 180 920.
За проведення вакцинації проти ковіду медзакладам також платить НСЗУ. Так, з липня по вересень
за цим напрямом заклади Полтавської області отримали 15,9 млн грн.
Для того, щоб щепитися від COVID-19 не потрібна декларація з сімейним лікарем. Пройти вакцинацію від коронавірусу можна у будь-якому зручному
пункті щеплення. Шукайте пункти щеплення на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Національна служба здоров’я України

ЧИ ЗАГРОЖУЄ УКРАЇНІ
ШТАМ «ОМІКРОН»
Перший відомий підтверджений випадок
інфікування новим штамом зафіксували
9 листопада у південній Африці. Офіційно
про нього повідомили 24 листопада, а уже
26 листопада мутований штам отримав
ім’я «Омікрон». Перші випадки зараження
«Омікроном» вже виявили в Гонконгу, Ізраїлі,
Австралії та низці країн Європи. Всі ці
випадки є привізними.
У ВООЗ відзначають, що «Омікрон» недостатньо
вивчений і поки рано робити висновки. Нині науковці з’ясовують, як новий штам коронавірусу реагує на
вакцини. Відомо, що він має більшу кількість мутацій за штам «Дельта», який поки що домінує у світі.
Відзначимо, що низка країн в тому числі і Україна вже ввели обмеження на авіарейси з ПАР, де виявили «Омікрон», деякі навіть закрили кордони для
іноземців.
Чим небезпечний цей штам? По-перше, він швидко
поширюється. Його виявили у різних куточках світу. По-друге, «Омікрон» об’єднав у собі мутації чотирьох попередньо виявлених штамів. Він не вивчений.
ПЛР-тести його визначають, але необхідне геномне
секвенування.
Чи є «Омікрон» в Україні? Офіційно підтверджених випадків немає. Однак, якщо він уже є в Європі, може дійти і до нас. Завезти збудник можуть на
Закарпаття із країн Євросоюзу, оскільки попереду
різдвяні свята і очікується повернення додому заробітчан з ЄС.
Як вберегтися та що робити? «Омікрон» це все
ж коронавірус. Варто продовжувати дотримуватися протиепідемічних заходів: обмежити коло спілкування, тримати дистанцію, носити маски та часто
мити руки.
«БМ»
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Звичайнісінький, український
кіт став зіркою міжнародного
масштабу — має більше мільйона
підписників у соцмережі, модний
Будинок «Valentino» укладає з
ним контракти на рекламу, а
фото «репостить» всесвітньо
відома зірка Брітні Спірс. Як
із дворового кошеняти він
перетворився на вусате та
смугасте «обличчя» італійського
модного будинку - читайте у
матеріалі.

І, можливо, у його словах є часточка
правди. Адже і сама Ганна вважає, що її
кіт став шалено популярним саме тому,
що люди побачили у ньому себе.

Взимку 2008 року, харків’янка Ганна
побачила на вулиці маленьке кошеня.
Так як господарів не знайшлося, вона
вирішила забрати його додому. Тоді, ніхто й подумати не міг, що через 13 років Степан перетворився на солідного
кота, зірку соцмереж. Ганна стверджує,
що знімати відео з котом дуже легко –
він дуже спокійний.

Проте, через кілька днів після посту
Брітні Спірс, італійський модний Дім
«Valentino» замовив у кота рекламу
своєї сумки. Степан погодився, але від
своєї концепції не відмовився навіть заради контракту із модним брендом. Як
і на своїх чисельних фото, Степан сидить на улюбленому стільці з індиферентним виглядом, а на столі сяє стразами розкішна сумка Valentino.

Зараз вона отримує пропозиції щодо
співпраці та подарунки з усього світу. Ганна зізнається, що вести сторінку
Степана – зовсім не дешево, а зйомки
забирають багато часу. Ганна витрачає
серйозні суми на реквізит та апаратуру
– зірковий статус вихованця потребує
якісних зйомок.

«Стьопа дуже лагідний котик, постійно мурчить. Він справжній мазунчик,
любить залазити нам на руки, щоб ми
його гладили. І добре йде на контакт із
іншими людьми», - розповіла вона у інтерв’ю українському виданню Interneta.
com.
Шлях до слави Степан розпочав у
2020 році, одночасно з піком популярності молодіжної платформи TikTok.
Спочатку, із слів Ганни, звичайні відео, на яких Степан лежав на дивані,
не збирали великої кількості переглядів. Популярність прийшла після відео
з піцою.
«Нічого незвичного – просто на столі
лежала величезна піца, а поряд на стільці сидів Степан із прикритими очима,
наче дрімав. Це мало такий кумедний
вигляд, що я зняла його на відео, додала сумну пісню та виклала у TikTok.
Відео потрапило до рекомендацій і за
тиждень набрало кілька мільйонів переглядів», – розповіла Ганна.
Згодом власниця помітила, що Степан любить відпочивати саме на цьому стільці — і зняла нове відео, на якому кіт сидів за столом на фоні склянки
з томатним соком.
Зіркою соцмереж кіт став уже влітку 2021 року, коли Ганна додала відео
«градусів»: на сумного Степана з величезним келихом червоного вина подивилися понад 30 мільйонів користувачів. Після того, як Ганна побачила, що
відео із її котом викладають інста-сторінки з мільйонними аудиторіями, вона

вирішила створити Степану окрему
сторінку в Instagram і почала викладати фото та відео кота туди.
Проте, справжній успіх прийшов до
Степана 24 листопада 2021 року, коли
його фотографію з келихом запостила у
своєму Instagram всесвітньо відома співачка Брітні Спірс.
«Якщо час від часу мене не чути, ви
можете знайти мене десь із цим котом»,
— підписала знімок Брітні Спірс.
Як зізналася Ганна, вона випадково натрапила на пост Брітні. Але коли
впізнала на ньому свого кота - була
шокована.
«Після цього Степаном почали цікавитися журналісти, кілька українських
телеканалів зняли про нього сюжет,
нас показували по Discovery, американський MTV придбав права на один

із роликів, із Останкіно дзвонили. Замовляють вітання до Дня народження
– просять, щоб привітав саме кіт...
Загалом, повідомлень настільки багато, що я не те що не встигаю на них відповідати, а й навіть не рахую», — розповіла вона.
А ось українські журналісти почали
знімати Степана для телебачення, не
чекаючи на визнання Брітні Спірс. Ще
влітку 2021 року на каналі «АТН Харків» вийшов сюжет, у якому телеглядачі познайомилися і з котом, і з умовами його життя, і з самою господинею,
за професією — психологом.
«Відео за його участю набирають у
TikTok мільйони переглядів, а все – через його байдужість до всього, що відбувається навколо», – розповідав кореспондент телеканалу.

Незважаючи на шалену популярність Степана, сама господиня вважає
за краще залишатися в тіні і оберігає
вихованця від зайвої уваги з боку шанувальників. Вона зізнається, що навіть повісила на вікна спеціальні штори-ролети, щоби зберегти анонімність
вусатої зірки.
Звичайний кіт зі спального району
виявився розумнішим і харизматичнішим за 100% українських блогерів і
блогерш і легко переламав досі непереможний тренд «фітоняшок».
Успіх Степана не випадковий. Кіт має
багато незаперечних переваг: він мовчить, він не потрапляє в мовні сканадали, він не розповідає в ефірі про розмір принад своєї колишньої дружини, а
дружина не розповідає про розмір його
гідності. Степан не збирає БДСМ-вечірок і «голодних тус». Степан дисциплінованaо відпрацьовує рекламні
контракти. За це Степана полюбили
глядачі, рекламодавці та Брітні Спірс.
«Валентіно & Степано» - це теж невипадково. Porsche і Lamborghini активно
рекламуються в Тік-Тоці, який ще рік
тому був підлітковим «звалищем мрій».
Автомобільні бренди знають, що новому поколінню споживачів важко сприймати друкований текст. Тому, візуали
еволюціонують.
До чого нам готуватися? Час епатуючих блогерів відходить у минуле. Настає час котів, єнотів, японських собак
і цифрових героїв та героїнь.
Підготувала Оксана Кириченко

ВІДЕО, ЯКІ ЗІБРАЛИ НАЙБІЛЬШЕ ПЕРЕГЛЯДІВ У 2021 РОЦІ
Google склав щорічний рейтинг відео,
найпопулярніших серед українських
користувачів YouTube. Список
переваг користувачів оприлюднили
на сайті компанії. Українці найбільше
цікавилися інтерв’ю з відомими
людьми та розважальними
програмами. Переважна більшість російські або пов’язані з Росією.
Очолило рейтинг за кількістю переглядів в Україні розслідування російського політика Олексія Навального - документальний фільм «Палац
для Путіна. Історія найбільшого хабаря». Це відео набрало понад 119 мільйо-

нів переглядів. У десятку також потрапили інтерв’ю російського журналіста
Юрія Дудя, один з випусків одинадцятого сезону «Холостяка», серіал «Папік» та шоу «Маска».
Так виглядає десятка найпопулярніших відео в Україні:
1. Розслідування Навального про палац Путіна.
2. Російське гумористичне шоу «Що
було далі» з Антоном Лапенко і Олександром Гудковим в гостях.
3. Інтерв’ю російського журналіста
Юрія Дудя з українським відеоблогером Івангаєм.

4. Перша серія 2-го сезону російськомовного мелодраматичного комедійного телесеріалу «Папік», знятого в
Україні.
5. Один з роликів білоруського блогера Влада Бумаги на каналі «А4».
6. Перший випуск 11-го сезону телешоу «Холостяка».
7. Інтерв’ю журналіста Дми тра Гордона з російським співаком
Моргенштерном.
8. Російський комедійний серіал «Зона комфорту» із Гаріком
Харламовим.
9. Один з роликів російського відеоб-

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

логера Євгена Бро про «Майнкрафт».
10. Перший випуск 1-го сезону шоу
«Маска».
Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2021 році зібрав
кліп на пісню «Родной» від співачки
Світлани Лободи. На другому місці
трек від росіянина Султана Лагучева
«Горький вкус». Третє місце: хіт румунської співачки Minelli під назвою
«Rampampam». Також серед найпопулярніших відео року нові пісні від NK
(Насті Каменських) та Тіни Кароль,
дует Макса Барських та Zivert, а також
трек від Wellboy «Гуси».
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ЖІНКИ В ЧЕРВОНИХ ХУСТИНАХ
Для одних жінок участь в
організації Голодомору стала
соціальним ліфтом. Вони здобули
освіту, отримали роботу або
навіть переїхали до міста. Для
інших – виконання наказів
перетворилося на тортури.
Деякі скористалися можливістю
збагатитися за рахунок жертв.
Водночас у художніх творах
про голод 1932–1933 років їх
подають виключно як збоченок
і садисток. Ким ці жінки
були насправді? З’ясовувала
Дарія Маттінґлі, дослідниця з
Кембриджського університету.
Виконавці Голодомору призвичаїлися
реалізовувати насильницькі заходи під
час колективізації. Вона стала своєрідною підготовкою до організації голоду.
Спочатку в село спрямовували уповноважених від різних установ і районних
керівників. Вони створювали комісії
з усуспільнення майна для майбутніх
колгоспів. До складу входили переважно місцеві активісти – голови сільрад і
колгоспів, освітяни, комітети незаможних селян, комуністи й комсомольці.
Вони ж складали списки з розкуркулення за попередньо згори встановленими планами. За процесом пильно стежило ДПУ.
У селах розкуркулення переросло у
трагедію, адже всі одне одного знали
або були родичами. Як і під час інших
випадків масового насильства, мотивація до участі у виконавців була прозаїчною. Більшість чоловіків і жінок виконували накази керівництва. Ба більше,
за відсутності чіткого визначення самого терміна «куркуль» на місці жертви
міг опинитися будь-хто. Коли нереальні
квоти хлібозаготівель для України було
затверджено у липні 1932 року, місцеві
виконавці вже мали досвід. Серед них
були й жінки.
«Пісня трактористки»
Радянська освіта закликала молодь
вчитися і відмовитися від традицій, а
також заохочувала лояльність. Для сільських дівчат, як-от Олесі Кулик, з якої
Павло Тичина написав «Пісню трактористки», це означало докорінно нове
життя. Дівчата сідали за кермо, носили
новий одяг, займалися спортом, деякі
навіть стрибали з парашутом – нечуваний досвід для їхніх матерів. Навчання й активна роль у суспільному житті
села означали відхилення від традиційного сценарію жіночого життя. Конфлікт поколінь був неминучим:
Та пустіть же мене, мамо, –
Звідки в вас отеє зло?
Я ж на курси трактористів
у Попівку, у село.
Мати кажуть: бога бійся!
Я кажу: чого це ви?
Доки будуть мене мучить
ваші ряси та церкви!
Дим-димок од машин,
мов дівочі літа...
Не той тепер Миргород,
Хорол-річка не та.
Павло Тичина, «Пісня трактористки»,
Миргородська МТС, 7. ХІІ.1933р.

Але за нове життя довелося платити. Коли 1930 року згори наказали розкуркулювати, дівчата опинилися перед
вибором насильства чи опозиції. Виконувати накази набагато легше, безпечніше й вигідніше, ніж опиратися, навіть,
якщо ти проти. Молоді жінки призвичаїлися до сліз і прокльонів, тому участь у
хлібозаготівлях 1932 року вже не здавалася нечуваною.
Інколи жінки активістів приєднувалися до обшуків. Дружин або родичок

комітету отримав смертний вирок. Однак ніхто з
них так і не потрапив до
в’язниці й за кілька років вони вже працювали
на інших посадах.

призначали кухарками в колгосп чи дитячі ясла. Свідки Голодомору згадують,
як робота матері чи родички кухаркою
в колгоспі допомагала вижити їхнім дітям. Часто дружини активістів наживалися на аукціонах майна розкуркулених, скуповували за їжу вишиванки,
рушники й інші речі.
Вдовина доля
Ще однією групою учасниць були
вдови. У традиційній українській культурі їх вважали певними відхиленнями
від норми. Соціально незахищені, вдови часто шукали матеріальної вигоди і
протекції нової влади. Вони вступали до
Комітетів Незалежних Селян, через які
отримували пільги, кредити й доступ
до дефіцитних товарів. Але членство у
КНС не означало безумовної згоди на
участь в організації голоду. Багатодітною вдовою під час Голодомору була
й майбутня стаханівка Надія Заглада.
Вона вилучала зерно в односельців. Але
коли від голоду померли її сусіди, Надія вдочерила їхнє немовля. Після цього
випадку вона почала опікуватися сиротами. Заглада ніколи не обіймала високої посади, залишилася неписьменною і
вийшла на пенсію аж у 70 років.
Пізніше Надія обережно розмірковувала про «помилки» тих часів на сторінках журналу «Огонек». Її непокоїла гонитва за цифрами, ігнорування людей і
непоправна шкода селу. Надія підсумувала, що «чимало людей були вимушені йти проти власного сумління». Можливо, так Заглада шкодувала про власну
участь у Голодоморі?
Інженерки людських душ
Жінки домінували в одній професії,
від якої очікували безумовної участі у
виконанні хлібозаготівель. Йдеться про
вчительок. Освітяни входили до комісій і бригад за замовчуванням. Сільських вчительок під час Голодомору
було приблизно 20 тисяч. Вони брали
участь в обшуках, організовували школярів для цькування жертв, сповіщали
відповідні органи влади. А від 19 січня
1933 року інформаторки отримували 15
% від знайденого. Це також стимулювало до участі. Кількість комуністок серед
учительок під час колективізації не була
високою. Тобто ідейних учасниць вірогідно було мало. Останні дослідження

свідчать, що справжніх фанатичок серед виконавиць масового насильства не
так вже і багато – 5 %. Досвід вчительок
був різним. Молоді жінки часто потерпали від сексуальних домагань, зокрема
від сільського керівництва. Деяких нудило після перших обшуків або розкуркулення. Інші жінки викривали спроби
активістів врятувати односельців. Залежність від пайка й від місцевих посадовців мотивувала до участі у проведенні Голодомору.
Автор роману «І будуть люди» Анатолій Дімаров писав про участь своєї матері-вчительки в колективізації. Вона
сама ледве уникнула розкуркулення.
Дімаров згадував про те, як матір плакала після того, як її бригада розкуркулила родину. Голова однієї сім’ї з відчаю
повісився. Дочка цього чоловіка була
товаришкою Дімарова.
Уповноважені
Про досвід відряджених на село жінок ми знаємо з численних звітів, мемуарів і твору Василія Гроссмана «Все
тече». Його героїня написана з реальної учасниці подій на сході України Пелагеї Семенової. Як і чоловіки, партійки, робітниці та службовки, студентки
й кореспондентки їхали на село створювати колгоспи чи долучалися до
хлібозаготівель.
У повісті Гроссмана уповноважена
жалкувала про власні дії. Свою смертельну хворобу жінка сприймає як покарання. Втім, на відміну від літературного персонажа, Семенова прожила
довге життя у центрі Москви. Її подальша співпраця з органами безпеки свідчить про ймовірну відсутність докорів
сумління.
Також жінки були в надісланих із міста буксирних бригадах. Здебільшого це
були робітниці. У складі бригад їх було
небагато – орієнтовно 6 %. Відсутність
будь-яких особистих зв’язків із жертвами й культурна віддаленість містянок
допомагала їм вилучати останнє більш
результативно. За невиконання наказів
жінки отримували м’якше покарання,
ніж чоловіки. На показовому суді над
районними партійцями в Оріхові було
виправдано єдину жінку на лаві підсудних. Колеги-чоловіки Марії Базілевич-Скипян отримали різні терміни за
зрив хлібозаготівель, голова районного
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Садистки та
німфоманки
У художній уяві пострадянських укра їнських митців вони
надзвичайно жорстокі або несамовито хтиві. За свою поведінку вони розплачуються
здоров’ям або життям.
У «Розколотому небі»
Світлани Талан активістка Анна бере участь в
оргіях і груповому зґвалтуванні неповнолітніх.
При обшуках вона випорожнюється на їжу, якої
не може забрати. Наприкінці роману Анна помирає від голоду. У п’єсі
«Зерносховище» Наталки Ворожбит розбещена
активістка Маша помирає при народженні дитини. У повісті Леоніда
Кононовича «Тема для медитації» усі
чотири активістки – маргінальні жінки.
Вони отримують майже сексуальне задоволення від обшуків і катувань. Кононович пояснює їхню участь психічними
хворобами, сексуальною незадоволеністю і долученням жінок до «неприродних» для них справ. Адже, на думку
автора, молода жінка має прагнути чоловічого кохання і народжувати дітей.
Радянські письменники зазначали, що
комсомолки потерпали від звинувачень
у розпусті. Натомість у повісті Григорія
Епіка «Перша весна» докладно описано
як саме куркульки публічно ґвалтували
активістів. Архівні джерела підтверджують розпусту й сексуальні злочини посадовців, але насильство з боку жінок не
було поширеним. Біографічні відомості
понад 200 учасниць не дають підґрунтя
для припущень про гіперсексуальність
або поширеність психічних хвороб.
Замість епілогу
Після Голодомору Олеся Кулик поїхала з села. Вона здобула вищу освіту, вийшла заміж, народила дітей, багато працювала. До Попівки приїхала
лише раз у 1980-х. Разом із колишніми
активістами згадувала минуле і плакала.
У її селі від голоду померло понад дві
тисячі людей. Виокремити спільну мотивацію чи загальний тип виконавиць
неможливо. Жінки брали участь у проведенні Голодомору з тих самих причин,
що й чоловіки – вигода, переконання,
схильність до садизму, страх і конформізм. Подекуди жінки виконували гендерно обумовлені ролі. Випитували в
дітей, де закопані припаси, знали специфічні для матерів схованки. Після Голодомору більшість із них повернулася
до звичайного життя сільської жінки –
роботи та догляду за родиною. Художня уява рясніє образами хвойд, садисток і фанатичок. Таке тавро і справді
зробило деяких із них аутсайдерками.
Виокремлення участі жінок у спогадах
свідків можна пояснити когнітивним
дисонансом у свідків – дії виконавиць
не відповідали тогочасним гендерним
очікуванням. Один зі свідків влучно це
формулює: «Найстрашніше, що серед
них були жінки, які забирали в дітей послєдній кусок хліба».
Підготувала Валентина Йотка.
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ТБ ПРОГРАМА
6.00 Гiмн України.
6.05 Роздивись.
6.25 М/с “Пiнгвиня Пороро”.
,8.00,8.55,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.05,
3.20,5.25 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05,0.40 Погода.
8.15 Т/с “Краща половина”.
8.35 Невiдомi Карпати.
8.50 Проєкт “Свої”.
9.00 Божественна
Лiтургiя Православної
Церкви України.
11.30 Д/с “Дикуни”.
12.00,18.20 “По-людськи”.
13.10,3.45 Прозоро: про
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
,21.35,0.30,5.50 Спорт.
15.20 Концерт. Хорея
Козацька.
16.30 Д/с “Свiт дикої
природи”.
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с “Особливий
загiн. Суперчуття”.
20.00 Д/с “Дика природа
Чилi”.
21.45 “Зворотнiй вiдлiк”.
23.30 Перша шпальта.
0.45 Т/с “Округ Дюрем”.
1.35 Х/ф “Чорнобиль.
Чотири квiтневi днi”.
2.55 Пекельне вiдрядження.
4.30 Доктор Том у серцi
Нубiї.
6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30 “ТСН”.
9.25,10.20 “Життя
вiдомих людей”.
11.15,12.20,14.15 “Твiй
день”.
14.45 “Одруження наослiп”.
17.10 Т/с “Величне 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 Комедiя “1+1”.
2.10 Трилер “Велоперегони без правил”.
4.05 Трилер “Повернення”.
2.10 Х/ф “В обiймах
брехнi”.
4.05 М/ф.
4.45 “Телемагазин”.
5.15,22.05 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
,9.00,12.00,17.40 Новини.
7.10,8.10 “Ранок
9.20 Ранок .
10.05,18.00 “Стосується
кожного”.
12.25 Х/ф “Чаклунське
кохання”.
14.35 “Речдок”.
16.05 “Чекай на мене.
Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Велика
справа”.
23.50 Х/ф “Легковажна
рiчка”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
6.00,7.00,8.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00 Час
новин.
6.30 Iсторiя для дорослих.
7.10,8.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,11.10 Д/с “Найнебезпечнiшi польоти”.
8.20 Д/с “Спецназ:
ближнiй бiй”.
9.00 Пiдсумки тижня з А.
Мiрошниченко.
10.10,1.10,5.10 Д/с
“Свiт Гiтлера: повоєннi
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понеділок, 13 грудня
плани”.
,17.30,18.10,19.15 Х/ф.
15.30,0.30 Час “Ч”.
16.10,22.15 Д/с “Загадки великих битв”.
19.40,2.00 “5 копiйок”.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
22.00 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку
дiтей.
4.30 Т/с “Розтин покаже”.
6.25 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.05 Громадянська
оборона.
10.15,13.25 Х/ф “Полювання на злодiїв”.
12.45,15.45 Факти.
День.
13.50,16.15 Т/с “Пес”.
17.45 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ 2”.
18.45,21.10 Факти.
Вечiр.
20.10 Хто хоче стати
мiльйонером?
21.30 Т/с “Пес 6”.
22.50 Свобода слова.
0.10 Х/ф “Пес на ланцюгу”.
2.00 Прихована небезпека.
2.55 Я зняв!
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.55,11.50 МастерШеф.
Професiонали. (12+).
,14.30,17.30,22.00 Вiкна-Новини.
12.00,14.50 Т/с “Слiпа”.
15.40,18.05 Т/с “Слiд”.
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с “З чистого листа”.
1.10 Т/с “Нiконов i Ко”.
5.55,7.15 Kids` Time.

6.00 М/ф.
6.15 М/ф “Том i Джерi:
Робiн Гуд i Миша-веселун”.
7.20 Орел i решка.
9.30 Т/с “Надприродне”.
12.15 Х/ф “Знаки”.
14.40 Х/ф “Зоряний десант”.
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Пекельна кухня.
21.00 Х/ф “Одинадцять
друзiв Оушена”.
23.35 Х/ф “Пропащi шахраї”.
1.35 Х/ф “Учень Мерлiна”.
2.30 Служба розшуку
дiтей.
2.35 Зона ночi.
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною.
,15.00,19.00,23.00 Сьогоднi.
9.00 Мисливцi за чудесами.
10.00 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 “Нiколи не
буває пiзно”.
1.25 Телемагазин.
1.55 Гучна справа.
2.50 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,
,17.00,18.00,19.45 “Репортер”. Новини.
7.10,8.10 “Новий день” з
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 “Новини
країни” з К. Ашiон та П.
Рольником.
11.10,12.10 “Новини
країни” з М. Клюк та О.
Близнюком.
13.15 “Обiдня перерва” з
М. Шамановим та М.
Стецюк.

14.15 “Великий день” з А.
Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою.
17.10 “Ситуацiя” з М.
Леончук та В. Волошиним.
18.15 “Ехо України” з М.
Ганапольським.
20.00 “Про полiтику” з С.
Орловською та А. Мухарським.
22.00 “Спецтема” з Т.
Березовцем.
23.00 “Перша передача”
з О. Федченко.
5.00 Х/ф “На початку
славних справ”.
6.50 Х/ф “Полiцейська
iсторiя”.
9.00 Х/ф “Згадати все”.
11.25 Х/ф “Сьомий континент”.
13.25 Х/ф “Повернення
високого блондина”.
15.10 Х/ф “Полiцейська
iсторiя 2”.
17.55 Х/ф “Та все ж Лоранс”.
20.55 Х/ф “Замовлення”.
22.30 Х/ф “Сестри”.
0.05 Х/ф “Брат”.
2.15 Х/ф “Брат 2”.
6.30 “Top Shop”.
8.00 М/с “Юху та його
друзi”.
8.35 “Ух ти show”.
8.45,18.00 “Орел i
решка. Перезавантаження”.
9.40 “Орел i решка.
Навколо свiту”.
10.35 “Орел i решка.
Морський сезон”.
11.30,21.00 “Iнше
життя”.
12.30 Х/ф “На iншому
кiнцi дроту”.
14.30 Т/с “Беверлi Хiлс
90210”.
20.10 “Мам, я роблю
бiзнес!”
22.00 Т/с “Доктор Хаус”.

23.40 Х/ф “Сексоголiк”.
1.20 Т/с “Три сестри”.
3.15 “Нiчне життя”.
6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ
100.
8.20 Сенсацiї екрану.
9.20 Майстри ремонту.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,20.30 Удачний
проект.
16.30,0.40,3.40 Кориснi
поради.
13.20 Салат-бар.
13.30 Моя кухня.
14.00 Свiт їжi. Новорiчнi
та Рiздвянi страви.
14.30 Правила виживання.
17.10 Неймовiрнi iсторiї
кохання.
18.00 Зiрковi долi.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
4.45,4.55 “Top Shop”.
5.50,17.00,3.20,3.55
“Випадковий свiдок”.
5.55 “Таємницi свiту”.
7.25 Х/ф “Фронт за лiнiєю
фронту”.
10.45,21.15 Т/с “Менталiст”.
,16.30,19.00,2.50
“Свiдок”.
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”.
14.45,23.00 Т/с “Той, що
читає думки”.
18.20,3.25 “Свiдок.
Агенти”.
0.45 Х/ф “Ескобар”.

5.00 “Ранок Росiї”.
9.00 “Про найголовнiше”.
13.00,16.00,19.00 Вiстi.
10.35,3.45 “Доля людини з Борисом Корчев-

никовим”.
11.40,17.40 “60 хвилин”.
13.30,20.05 Вiстi. Мiсцевий час.
13.55 Т/с “Кулагiни”.
15.50,1.50 Новини культури.
16.15 “Андрiй Малахов.
ефiр”.
20.20 Т/с “Таємницi слiдства 21”.
22.20 “Вечiр з Володимиром Соловйовим”.
0.55 Вiстi - Санкт-Петербург.
1.10 “Квиток в Большой”.
2.10 Т/с “В зонi ризику”.
7.20,3.50 Правила виживання.
8.15 Страх у твоєму домi.
9.10 Мiсця сили.
10.10,1.40 Речовий
доказ.
11.20,21.50 У пошуках
iнновацiй.
12.15 Вiйна всерединi
нас.
13.15 Божевiльний свiт.
14.10 Неймовiрнi винаходи.
15.10,4.55 Сiяя: з нами у
дику природу.
16.10 Дикi тварини.
17.10,23.40 НАСА:
нез`ясоване.
18.05,0.40 Фантастичнi
iсторiї.
19.00 Брама часу.
19.55 Дике виживання.
20.55 Апокалiпсис.
Перша свiтова вiйна.
22.40 Арктика з Брюсом
Перрi.
2.50 Доктор Хайм.
5.55 Мiстична Україна.
6.00 Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с “#Яжебать”.
10.30 Х/ф “До зустрiчi з
тобою”.
12.40,18.00 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня
шопiнгу. Битва блон-
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динок.
15.00,5.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд.
16.00,4.00 Панянка-селянка.
19.00,1.45 Одного разу
пiд Полтавою.
23.00 Сiмейка У.
0.00 Т/с “Батько рулить
2”.
5.50 Кориснi пiдказки.
6.05 Х/ф “Посейдон”.
7.40 Х/ф “Дюна”.
9.50 Х/ф “Сходження
Юпiтер”.
11.55 Х/ф “Мисливцi за
привидами”.
13.40 Х/ф “Мисливцi за
привидами 2”.
15.25 Х/ф “Страшилки”.
17.05 Х/ф “Людина, яка
змiнила все”.
19.15 Х/ф “Геошторм”.
21.00 Х/ф “П`ятий елемент”.
23.00 Х/ф “Район �9”.
0.50 Х/ф “Бердмен”.
2.45 Х/ф “Їж, молися,
люби”.
5.15 Х/ф “Тi, що не
сплять у Сiетлi”.
6.00,18.50 “ДжеДАI”.
6.20 Т/с “Козирне мiсце”.
10.05 Х/ф “Тривожний
виклик”.
11.55 Х/ф “Призначення”.
13.50 “Загублений свiт”.
17.55 “Секретнi матерiали”.
18.15 “Спецкор”.
19.25 “Грошi”.
20.20 Т/с “Опер за
викликом 5”.
22.10 Т/с “Ментiвськi
вiйни. Харкiв 2”.
0.05 “Дубинiзми”.
0.30 Т/с “CSI: Мiсце
злочину”.
2.20 “Вiдеобiмба 2”.
4.15 “ДжеДАI.
Дайджест”.
5.15 Телемагазини.

вівторок, 14 грудня
6.00 Гiмн України.
6.05 Роздивись.
6.25 М/с “Пiнгвиня Пороро”.
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05 Т/с “Краща половина”.
9.10 Телепродаж.
9.40 Т/с “Любов та помста”.
10.35 Д/с “Дикуни”.
11.00 Прозоро: про соцiальне.
12.00,18.20 “По-людськи”.
13.10,1.20 Прозоро: про
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10,21.45,0.10,5.45
Спорт.
15.20 Концерт.
16.30 Д/с “Свiт дикої
природи”.
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с “Особливий
загiн. Суперчуття”.
19.55 Д/с “Дикi острови”.
22.00 Полюси.
23.00 Бiгус Iнфо.
0.25 Т/с “Округ Дюрем”.
2.05 Погода.
2.45 Невiдомi Карпати.
3.10 Х/ф “Ярослав Мудрий”.
4.20 Сподiвання на революцiю.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30 “ТСН”.
9.25,10.20,5.35 “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 Х/ф “Роман з каменем”.
2.05 Драма “Мандри
блудницi”.

2.20 Т/с “Два серця”.
4.00,18.00,19.00 “Стосується кожного”.
4.45 М/ф.
5.00 “Телемагазин”.
5.30,22.05 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 “Ранок з
ом”.
10.00 “Корисна програма”.
12.25 Х/ф “Двоє - це
занадто”.
14.50,15.50 “Речдок”.
16.30 “Речдок. Особливий випадок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Велика
справа”.
23.50 Х/ф “Сутичка”.
2.05 “Подробицi” - “Час”.

6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,
0,16.00,17.00,18.00,
1.00,3.00,4.00,5.00 Час
новин.
6.30 Iсторiя для дорослих.
7.10,8.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,11.10 Д/с “Найнебезпечнiшi польоти”.
8.20 Д/с “Спецназ:
ближнiй бiй”.
9.00,21.00 Час новин.
Пiдсумки дня.
10.10,1.10,5.10 Д/с

“Свiт Гiтлера: повоєннi
плани”.
,17.30,18.10,19.15 Х/ф.
15.30,0.30 Час “Ч”.
16.10,22.15 Д/с “Загадки великих битв”.
19.40 “5 копiйок”.
22.00 Час-Time.
2.00 “Дiйовi особи”.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Факти.
4.45 Т/с “Розтин покаже”.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.20 Громадянська оборона.
11.05,13.25 Х/ф “Мордекай”.
12.45,15.45 Факти.
День.
13.50,16.15 Т/с “Пес”.
17.45 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ 2”.
18.45,21.05 Факти.
Вечiр.
21.20 Т/с “Пес 6”.
22.35 Т/с “Пес 2”.
23.40 Т/с “Заклятi друзi”.
2.55 Я зняв!

5.20 Т/с “Коли ми
вдома”.
5.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.30,11.50 МастерШеф.
Професiонали. (12+).
,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
12.05,14.50 Т/с “Слiпа”.
15.40,18.05 Т/с “Слiд”.
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с “Любов
з ароматом кави”.
1.00 Т/с “Нiконов i Ко”.

5.55,7.55 Kids` Time.
6.00 М/ф “Ральф-руй-

нiвник”.
8.00 Орел i решка.
10.00 Т/с “Надприродне”.
12.40 Суперiнтуїцiя.
14.40 Х/ф “Перевага”.
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Екси. (16+).
21.00 Х/ф “Дванадцять
друзiв Оушена”.
23.40 Х/ф “Мистецтво
обману”.
1.45 Х/ф “Учень Мерлiна”.
2.40 Вар`яти. (12+).
2.45 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною.
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Мисливцi за чудесами.
10.00 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 “Нiколи не
буває пiзно”.
1.25 Телемагазин.
1.55 Гучна справа.
2.50 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,
6.00,17.00,18.00,19.45
“Репортер”. Новини.
7.10,8.10 “Новий день” з
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 “Новини
країни” з К. Ашiон та П.
Рольником.
11.10,12.10 “Новини
країни” з М. Клюк та О.
Близнюком.
13.15 “Обiдня перерва” з
М. Шамановим та М.
Стецюк.
14.15 “Великий день” з
А. Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.

16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою.
17.10 “Ситуацiя” з М.
Леончук та В. Волошиним.
18.15 “Ехо України” з М.
Ганапольським.
20.00 “Двобiй” з С. Орловською.
21.00 “Нейтральна територiя” з В. Калнишем та
О. Курбановою.
23.00 “Вiйна за незалежнiсть”.

5.00 Х/ф “На початку
славних справ”.
6.50 Х/ф “Брат”.
9.00 Х/ф “Та все ж Лоранс”.
12.00 Х/ф “Замовлення”.
13.35 Х/ф “Сестри”.
15.10 Х/ф “Брат 2”.
17.55 Х/ф “Чорна кiшка,
бiлий кiт”.
20.20 Х/ф “Пiжмурки”.
22.20 Х/ф “Нiчний продавець”.
0.05 Х/ф “Синьйор
Робiнзон”.
2.15 Х/ф “Лiтня казка”.

6.30 “Top Shop”.
8.00 М/с “Юху та його
друзi”.
8.35 “Ух ти show”.
8.50 Т/с “Дикий янгол”.
9.40 “Мам, я роблю
бiзнес!”
10.35 “Орел i решка.
Морський сезон”.
11.30,18.00 “Орел i
решка. Перезавантаження”.
13.30,21.00 “Iнше
життя”.
14.30 Т/с “Беверлi Хiлс
90210”.
20.00 “Орел i решка.
Навколо свiту”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”.
1.25 “Орел i решка.
Шопiнг”.
2.20 Т/с “Три сестри”.
3.15 “Нiчне життя”.

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ
100.
8.20 Сенсацiї екрану.
9.20 Майстри ремонту.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,20.30 Удачний
проект.
13.00,16.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Салат-бар.
13.30 Свiт їжi. Новорiчнi
та Рiздвянi страви.
14.30 Правила виживання.
17.10,1.40 Неймовiрнi
iсторiї кохання.
18.00 Зiрковi долi.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
2.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.25 “Свiдок. Агенти”.
7.50,17.00,3.00,4.05
“Випадковий свiдок”.
12.30,16.30,19.00,2.30
“Свiдок”.
9.00 Х/ф “Прощальна
гастроль “Артиста”.
10.45,21.15 Т/с “Менталiст”.
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”.
14.45,23.00 Т/с “Той, що
читає думки”.
18.20,3.35 “Будьте здоровi”.
0.45 “Легенди карного
розшуку”.
4.50 “Top Shop”.

5.00 “Ранок Росiї”.
9.00 “Про найголовнiше”.
3.00,16.00,19.00 Вiстi.
10.35,3.45 “Доля людини з Борисом Корчевниковим”.
11.40,17.40 “60 хвилин”.
13.30,20.05 Вiстi. Мiс-
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цевий час.
13.55 Т/с “Кулагiни”.
15.50,1.50 Новини культури.
16.15 “Андрiй Малахов.
ефiр”.
20.20 Т/с “Таємницi слiдства 21”.
22.20 “Вечiр з Володимиром Соловйовим”.
0.55 Вiстi - Санкт-Петербург.
1.10 “Пiвнiчне сяйво
Iрини Метлицької”.
2.10 Т/с “В зонi ризику”.

6.55,3.50 Правила виживання.
7.55 Страх у твоєму домi.
8.55 Мiсця сили.
9.55,1.40 Речовий
доказ.
11.05,21.50 У пошуках
iнновацiй.
12.05 Вiйна всерединi
нас.
13.05 Божевiльний свiт.
14.00 Неймовiрнi винаходи.
15.00,4.55 Сiяя: з нами у
дику природу.
16.00 Дикi тварини.
17.00,23.40 НАСА:
нез`ясоване.
18.00,0.40 Фантастичнi
iсторiї.
18.55 Легендарнi замки
Закарпаття.
19.50 Дике виживання.
20.50 Апокалiпсис.
Перша свiтова вiйна.
22.40 Арктика з Брюсом
Перрi.
2.50 Таємницi дефiциту.

6.00 Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с “#Яжебать”.
10.30 Х/ф “Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць”.
12.35,18.00 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня
шопiнгу. Битва блондинок.
15.00,5.00 Зiрки, чутки

та Галлiвуд.
16.00,4.00 Панянка-селянка.
19.00,1.45 Одного разу
пiд Полтавою.
23.00 Сiмейка У.
0.00 Т/с “Батько рулить
3”.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.55 Х/ф “Ромео i
Джульєта”.
8.50 Х/ф “Прикинься
моєю дружиною”.
10.45 Х/ф “Посейдон”.
12.20 Х/ф “Мiстер i мiсiс
Смiт”.
14.15 Х/ф “Мiст у
Терабiтiю”.
15.50 Х/ф “Матильда”.
17.25 Х/ф
“Однокласники”.
19.05 Х/ф “Чотири
весiлля i один похорон”.
21.00 Х/ф “Правила
зйому: Метод Хiтча”.
22.55 Х/ф “Чого хочуть
жiнки”.
0.55 Х/ф “Їж, молися,
люби”.
3.15 Х/ф “Залишся”.
4.50 Х/ф “Страшно
красивий”.

6.00,18.50,19.25
“ДжеДАI”.
6.20,0.15 Т/с “CSI: Мiсце
злочину”.
8.10 Х/ф “Марсiанин”.
11.05 Т/с “Янголи”.
12.55 “Загублений свiт”.
17.55,2.55 “Секретнi
матерiали”.
18.15 “Спецкор”.
20.25 Т/с “Опер за
викликом 5”.
22.20 Т/с “Ментiвськi
вiйни. Харкiв 2”.
2.05 Т/с “Зустрiчна
смуга”.
3.10 “Вiдеобiмба 2”.
4.15 “ДжеДАI.
Дайджест”.
5.15 Телемагазини.
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6.00 Гiмн України.
6.05 Роздивись.
6.25 М/с “Пiнгвиня Пороро”.
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.35
,2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05 Проєкт “Свої”.
8.10 Т/с “Артур та
Джордж”.
9.10 Телепродаж.
9.40 Т/с “Любов та помста”.
10.35 Д/с “Дикуни”.
11.00 Прозоро: про соцiальне.
12.00,18.20 “По-людськи”.
13.10,1.20 Прозоро: про
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10,21.45,0.10,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Дмитро
та Назарiй Яремчуки.
16.30 Д/с “Свiт дикої
природи”.
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с “Особливий
загiн. Суперчуття”.
19.55 Д/с “Дикi острови”.
22.00 Полюси.
23.00 Перша шпальта.
0.25 Т/с “Округ Дюрем”.
2.05 Погода.
2.45 Невiдомi Карпати.
3.10 Х/ф “Ярослав Мудрий”.
4.25 Журналiст i масовий
вбивця.
6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30 “ТСН”.
9.25,10.20,5.30 “Життя
вiдомих людей”.
11.15,12.20,14.15 “Твiй
день”.
14.45 “Одруження на-

ослiп”.
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 “Перлина
Нiлу”.
2.00 Драма “Спадок
блудницi”.
2.35 Т/с “Два серця”.
4.15,18.00 “Стосується
кожного”.
5.00 “Телемагазин”.
5.30,22.00 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 “Ранок з
ом”.
10.00,11.00 “Корисна
програма”.
12.25 Х/ф “Iнструкцiї не
додаються”.
14.50,15.50 “Речдок”.
16.30 “Речдок. Особливий випадок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Велика
справа”.
23.45 Х/ф “День працi”.
1.55 Подробицi.
2.25 Х/ф “Егоїст”.
6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00
,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,0.00,1.00,3.0
0,4.00,5.00 Час новин.
6.30 Iсторiя для дорослих.
7.10,8.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,11.10 Д/с “Найнебезпечнiшi польоти”.
8.20 Д/с “Спецназ:
ближнiй бiй”.
9.00,21.00 Час новин.

середа, 15 грудня
Пiдсумки дня.
10.10,1.10,5.10 Д/с
“Свiт Гiтлера: повоєннi
плани”.
,17.30,18.10,19.15 Х/ф.
15.30,0.30 Час “Ч”.
16.10,22.15 Д/с “Загадки великих битв”.
19.40 “5 копiйок”.
22.00 Час-Time.
2.00 “Велика полiтика”.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку
дiтей.
4.20 Факти.
4.45 Т/с “Розтин покаже”.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Громадянська
оборона.
10.45,13.25 Х/ф “Гра”.
12.45,15.45 Факти.
День.
13.55,16.25 Т/с “Пес”.
17.45 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ 2”.
18.45,21.10 Факти.
Вечiр.
20.10 Хто хоче стати
мiльйонером?
21.25 Т/с “Пес 6”.
22.40 Т/с “Пес 2”.
23.45 Т/с “Заклятi друзi”.
2.50 Я зняв!
5.15 Т/с “Коли ми
вдома”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.05,11.50 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 “Привiт,
тату!”

1.10 Т/с “Нiконов i Ко”.
5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с “Том i Джерi”.
7.20 Орел i решка.
9.30 Т/с “Надприродне”.
12.05 Суперiнтуїцiя.
14.05 Х/ф “Першому
гравцю приготуватися”.
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф “Тринадцять
друзiв Оушена”.
23.05 Х/ф “Афера
Олiвера Твiста”.
1.00 Х/ф “Учень Мерлiна”.
2.50 Служба розшуку
дiтей.
2.55 Зона ночi.
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною.
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Мисливцi за чудесами.
10.00 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 “Я не вiрю”.
1.30 Телемагазин.
2.00 Гучна справа.
2.30 Реальна мiстика.
7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00
17.00,18.00,18.50 “Репортер”. Новини.
7.10,8.10 “Новий день” з
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 “Новини
країни” з К. Ашiон та П.
Рольником.
11.10,12.10 “Новини
країни” з М. Клюк та О.
Близнюком.
13.15 “Обiдня перерва” з
М. Шамановим та М.

Стецюк.
14.15 “Великий день” з
А. Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою.
17.10 “Ситуацiя”
18.10 “Ексклюзив” с В.
Калнишем.
19.00 “Велика середа” з
М. Ганапольським.
22.00 “Спецтема” з Т.
Березовцем.
23.00 “Новини вiд
Христини” з Х. Чернегою.
5.00 Х/ф “Вiзит до Мiнотавра”.
6.50 Х/ф “Синьйор
Робiнзон”.
9.00 Х/ф “Чорна кiшка,
бiлий кiт”.
11.25 Х/ф “Пiжмурки”.
13.25 Х/ф “Нiчний продавець”.
15.10 Х/ф “Лiтня казка”.
17.55 Х/ф “Боєць”.
20.20 Х/ф “Форт Рос: У
пошуках пригод”.
22.20 Х/ф “Хоттабич”.
0.05 Х/ф “Обладунок
бога 2: Операцiя
“Кондор”.
2.15 Х/ф “Та, що бiжить
хвилями”.
6.30 “Top Shop”.
8.05 М/с “Юху та його
друзi”.
8.35 “Ух ти show”.
8.50 Т/с “Дикий янгол”.
9.40,20.00 “Орел i
решка. Навколо свiту”.
10.35 “Орел i решка.
Морський сезон”.
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”.
1.25 “Орел i решка.
Шопiнг”.

2.15 Т/с “Три сестри”.
3.15 “Нiчне життя”.
6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки.
Топ 100.
8.20 Сенсацiї екрану.
9.20 Майстри ремонту.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,20.30 Удачний
проект.
13.00,16.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Салат-бар.
13.30 Свiт їжi. Новорiчнi
та Рiздвянi страви.
14.30 Правила виживання.
17.10,1.40 Неймовiрнi
iсторiї кохання.
18.00 Зiрковi долi.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
2.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
6.20 “Будьте здоровi”.
7.55,17.00,3.05,3.50
“Випадковий свiдок”.
2.30,16.30,19.00,2.35
“Свiдок”.
9.00 Х/ф “В останню
чергу”.
10.50,21.15 Т/с “Менталiст”.
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”.
14.50,23.00 Т/с “Той, що
читає думки”.
18.20,3.20 “Вартiсть
життя”.
0.45 “Легенди карного
розшуку”.
4.50 “Top Shop”.
5.00 “Ранок Росiї”.
9.00 “Про найголовнiше”.
,13.00,16.00,19.00
Вiстi.
10.35,3.45 “Доля лю-

ТБ ПРОГРАМА
дини з Борисом Корчевниковим”.
11.40,17.40 “60 хвилин”.
13.30,20.05 Вiстi. Мiсцевий час.
13.55 Т/с “Кулагiни”.
15.50,1.55 Новини культури.
16.15 “Андрiй Малахов.
ефiр”.
20.20 Т/с “Таємницi слiдства 21”.
22.20 “Вечiр з Володимиром Соловйовим”.
0.55 Вiстi - Санкт-Петербург.
1.10 “Шукачi”.
2.15 Т/с “В зонi ризику”.
5.55 Мiстична Україна.
6.55,3.45 Правила виживання.
7.55 Страх у твоєму домi.
8.55 Скептик.
9.50,1.40 Речовий
доказ.
11.00,21.50 У пошуках
iнновацiй.
12.00 Скарб.ua.
13.00 Божевiльний свiт.
13.55 Неймовiрнi винаходи.
14.55,4.45 Сiяя: з нами у
дику природу.
15.55 Дикi тварини.
16.55,23.40 НАСА:
нез`ясоване.
17.55,0.40 Фантастичнi
iсторiї.
18.55 Легендарнi замки
України.
19.50 Дике виживання.
20.50 Апокалiпсис.
Перша свiтова вiйна.
22.40 Арктика з Брюсом
Перрi.
2.50 Таємницi дефiциту.
6.00 Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с “#Яжебать”.
10.30 Х/ф “Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць 2
- Колиска життя”.
12.45,18.00 4 весiлля.

14.00,17.00 Богиня
шопiнгу. Битва блондинок.
15.00,5.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд.
16.00,4.00 Панянка-селянка.
19.00,1.45 Одного разу
пiд Полтавою.
23.00 Сiмейка У.
0.00 Т/с “Батько рулить
5.50 Кориснi пiдказки.
6.20 Х/ф “Пробудження”.
8.20 Х/ф “Сталевi
магнолiї”.
10.15 Х/ф “Тi, що не
сплять у Сiетлi”.
11.55,5.35 Х/ф “Правила зйому: Метод Хiтча”.
13.50 Х/ф “Чотири
весiлля i один похорон”.
15.45 Х/ф “Острiв Нiм”.
17.20 Х/ф “Мiст у Терабiтiю”.
18.50 Х/ф “Двохсотрiчна
людина”.
21.00 Х/ф “Загадкова
iсторiя Бенджамiна Баттона”.
23.40 Х/ф “Людина, яка
змiнила все”.
1.50 Х/ф “Перегони”.
3.50 Х/ф “Посейдон”.
6.00,18.50 “ДжеДАI”.
7.20,0.05 Т/с “CSI: Мiсце
злочину”.
9.10 Х/ф “Виходу немає”.
11.10 Т/с “Янголи”.
12.50,19.25 “Загублений свiт”.
17.55 “Секретнi матерiали”.
18.15 “Спецкор”.
20.20 Т/с “Опер за викликом 5”.
22.10 Т/с “Ментiвськi
вiйни. Харкiв 2”.
1.55 Т/с “Зустрiчна
смуга”.
2.50 “Вiдеобiмба 2”.
4.15 “ДжеДАI.
Дайджест”.
5.15 Телемагазини.

четвер, 16 грудня
6.00 Гiмн України.
6.05 Вiдтiнки України.
6.25 М/с “Пiнгвиня Пороро”.
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.35
,2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05 Проєкт “Свої”.
8.10 Т/с “Артур та
Джордж”.
9.10 Телепродаж.
9.40 Т/с “Любов та помста”.
10.35 Д/с “Дикуни”.
11.00 Прозоро: про соцiальне.
12.00,18.20 “По-людськи”.
13.10,1.20 Прозоро:
про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Спринт, 7, 5
км, жiнки.
16.40 Д/с “Свiт дикої
природи”.
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с “Особливий
загiн. Суперчуття”.
19.55 Д/с “Дикi острови”.
21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
22.00 Полюси.
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях.
0.25 Т/с “Округ Дюрем”.
2.05,3.00,5.05 Погода.
3.15 Роздивись.
3.30 Х/ф “Страченi
свiтанки”.
6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30
“ТСН”.
9.25,10.20,6.00 “Життя
вiдомих людей”.
11.15,12.20,14.15 “Твiй
день”.

14.45 “Одруження наослiп”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
20.33 “ПроCпорт”.
20.35 “Чистоnews”.
20.40,21.05 Т/с “Рiзниця у вiцi”.
21.45 “Право на владу”.
0.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”.
0.55 Комедiя “Вiйна подружжя Роузiв”.
3.10 Драма “Заповiт
блудницi”.
3.50,18.00 “Стосується
кожного”.
4.40,2.40 М/ф.
5.05 “Телемагазин”.
5.35,22.05 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 “Ранок .
10.00,11.00 “Корисна
програма”.
12.25 Х/ф “Дорогий
Френкi”.
14.40,15.35 “Речдок”.
16.25 “Речдок. Особливий випадок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Велика
справа”.
23.50 Х/ф “Стукач”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00
,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,0.00,1.00,3.0
0,4.00,5.00 Час новин.
6.30 Iсторiя для дорослих.
7.10,8.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,11.10 Д/с “Найнебезпечнiшi польоти”.
8.20 Д/с “Спецназ:
ближнiй бiй”.
9.00,21.00 Час новин.
Пiдсумки дня.
10.10,1.10,5.10 Д/с

“Свiт Гiтлера: повоєннi
плани”.
4.10,17.30,18.10,19.15
Х/ф.
15.30,0.30 Час “Ч”.
16.10 Таємницi вiйни.
19.40 “5 копiйок”.
22.00 Час-Time.
22.15 Д/с “Загадки великих битв”.
2.00 “Прямим текстом з
Юрiєм Луценком”.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Факти.
4.40 Т/с “Розтин покаже”.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Громадянська
оборона.
11.35,13.25 Х/ф “Мiсяць 2112”.
12.45,15.45 Факти.
День.
14.00,16.25 Т/с “Пес”.
16.50 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ 2”.
18.45,21.05 Факти.
Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.20 Т/с “Пес 6”.
22.45 Т/с “Пес 2”.
23.50 Т/с “Заклятi
друзi”.
1.55 Х/ф “Мордекай”.
3.50 Я зняв!
5.15 Т/с “Коли ми
вдома”.
6.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00,11.50 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 “Мiй

коханий друг”.
1.45 Т/с “Нiконов i Ко”.
5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с “Том i Джерi”.
7.20 Орел i решка.
9.25 Т/с “Надприродне”.
13.00 Суперiнтуїцiя.
15.00 Х/ф “Вiдьмина
гора”.
17.00,19.00 Хто зверху?
(12+).
21.00 Х/ф “8 подруг
Оушена”.
23.30 Х/ф “Бар “Бридкий
койот”.
1.30 Х/ф “Крутi вiражi”.
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною.
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 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 нацiональної безпеки.
23.50,2.15 Т/с “Я не
вiрю”.
1.45 Телемагазин.
3.00 Реальна мiстика.
7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00
,16.00,17.00,18.00
“Репортер”. Новини.
7.10,8.10 “Новий день”
з Л. Вакулюк та С.
Вардою.
9.10,10.10 “Новини
країни” з К. Ашiон та П.
Рольником.
11.10,12.10 “Новини
країни” з М. Клюк та О.
Близнюком.
13.15 “Обiдня перерва”
з М. Шамановим та М.

Стецюк.
14.15 “Великий день” з
А. Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою.
17.10 “Ситуацiя” з М.
Леончук та В. Волошиним.
18.15 “Ехо України” з М.
Ганапольським.
19.45 “П`ята колонка” з
Х. Чернегою.
20.15 “Про полiтику” з С.
Орловською та А. Мухарським.
22.00 “Спецтема” з Т.
Березовцем.
5.00 Х/ф “Вiзит до Мiнотавра”.
6.50 Х/ф “Обладунок
бога 2: Операцiя
“Кондор”.
9.00 Х/ф “Боєць”.
11.25 Х/ф “Форт Рос: У
пошуках пригод”.
13.25 Х/ф “Хоттабич”.
15.10 Х/ф “Та, що бiжить
хвилями”.
17.55 Х/ф “Мiшу з
Д`Обера”.
20.20 Х/ф “Три кольори:
синiй”.
22.20 Х/ф “Перегони
“Гарматне ядро”.
0.05 Х/ф “Рiорiта”.
2.15 Х/ф “Капернаум”.
6.30 “Top Shop”.
8.05 М/с “Юху та його
друзi”.
8.35 “Ух ти show”.
8.50 Т/с “Дикий янгол”.
9.40,20.00,2.15 “Орел i
решка. Навколо свiту”.
10.35 “Орел i решка.
Морський сезон”.
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”.
1.25 “Орел i решка.
Шопiнг”.
3.10 “Нiчне життя”.
6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки.
Топ 100.
8.20 Сенсацiї екрану.
9.20 Майстри ремонту.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,20.30 Удачний
проект.
13.00,16.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Салат-бар.
13.30 Свiт їжi. Новорiчнi
та Рiздвянi страви.
14.30 Правила виживання.
17.10,1.40 Неймовiрнi
iсторiї кохання.
18.00 Зiрковi долi.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
2.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
6.15 “Вартiсть життя”.
7.50,17.00,3.05,3.45
“Випадковий свiдок”.
12.30,16.30,19.00,2.35
“Свiдок”.
9.00 Х/ф “Пострiл у
спину”.
10.40,21.15 Т/с “Менталiст”.
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”.
14.50 Т/с “Той, що читає
думки”.
18.20,3.15 “Правда
життя”.
23.00 Т/с “Примари”.
0.50 “Легенди карного
розшуку”.
4.45 “Top Shop”.
5.00 “Ранок Росiї”.
9.00 “Про найголовнiше”.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

,13.00,16.00,19.00
Вiстi.
10.35,3.45 “Доля людини з Борисом Корчевниковим”.
11.40,17.40 “60
хвилин”.
13.30,20.05 Вiстi. Мiсцевий час.
13.55 Т/с “Кулагiни”.
15.50,1.50 Новини культури.
16.15 “Андрiй Малахов.
ефiр”.
20.20 Т/с “Таємницi
слiдства 21”.
22.20 “Вечiр з Володимиром Соловйовим”.
0.55 Вiстi - Санкт-Петербург.
1.10 “Абсолютний слух”.
2.10 Т/с “В зонi ризику”.
5.55 Мiстична Україна.
6.45,3.45 Правила виживання.
7.45 Страх у твоєму
домi.
8.45 Скептик.
9.45,1.40 Речовий
доказ.
10.55,21.50 У пошуках
iнновацiй.
11.55 Скарб.ua.
12.55 Божевiльний свiт.
13.55 Неймовiрнi винаходи.
14.55,4.50 Сiяя: з нами
у дику природу.
15.55 Дикi тварини.
16.55,23.40 НАСА:
нез`ясоване.
17.55,0.40 Фантастичнi
iсторiї.
18.55 Iсторiя Києва.
19.50 Дике виживання.
20.50 Апокалiпсис.
Перша свiтова вiйна.
22.40 Полiт над Землею.
2.50 Таємницi дефiциту.
6.00 Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с “#Яжебать”.
10.30 Х/ф “Атака кобри”.

12.45,18.00 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня
шопiнгу. Битва блондинок.
15.00,5.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд.
16.00,4.00 Панянка-селянка.
19.00,1.45 Одного разу
пiд Полтавою.
23.00 Сiмейка У.
0.00 Т/с “Батько рулить
3”.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.30 Х/ф “Захисник”.
9.35 Х/ф “Двохсотрiчна
людина”.
11.45 Х/ф “Мисливцi за
привидами”.
13.25 Х/ф “Мисливцi за
привидами 2”.
15.10 Х/ф “Геошторм”.
16.55 Х/ф “Боги Єгипту”.
19.00 Х/ф “Тринадцять
друзiв Оушена”.
21.00,2.40 Х/ф
“Швидкий i мертвий”.
22.45 Х/ф “Бердмен”.
0.40 Х/ф “Iмiтатор”.
4.25 Х/ф “Сталевi
магнолiї”.

6.00,18.50 “ДжеДАI”.
7.15,0.10 Т/с “CSI:
Мiсце злочину”.
9.05 Х/ф “Охоронець”.
11.10 Т/с “Янголи”.
12.55 “Загублений свiт”.
17.55,2.00 “Секретнi
матерiали”.
18.15 “Спецкор”.
19.25 “Воїни дорiг”.
20.20 Т/с “Опер за
викликом 5”.
22.10 Т/с “Ментiвськi
вiйни. Харкiв 2”.
2.15 “Вiдеобiмба 2”.
4.15 “ДжеДАI.
Дайджест”.
5.15 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА
6.00 Гiмн України.
6.05,4.35 Вiдтiнки
України.
6.25 М/с “Пiнгвиня Пороро”.
7.00,8.00,9.00,13.00,
,21.00,1.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05 Проєкт “Свої”.
8.10 Т/с “Артур та
Джордж”.
9.10 Телепродаж.
9.40 Т/с “Любов та помста”.
10.35 Д/с “Дикуни”.
11.00 Прозоро: про
соцiальне.
12.00,18.20 “По-людськи”.
13.10,2.00 Прозоро:
про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Спринт, 10
км, чоловiки.
16.40 Д/с “Свiт дикої
природи”.
17.00 Прозоро: про
головне.
19.10 Д/с “Особливий
загiн. Суперчуття”.
19.55 Д/с “Дикi острови”.
21.45,1.45,5.45 Спорт.
22.00 Х/ф “Людвiг ван
Бетховен”.
0.25 Д/с “НЛО: Загубленi свiдчення”.
2.45 “Зворотнiй вiдлiк”.
4.20 Роздивись.
5.05 Погода.
6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30
“ТСН”.
9.25,10.20,6.05 “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 Х/ф “Скарби
нацiї”.
23.10 Бойовик “Скарби
нацiї: Книга таємниць”.
1.30 Бойовик “Код доступу Кейптаун”.
3.50 Драма “Вiдьма та
Осман”.
2.55,18.00 “Стосується
кожного”.
4.45 “Телемагазин”.
5.15,23.25 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
7.00 “Марафон. Диво
починається”.
10.00,11.00 “Корисна
програма”.
12.00,17.40 Новини.
12.25 Х/ф “Ноель”.
14.25,15.25,1.05
“Речдок”.
16.25 “Речдок. Особливий випадок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Х/ф “Сiм`янин”.
6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,16.00,17.00,1
8.00,19.00,0.00,1.00,3
.00,4.00,5.00 Час
новин.
6.30,0.10 Iсторiя для
дорослих.
7.10,8.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,11.10 Д/с “Найнебезпечнiшi польоти”.
8.15,12.20 Форшмак.
8.40 Натхнення.
9.00,21.00 Час новин.
Пiдсумки дня.
10.10,1.10,5.10 Д/с
“Свiт Гiтлера: повоєннi
плани”.
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,17.30,18.10,19.15
Х/ф.
15.30,0.30 Час “Ч”.
16.10,22.15 Д/с “Загадки великих битв”.
16.35 Невигаданi iсторiї.
19.40 “5 копiйок”.
22.00 Час-Time.
2.00 “Час за Гринвiчем”.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку
дiтей.
4.20,1.20 Факти.
4.45 Т/с “Розтин покаже”.
6.30 Ранок у великому
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.05,21.30
Дизель-шоу. (12+).
,17.35,23.00,1.45 “На
трьох”. (16+).
12.45,15.45 Факти.
День.
13.50,16.15 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
2.45 Я зняв!
5.15 Т/с “Коли ми
вдома”.
6.45 Холостячка Злата
Огнєвiч. (12+).
,11.50,14.50,18.05 Т/с
“Слiпа”.
14.30,17.30,22.00 Вiкна-Новини.
20.20,22.50 Т/с “Коханих не зрiкайтесь”.
1.25 Битва екстрасенсiв. (16+).
5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с “Том i Джерi”.
7.15 Орел i решка.
9.25 Пекельна кухня.
11.30 Екси. (16+).

13.30 Дiти проти зiрок.
15.00 Х/ф “Афера
Олiвера Твiста”.
17.00 Х/ф “Метро”.
19.10 Х/ф “Фокус”.
21.40 Х/ф “Дежа вю”.
0.05 Х/ф “Мама i тато”.
1.50 Вар`яти. (12+).
2.55 Служба розшуку
дiтей.
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.20,4.30 Т/с “Коли
повертається минуле”.
14.20,15.30 Т/с
“Авантюра”.
20.10 “Говорить
Україна”.
21.00 Свобода слова
Савiка Шустера.
0.00,2.00 Т/с “Дитячий
охоронець”.
1.30 Телемагазин.
7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
0,16.00,17.00 “Репортер”. Новини.
7.10,8.10 “Новий день”
з Л. Вакулюк та С.
Вардою.
9.10,10.10 “Новини
країни” з К. Ашiон та П.
Рольником.
11.10,12.10 “Новини
країни” з М. Клюк та О.
Близнюком.
13.15 “Обiдня перерва”
з М. Шамановим та М.
Стецюк.
14.15 “Великий день” з
А. Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою.
17.10 Пiдбиваємо пiдсумки з Ю. Литвиненко.
18.30 “Влада хохотала”
з Ю. Петрушевським.
19.00 “Моя країна” з М.

Ганапольським.
22.00 “Мiнiстерство
правди”.
22.30 “Запорєбрик
News” з О. Курбановою.
22.45 “Українськi вiстi”.
23.00 “Watchdogs”.
5.00 Х/ф “Вiзит до Мiнотавра”.
6.50 Х/ф “Рiорiта”.
9.00 Х/ф “Мiшу з
Д`Обера”.
11.25 Х/ф “Три кольори:
синiй”.
13.25 Х/ф “Перегони
“Гарматне ядро”.
15.10 Х/ф “Капернаум”.
17.55 Х/ф “Краще в
менi”.
20.20 Х/ф “Три кольори:
бiлий”.
22.20 Х/ф “Няньки”.
0.05 Х/ф “Особливостi
нацiональної риболовлi”.
2.15 Х/ф “Єсенiя”.
6.30 “Top Shop”.
8.00 М/с “Юху та його
друзi”.
8.25 “Ух ти show”.
9.10 Т/с “Дикий янгол”.
10.00,20.00 “Орел i
решка. Навколо свiту”.
11.00 “Орел i решка.
Морський сезон”.
12.00 “Орел i решка.
Перезавантаження”.
14.00,21.00 “Iнше
життя”.
14.50 Т/с “Беверлi Хiлс
90210”.
18.20 Х/ф “Новий хлопець моєї мами”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”.
1.25 Т/с “Три сестри”.
3.15 “Нiчне життя”.
6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки.
Топ 100.
8.20 Сенсацiї екрану.
9.20 Майстри ремонту.

10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,20.30 Удачний
проект.
13.00,16.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Салат-бар.
13.30 Свiт їжi. Новорiчнi
та Рiздвянi страви.
14.30 Правила виживання.
17.10 Неймовiрнi iсторiї
кохання.
18.00 Зiрковi долi.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
6.15 “Правда життя”.
7.50,17.00,3.10,3.50
“Випадковий свiдок”.
16.30,19.00,2.40
“Свiдок”.
9.00 Х/ф “Каблучка з
Амстердама”.
10.45,21.15 Т/с “Менталiст”.
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”.
14.50,23.00 Т/с “Примари”.
18.20,3.20 “Таємницi
свiту”.
0.50 “Легенди карного
розшуку”.
4.50 “Top Shop”.
5.00 “Ранок Росiї”.
9.00 “Про найголовнiше”.
13.00,16.00,19.00
Вiстi.
10.35,3.15 “Доля людини з Борисом Корчевниковим”.
11.40,17.40 “60
хвилин”.
13.30,19.45 Вiстi. Мiсцевий час.
13.55 Т/с “Кулагiни”.

15.50 Новини культури.
16.15 “Андрiй Малахов.
ефiр”.
20.00 “Гуморина-2021”.
21.40 “Веселостi година”.
23.10 “2 Верник 2”. Ф.
Янковський.
23.55 Х/ф “Бiлi Роси”.
1.25 Х/ф “Ця жiнка до
мене”.
6.00 Мiстична Україна.
6.50,3.45 Правила виживання.
7.50 Страх у твоєму
домi.
8.50 Скептик.
9.50,1.40 Речовий
доказ.
11.00,21.50 У пошуках
iнновацiй.
12.00 Скарб.ua.
13.00 Божевiльний свiт.
13.55 Неймовiрнi винаходи.
14.55,4.45 Сiяя: з нами
у дику природу.
15.55 Арктика з Брюсом
Перрi.
16.55,23.40 НАСА:
нез`ясоване.
17.55,0.40 Фантастичнi
iсторiї.
18.55 Iсторiя українських земель.
19.50 Дике виживання.
20.50 Апокалiпсис.
Перша свiтова вiйна.
22.40 Полiт над
Землею.
2.50 Ризиковане життя.
6.00 Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с “#Яжебать”.
10.30 Х/ф “G.I.Joe:
Атака кобри 2”.
12.40,18.00 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня
шопiнгу. Битва блондинок.
15.00,5.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд.

15

16.00,4.00 Панянка-селянка.
19.00,1.45 Одного разу
пiд Полтавою.
23.00 Сiмейка У.
0.00 Т/с “Батько рулить
5.50 Кориснi пiдказки.
6.50 Х/ф “Тринадцять
друзiв Оушена”.
8.50,23.00 Х/ф “Захисник”.
10.55 Х/ф “Чотири
весiлля i один похорон”.
12.50 Х/ф “Сталевi
магнолiї”.
14.45 Х/ф “Клуб любителiв книг i пирогiв з
картопляних очисткiв”.
16.45 Х/ф “Двохсотрiчна
людина”.
18.50 Х/ф “Крихiтка на
мiльйон”.
21.00 Х/ф “Сiм життiв”.
1.05 Х/ф “Залишся”.
2.40 Х/ф “Обличчя в
натовпi”.
4.20 Х/ф “Бiблiотекар: У
пошуках Списа Долi”.
5.50 Х/ф “Страшно
красивий”.
6.00,18.50,3.25
“ДжеДАI”.
7.05 Т/с “CSI: Мiсце
злочину”.
8.55 Х/ф “Збройний
барон”.
11.15 Т/с “Янголи”.
12.55 “Загублений свiт”.
17.55 “Секретнi
матерiали”.
18.15,2.50 “Спецкор”.
19.25 Х/ф “Кiкбоксер”.
21.15 Х/ф “Кiкбоксер 2”.
23.05 Х/ф “Кiкбоксер 3”.
1.00 Х/ф “Морський
пiхотинець 4: Рухома
мiшень”.
4.00 “Цiлком
таємно-2017”.
4.35 “Вiдеобiмба 2”.
5.15 Телемагазини.

субота, 18 грудня
6.00 Гiмн України.
6.05,4.35 Енеїда.
,8.00,9.00,15.00,
21.00,0.00,2.45,5.35
Новини.
7.05 М/с “Пiнгвиня Пороро”.
7.55,5.30 Погода.
8.05 Невiдомi Карпати.
8.20 Вiдтiнки України.
9.10 Телепродаж.
9.40,13.25 #ВУкраїнi.
10.10 Х/ф “Людвiг ван
Бетховен”.
12.25,22.00 Д/с “Дикi
острови”.
13.50 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Переслiдування, 10 км, жiнки.
15.10 Країна пiсень.
15.50 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Переслiдування, 12, 5 км, чоловiки.
17.00 Концерт.
18.15,21.25 Д/с “Боротьба за виживання”.
18.50 Т/с “Пуаро
Агати Крiстi”.
23.05 Д/с “НЛО: Загубленi свiдчення”.
0.30 Х/ф “Легенда про
княгиню Ольгу”.
3.10 В очiкуваннi
сонця.
4.00 Концерт. Сергiй
Асафатов.
7.00,6.00 “Життя
вiдомих людей”.
8.00 “Снiданок.
Вихiдний”.
10.00 “Свiт навиворiт”.
17.30,18.30 “Свiт навиворiт 13. Еквадор”.
19.30 “ТСН”.
20.13 “ПроCпорт”.
20.15 “Чистоnews”.
20.20 “Вечiрнiй
квартал”.
22.15 “Жiночий
квартал”.

23.40 “Свiтське
життя”.
0.50 Х/ф “Полiна i таємниця кiностудiї”.
2.50 Х/ф “Мiф”.
3.05,2.50 “Подробицi”
- “Час”.
3.40 “Легендарнi
замки України”.
4.40 “Телемагазин”.
5.10 “Орел i решка.
Перезавантаження”.
6.05 “Орел i решка.
Зiрки”.
7.00 Х/ф “Маленький
принц”.
9.00 “Готуємо разом.
Домашня кухня”.
10.00 “Все для тебе”.
11.00 Х/ф “Iграшка”.
12.55 Х/ф “Снiгова
королева”.
14.30 Х/ф “Там, на
невiдомих дорiжках”.
15.55 Х/ф “Фiнiст Ясний Сокiл”.
17.30,20.30 Т/с “Її
чоловiка”.
20.00 “Подробицi”.
22.35 “Шоу Наташi
Королевою “Ягiдка”.
1.00 Х/ф “Нiч закритих
дверей”.
6.00,7.00,8.45,10.00
,12.00,14.00,15.00,2
0.00,21.00,0.00,1.00
,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.30 Iсторiя для дорослих.
7.10 Д/с “Найнебезпечнiшi польоти”.
7.50,8.35,21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
8.00 Форшмак.
8.20 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”.
20.10,2.10 Рандеву.
21.10 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.15 Стоп-реванш.
21.30 Вiкно до Америки.
0.10 Гончаренко рулить.
0.40 Є сенс.
1.10 Д/с “Загадки великих битв”.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
5.10 Д/с “Злочин в
тилу вiйни”.
5.10 Скарб нацiї.
5.20 Еврика!
5.25 Факти.
5.50,8.50 Анти-зомбi.
7.50 Хто хоче стати
мiльйонером?
9.50 Громадянська
оборона.
10.45,13.00 Х/ф “Термiнатор 3: Повстання
машин”.
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф “Термiнатор: Фатум”.
15.45 Х/ф “Трансформери: Останнiй
лицар”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Бамблбi”.
21.35 Х/ф “Трансформери”.
0.25 Х/ф “Саботаж”.
2.30 Я зняв!
3.00 Битва екстрасенсiв. (16+).
5.20 Х/ф “Чесна куртизанка”.
7.45,10.55 Т/с “Коханих не зрiкайтесь”.
7.50 Неймовiрна
правда про зiрок.
14.50 Т/с “З чистого
листа”.
19.00 Україна має
талант.
22.00 МастерШеф.

(12+).
6.00 Хто проти блондинок? (12+).
7.55,9.55 Kids` Time.
8.00 Х/ф “Хербi: Божевiльнi перегони”.
10.00 Орел i решка.
Земляни.
11.00 Орел i решка.
Чудеса свiту.
12.10 Хто зверху?
(12+).
14.20 Х/ф “101 далматинець”.
16.30 М/ф “Шпигуни
пiд прикриттям”.
18.40 Х/ф “Iлюзiя обману”.
20.50 Х/ф “Iлюзiя обману 2”.
23.35 Х/ф “Здохни”.
1.45 Вар`яти. (12+).
2.20 Зона ночi.
7.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
7.30 Т/с “Коли повертається минуле”.
8.30 Зоряний шлях.
10.25 Т/с “Нiколи не
здавайся”.
14.25,15.20 Т/с
“Сукня з маргариток”.
20.00 Головна тема.
21.00 Маска 2.
23.20 Концерт “Перше
зимове шоу”.
1.20 Телемагазин.
1.50 Т/с “Дитячий охоронець”.
4.40 Реальна мiстика.
8.45 “Щасливий снiданок”.
9.00 “Щасливе інтерв`ю”.
10.00,11.00,12.00,
,14.00,16.00,17.00
“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 “П`ята колонка”
з Х. Чернегою.
13.45 “Запорєбрик
News” з О. Курбановою.
14.15,16.15 Концерт.
17.15 “Не наша
Russia” з М. Гаєм та I.
Лапiним.
18.00 “Анатомiя
тижня” з В. Калнишем.
20.00 “Культурна полiтика” з Ю. Литвиненко.
20.30 “Вiйна за незалежнiсть”.
21.00 “Прямий доказ”.
21.30 “Влада хохотала” з Ю. Петрушевським.
22.00 “The Week”.
Мiжнародний огляд з Т.
Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 “Вата шоу” з А.
Полтавою.
5.00 Х/ф “Вiзит до
Мiнотавра”.
6.50 Х/ф “Особливостi
нацiональної риболовлi”.
9.00 Х/ф “Краще в
менi”.
11.25 Х/ф “Три кольори: бiлий”.
13.25 Х/ф “Няньки”.
15.10 Х/ф “Єсенiя”.
17.55 Х/ф “Шульга”.
20.20 Х/ф “Три кольори: червоний”.
22.20 Х/ф “Королiвство повного мiсяця”.
0.05 Х/ф “Особливостi
нацiонального полювання”.
2.15 Х/ф “Любов”.
6.30 “Top Shop”.
8.00 М/с “Кротик i
Панда”.
8.35 “Ух ти show”.
9.20 “Орел i решка.
Шопiнг”.

10.20 Х/ф “Особливо
небезпечна”.
12.10 Х/ф “Новий хлопець моєї мами”.
14.00 “Орел i решка.
Навколо свiту”.
0.00 Х/ф “Весiльний
розгром”.
1.50 Т/с “Три сестри”.
2.50 “Нiчне життя”.
6.30 Телемагазин.
7.30 Зiрковi неймовiрнi
долi.
9.30 Iдеї ремонту.
10.20 Правила життя.
12.00 Затишна дача.
12.50 Дача бородача.
13.50 Удачний проект.
15.30 Майстри ремонту.
17.10 Один за 100
годин.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Неймовiрнi iсторiї
кохання.
23.50 Реальний секс.
0.40,3.40 Кориснi поради.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
5.25 Х/ф “Гнiздо горлицi”.
7.15 Х/ф “Бiлоруський
вокзал”.
9.05 Х/ф “Два капiтани”.
13.35 “Випадковий
свiдок. Навколо свiту”.
14.50 Т/с “Смерть у
раю”.
19.00,2.40 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “дiвчинка”.
22.30 Х/ф “Iграшки
для дорослих”.
0.15 “Легенди карного
розшуку”.
3.10 “Випадковий
свiдок”.
4.55 “Top Shop”.
5.00 “Ранок Росiї. Субота”.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

8.00 Вiстi. Мiсцевий
час.
8.15 Мiсцевий час.
Субота.
8.30 “По секрету
всьому свiту”.
8.50 “Формула їжi”.
9.15 “П`ятеро на одного”.
10.00 Вiстi.
10.30 “Сто до одного”.
11.15 “Гумор! Гумор!
Гумор!!!”
12.20 “Доктор М`ясников”.
13.20 Х/ф “Любов по
найму”.
17.05 “Привiт, Андрiй!”
19.00 Вiстi у суботу.
20.00 Х/ф “Будинок
для ляльки”.
23.25 Х/ф “Засiб вiд
розлуки”.
2.35 Х/ф “Букет”.
6.00,2.00 Мiстична
Україна.
6.45 Випадковий
свiдок.
9.05 Речовий доказ.
10.15,17.10 У пошуках iстини.
11.45,0.00 Фантастичнi iсторiї.
12.45 Стежина вiйни.
13.45 Свiт Бiрми з
Саймоном Рiвом.
16.10 Останнiй день
Помпеї.
19.00 Арктика з
Брюсом Перрi.
20.00 Полiт над
Землею.
21.00 Iсторiя Британських островiв з
Семом Вiллiсом.
1.00 Сiяя: з нами у
дику природу.
3.00 Таємницi
кримiнального свiту.
6.00 Мультиранок.
9.30 М/ф “Принцеса
та жаба”.
11.05 М/ф “Супер

Шiстка”.
13.00,1.00,3.15 Одного разу пiд Полтавою.
17.30 М/ф “Iсторiя
iграшок”.
19.00 Х/ф “Обережно!
Предки в хатi”.
21.00 Х/ф “Управлiння
гнiвом”.
23.00 Х/ф “Новорiчний
корпоратив”.
2.45,3.45 Сiмейка У.
4.15 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.
7.15 Х/ф “Острiв Нiм”.
8.50,4.20 Х/ф “Матильда”.
10.25 Х/ф “Геошторм”.
12.10 Х/ф “Людина,
яка змiнила все”.
14.20 Х/ф “Сiм
життiв”.
16.20 Х/ф “Тринадцять
друзiв Оушена”.
18.20 Х/ф “Загадкова
iсторiя Бенджамiна
Баттона”.
21.00 Х/ф “Щелепи”.
23.00 Х/ф “Щелепи 2”.
0.55 Х/ф “З мене
досить”.
2.45 Х/ф “Залишся”.
6.00 “Шаленi
перегони”.
7.00 “ДжеДАI”.
9.00 “Вiпи i топи”.
10.50 “Загублений
свiт”.
13.50 Х/ф
“Божевiльний свiт”.
15.25 Х/ф “Марсiанiн”.
18.20 Х/ф “Пекло”.
20.25 Х/ф “Хижаки”.
22.30 Х/ф “Бладрейн”.
0.20 Х/ф “Легенда про
маску”.
2.15 “Вiдеобiмба 2”.
3.00 “Цiлком
таємно-2017”.
5.15 Телемагазини.
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.35 Енеїда.
8.00,8.55,15.00,18.00
Новини.
7.05 М/с “Пiнгвиня Пороро”.
7.50 Проєкт “Свої”.
7.55,8.10,5.00 Погода.
8.15 Д/с “Дикi тварини”.
9.00 Божественна
Лiтургiя Православної
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята
Меса Римсько-Католицької Церкви в
Українi.
13.35 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Масстарт,
12, 5 км, жiнки.
14.40,15.10 Мiста та
мiстечка.
15.35 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Масстарт,
15 км, чоловiки.
16.40 Студiя “Дорога
до Пекiна”.
17.20 Країна пiсень.
18.15 Д/с “Дикi острови”.
19.15 Д/с “Боротьба за
виживання”.
19.55 Д/с “Тваринна
зброя”.
21.00,0.30,5.05 Тиждень на Суспiльному.
22.00 Т/с “Пуаро Агати
Крiстi”.
23.55 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+).
1.20 На вiстрi ножа.
2.15 Х/ф “Богдан-Зиновiй Хмельницький”.
4.20 Роздивись.
7.00 “Життя вiдомих
людей”.
8.00 “Снiданок.
Вихiдний”.
10.00 “Свiт навиворiт”.

16.30,17.30 “Мандруй
Україною з Дмитром
Комаровим”.
18.30 “Свiтське життя”.
19.30,4.50 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Бойовик “Я,
робот”.
23.10 Комедiя “Пригоди S Миколая”.
0.50 Х/ф “Безодня”.
3.30 М/ф.
3.55 Х/ф “Фiнiст Ясний Сокiл”.
5.30 Х/ф “Три Гавкатера”.
7.05 Х/ф “Iграшка”.
9.00 “Готуємо разом”.
10.00,11.00,12.00
“Iнше життя”.
13.00 “Речдок. Велика
справа”.
17.30 Х/ф “Сiм`янин”.
20.00 “Подробицi
тижня”.
22.00 Х/ф “Ноель”.
23.55 Х/ф “Занурення”.
6.00 Вiкно до Америки.
6.10 Д/с “Секретно.
Холодна вiйна”.
7.00,8.00,8.45,12.00,
15.00,16.00,17.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
7.10 Д/с “Найнебезпечнiшi польоти”.
7.50,21.25 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум.
8.10 Невигаданi iсторiї.
8.30 Д/с “Iсторiя
навколо нас”.
9.00 Божественна
лiтургiя ПЦУ.
11.00,12.05 Божественна лiтургiя УГКЦ.
12.50,15.15 Х/ф.
16.10,17.10,22.00
Концерт.
18.00,2.00,5.10 Пiдсумки тижня з А. Мiрош-

ТБ ПРОГРАМА

неділя, 19 грудня
ниченко.
19.00 “Прямим текстом
з Юрiєм Луценком”.
20.10 Машина часу.
20.35 Стоп-реванш.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною
Соколовою.
0.30 Феєрiя мандрiв.
1.10 Д/с “Загадки великих битв”.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
4.25 Скарб нацiї.
4.40 Еврика!
4.50 Факти.
5.15 Прихована небезпека.
7.10 Хто хоче стати
мiльйонером?
8.10 Громадянська
оборона.
9.10 Х/ф “Термiнатор 4:
Нехай прийде спаситель”.
11.30,13.00 Х/ф “Термiнатор 5: Генеза”.
12.45 Факти. День.
14.10 Т/с “Пес”.
18.45 Факти тижня.
20.55 Х/ф “Трансформери 4: Час вимирання”.
0.05 Х/ф “Полювання
на злодiїв”.
2.55 Я зняв!
5.20 Т/с “Мiй коханий
друг”.
9.50 МастерШеф.
(12+).
13.45 СуперМама.
(12+).
18.40 Битва екстрасенсiв. (16+).
21.00 Один за всiх.
(16+).
22.10 Таємницi ДНК.
(16+).

23.20 Україна має талант.
6.00,23.50 Вар`яти.
(12+).
6.25,8.40 Kids` Time.
6.30 М/ф “Шпигуни пiд
прикриттям”.
8.45 Х/ф “Одинадцять
друзiв Оушена”.
11.05 Х/ф “Дванадцять
друзiв Оушена”.
13.45 Х/ф “Тринадцять
друзiв Оушена”.
16.10 Х/ф “8 подруг
Оушена”.
18.40 Х/ф “Варта Галактики”.
21.00 Х/ф “Варта Галактики 2”.
2.50 Зона ночi.
5.50 Сьогоднi.
6.50,4.20 Реальна мiстика.
8.25 Т/с “Я заберу твою
сiм`ю”.
17.00,21.00 Т/с “Переклад не потрiбен”.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою.
23.00,2.00 Т/с “Бiлi
троянди надiї”.
1.30 Телемагазин.
3.10 Гучна справа.
9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,17.00 “Репортер”. Новини.
9.15 “Медексперт” з К.
Трушик.
10.10 “Про особисте” з
Н. Фiцич.
11.15,12.15 “Акценти”
з Н. Фiцич.
13.15 “Запорєбрик
News” з О. Курбановою.
13.30 “П`ята колонка” з
Х. Чернегою.
14.00,15.30 Концерт.
17.15 “Не наша Russia”

з М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 “Анатомiя тижня”
з В. Калнишем.
20.00 “Прямий доказ”.
20.20 “Новини вiд
Христини” з Х. Чернегою.
20.45 “Sound.чєк”.
21.00 “Великi новини” з
Т. Березовцем.
22.00 “Влада хохотала”
з Ю. Петрушевським.
22.30 “Щасливий день
з полiтиком”.
23.00 “Вата шоу” з А.
Полтавою.
5.00 Х/ф “Вiзит до Мiнотавра”.
6.50 Х/ф “Особливостi
нацiонального полювання”.
9.00 Х/ф “Шульга”.
11.25 Х/ф “Три кольори: червоний”.
13.25 Х/ф “Королiвство
повного мiсяця”.
15.10 Х/ф “Любов”.
17.55 Х/ф “Дурень”.
20.20 Х/ф “Сiтi-Айленд”.
22.20 Х/ф “Ранок”.
0.05 Х/ф “Оповiдь про
Федота-стрiльця”.
2.15 Х/ф “Край”.
6.30 “Top Shop”.
8.00 М/с “Кротик i
Панда”.
8.45 “Ух ти show”.
9.00 “Орел i решка.
Шопiнг”.
10.00 Х/ф “Бунтарка”.
12.00 Х/ф “Особливо
небезпечна”.
13.50,1.40 “Орел i
решка. Навколо свiту”.
0.00 Х/ф “Експеримент
“Офiс”.
2.35 Т/с “Три сестри”.
3.30 “Нiчне життя”.

6.30 Телемагазин.
7.30 Знаменитостi.
9.30 Iдеї ремонту.
10.20 Один за 100
годин.
12.00 Правила життя.
13.40 Правила виживання.
14.40 Шiсть соток.
18.00,22.10 Удачний
проект.
20.30 Дача бородача.
23.50 Реальний секс.
0.40,3.40 Кориснi поради.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.
5.30 Х/ф “Казка про
втрачений час”.
7.00 “Слово Предстоятеля”.
7.10 “Випадковий
свiдок. Навколо свiту”.
9.45 Т/с “Смерть у
раю”.
14.10 Х/ф “Інтер
дiвчинка”.
17.10 Х/ф “Одруження
Бальзамiнова”.
19.00 Х/ф
“Кримiнальний талант”.
22.00 Х/ф “Сiнг-Сiнг”.
0.10 Х/ф “Iграшки для
дорослих”.
2.00 “Легенди карного
розшуку”.
4.45,2.10 Х/ф “Коник”.
6.15 “Дiалоги про
тварин. Новосибiрський
зоопарк”.
6.55 “Вустами немовляти”.
7.40 Мiсцевий час. Недiля.
8.15 “Пiшки...” Москва
площадкова.
8.40,3.40 “Коли всi
вдома з Тимуром Кiзяковим”.
9.25 “Ранкова пошта з

КРОСВОРД

Миколою Басковим”.
10.00 Вiстi.
10.30 “Сто до одного”.
11.15 “Велика переробка”.
12.15 “Парад гумору”.
13.55 Х/ф “Щастя
можна дарувати”.
17.40 “Всеросiйський
вiдкритий телевiзiйний
конкурс юних талантiв
“Синiй Птах”.
19.00 Вiстi тижня.
21.00 Москва. Кремль.
Путiн.
21.40,23.15 “Недiльний вечiр з Володимиром Соловйовим”.
22.30 Д/ф “Небезпечний вiрус. Другий
рiк”.
0.30 Х/ф “Клiнч”.
6.00,1.25 Сiяя: з нами у
дику природу.
7.00 Випадковий
свiдок.
9.20 Речовий доказ.
10.30,17.25 У пошуках
iстини.
12.25,0.25 Фантастичнi iсторiї.
13.25 Стежина вiйни.
14.25 Iсторiя Британських островiв з Семом
Вiллiсом.
19.00 Полiт над
Землею.
21.00 Свiт Бiрми з Саймоном Рiвом.
23.25 Останнiй день
Помпеї.
2.25 Мiстична Україна.
3.25 Судiть самi.
6.00 Мультиранок.
10.30 М/ф “Братик ведмедик”.
12.15,0.30,3.20 Одного разу пiд Полтавою.
16.45 М/ф “Iсторiя
iграшок 2”.
18.30 М/ф “Iсторiя

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Безглузда людина. 5. Заробiтна
плата. 7. Щит бога Зевса. 9. Рiчка в
Пд. Америцi. 10. Хрещений батько.
11. Острови в Iндонезiї. 12. Казахський поет-спiвець. 14. Пасмо. 17.
Нота. 18. Густина. 19. Кока-... 21.
Англ. письменник. 23. Рiчка в Азiї.
25. Отруйний газ. 27. ... Марiя. 29.
Злакова рослина. 30. Кiнець. 31.
Антипод омеги

iграшок 3”.
20.30 Х/ф “Пiдняти
перископ”.
22.30 Х/ф “Бруднi
танцi”.
2.45,3.45 Сiмейка У.
4.10 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.
6.15 Х/ф “Монстри на
канiкулах”.
7.45 Х/ф “Монстри на
канiкулах 2”.
9.15 Х/ф “Крихiтка на
мiльйон”.
11.25 Х/ф “Тi, що не
сплять у Сiетлi”.
13.05 Х/ф “Красуня i
чудовисько”.
14.55 Х/ф “Правила
зйому: Метод Хiтча”.
16.50 Х/ф “Чотири
весiлля i один похорон”.
18.45 Х/ф “Годзiлла”.
21.00 Х/ф “Інтерстеллар”.
23.45 Х/ф “Загадкова
iсторiя Бенджамiна Баттона”.
2.25 Х/ф “Iмiтатор”.
4.25 Х/ф “Бiблiотекар: У
пошуках Списа Долi”.
6.00 “Шаленi перегони”.
7.00 “ДжеДАI”.
8.50,1.00 “Загублений
свiт”.
13.55 Х/ф “Експедицiя
“Ноїв ковчег”.
16.30 Х/ф “Вулкан”.
18.30 Х/ф “Помпеї”.
20.30 Х/ф “Слiдопит”.
22.30 Х/ф “Бладрейн 3:
Третiй рейх”.
0.05 Т/с “Рекс”.
2.05 “Вiдеобiмба 2”.
4.20 “Найкраще”.
4.25 “ДжеДАI.
Дайджест”.
5.15 Телемагазини.

ПО ВЕРТИКАЛI:
1. Тембр голосу. 2. Батько Авеля.
3. Тiло скрипки. 4. Перше в життi
слово. 6. Товар з аптеки. 8. Голова
мусульман. 12. Сумчастi гриби. 13.
Радянський iлюзiонiст. 15. Укр.
Радянська енциклопедiя. 16. Окрема книга твору. 20. Болгарський
салат. 22. Знак зодiаку. 23.
Предмет поклонiння. 24. Амер.
актриса Хiларi ... 26. Вигук у
лезгинцi. 28. «... Гра» (гурт)

Відповіді на кросворд з №47
По горизонталi:
1. Ета. 3. Акт. 6. Яна. 9. Орт. 11. Волхв.
13. Зошит. 15. Ен. 16. Ми. 17. Iрак. 19.
Фокс. 20. Уре. 21. Борщ. 24. Небо. 28.
По. 29. Су. 31. Тромб. 34. Мекка. 36.
Пiк. 37. Вуж. 38. Кай. 39. Бам

По вертикалi:
1. Ено. 2. Талер. 4. Кошик. 5. Три. 6.
Ява. 7. Св. 8. Аз. 10. Тту. 12. Хна. 14.
Омо. 18. Кущ. 19. Фен. 22. Опока. 23.
Ром. 25. Есе. 26. Буква. 27. Дтп. 30.
Паж. 32. Рiк. 33. Бо. 34. Мi. 35. Кум

Відповіді на сканворд №47

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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 БУДИНОК, вул. Кондратенка, 113. Газ, вода, з/д
6 соток. Недорого. Тел.
0505976790. (17)
 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, с. Розбишівка,
газ, господарські споруди,
гараж, колодязь, сад. Поряд
луг, річка. Тел. 0506858793
 1/2 БУДИНКУ, недорого,
без газу та ремонту, вул. Н.
Грунь, 6. Тел. 0665114842
 БУДИНОК, с. Хитці. Тел.
0502824783.
 ДАЧА, кооп «Нафтовик».
Будинок, огород, сад, полив.
Тел. 0957403491.
 БУДИНОК, в гарному стані,
усі зручності. Гараж, сарай, з/д,
погріб. Тел. 0955344036.

 БУДИНОК, р- н дитбудинку,
з/д 9 соток, л/к, гараж, сарай,
газ, вода. Тел. 0661196506.
 БУДИНОК, с. Хитці, газифікований, зручності в будинку, господарські споруди, з/д 0,43га.
Тел. 0506222942.
 БУДИНОК, р-н дитбудинку,
газ, вода, 63 м.кв., з/д 7с. Ціна
договірна. Можливий обмін на
квартиру. Пропонуйте свою ціну.
Тел. 0500848815.
 БУДИНОК, 1995 р.в., вул. О.
Пчілки, 10х11м., гараж, сарай,
л/кухня, з/д 6 соток. Ціна 35 тис.
у.о. Тел. 0992026522.
 БУДИНОК, з/п 64 м. кв., всі
зручності, з/д 12 соток. Можливий обмін на 1-, 2-кімн. кв.
Тел. 0668791450.
 БУДИНОК, 2 гаражі, р-н
автопарку. Жилий флігель, з/д
20 соток, лічильники на все.
Меблі та побутова техніка. Тел.
0994703562.
 БУДИНОК, с. Вельбівка. Або
обміняю на будинок чи квартиру у будь-якому стані. Тел.
0502382613

КВАРТИРИ
Продаж

 БУДИНОК, с. Книшівка, 54,4
м.кв, газ, колодязь, господарські споруди, + пічне опалення.
З/д приватизована. Сінокіс.
Ціна договірна. Можливі всі
варіанти. Тел. 0957757334.

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

 БУДИНОК, 80 м.кв., с. Біленченківка. Газ, вода, господарські споруди, земельна ділянка.
Ціна при огляді, торг. Т.066
1890273

 3-КІМН.кв., 62,3 м. кв., 5-й
поверх, м/п вікна, лічильники,
опалення централізоване, не
кутова, Полтавська, 100. Тел.
0667121463

 БУДИНОК, р-н Підварок, 65
м.кв., газ, вода, з/д соток. Тел.
0996159645.

 2-КІМН. кв., вул. Героїв
Майдану, 2, 1-й поверх. Ціна
договірна. Центр міста. Тел.
0503027311

 БУДИНОК, вул. Кіндратенка,

 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
 2-КІМН. кв., р-н Черемушки,
1/5 поверх. З/п 51 м.кв., частковий ремонт, м/п вікна. Тел.
0993599860
 2-КІМН. кв., 30 м.кв.,
1-поверховий будинок, р-н В.
Круга. Газ, вода, лічильники.
Без зручностей. Сарай, погріб.
Недорого. Торг при огляді. Тел.
0669129442.
 3-КІМН. кв., 1/5 поверх, р-н
Сарський, 68,7 м.кв., автономне
опалення. Дві лоджії. Ціна при
огляді. Тел. 0953115816.
 2-КІМН. кв., 1/2 поверх,
центр міста з гаражем та
сараєм. Ціна договірна. Торг при
огляді. Тел. 0994875190.
 2-КІМН. кв., 41 м.кв., кімнати окремі, балкон, санвузол
роздільний, сарай, погріб, 2/2
поверх. Центр. Тел. 0995483184

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

51

Тел.

51

51

45

Тел.

ОВЕЦЬ – 30 грн./кг
живої ваги.

Тел. 0990128098 (Олег)

КУПЛЮ
СВИНЕЙ

КУПЛЮ СВИНЕЙ,
КНУРІВ
ДОРОГО

ДОРОГО
0663451052,
0506644240

Тел.

 З/Д 9 соток, із старим
будинком. М. Гадяч, вул.
Першотравнева, 111. Є
світло, вода підведена.
Молодий сад. Ціна договірна,
при огляді. Тел. 0956843543
 З/Д 10 соток, приватизована, комунікації
поряд, р-н Автостанції,
пров. Лохвицький, 6. Тел.
0953444703, 0509178530

БІЗНЕС павільйон
Продаж
магазин

 МАЙСТЕРНЯ ПО
РЕМОНТУ АВТО: гараж, фарбувальна камера, котельня,
котельня, з/д 8 соток, навіс
поряд з гаражем. Усі комунікації. Р-н пожежної частини.
Тел. 0660973404
 МАГАЗИН, 37 м.кв.
Навпроти «Полтава-Банк».
Тел. 0957686030
 ПАВІЛЬЙОНИ з новим
обладнанням в м. Лохвиця
для вашого бізнесу. Продам
або 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

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

(Сергій)

0995141773

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
 1-КІМН. кв., р-н Заяр.
На тривалий термін. Тел.
0661286208
 1-КІМН. кв., вул. Шевченка,
38. На тривалий термін. Тел.
0992896488
 ЖИТЛО подобово, для
бригади у відрядженні (3 –
4 людини). Або на зимовий
період для одного чоловіка.
Тел. 0660973404
 КОМФОРТАБЕЛЬНЕ
ЖИТЛО. Економ та люкскласу. Подобово та на тривалий
термін. Тел. 0956751072
 1-КІМН. кв., на тривалий
термін, р-н Черемушки. Без
меблів. Тел. 0507657197,
0671389187

48

ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

Куплю свиней
живою вагою

Тел.

51

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

51

Тел.: 0982662042 ,0991737570

 КВАРТИРА під магазин, с.
Петрівка-Роменська, навпроти
церкви (колишня ветаптека),
з/п 91,6 м.кв., ціна договірна.
Тел. 0501425579, 0676591125
(Валерій)

КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ,
КОНЕЙ

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
 1-КІМН. кв., р-н Сарський,
вул. Полтавська, 56, 5-й поверх,
ремонт, частково вмебльована.
Тел. 0503027311

48

41

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

51

51

109. Газ, вода, л/кухня, гараж,
або обміняю на квартиру. Тел.
0505277564

0999597822
0679830196

Дорого.
Тел. 0666296405
 3-КІМН. кв., центр міста.
Індивідуальне опалення, гараж,
сарай. Тел. 0979518523
 1-КІМН. кв., подобово,
центр міста, р-н В. Круга. Всі
зручності, євроремонт. Тел.
0999232382
 4-КІМН. кв., на тривалий термін, центр міста.
Тел.0663930062,0664099290

ЗНІМУ
 ГАРАЖ в р-ні Тракторного
(вул. Волгоградська, Тельмана, пров. Червоний). Тел.
0956901822

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

АВТО
Продаж
 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

50

БУДИНКИ
Продаж

49

Тел.

066 1808984
068 4839984

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

0950086550

живою вагою. Терміновий виклик!

51

Дорого купуємо
свиней, свиноматок.
ЦІЛОДОБОВО

Тел.

КУПЛЮ
ДОРОГО

Вимушений забій

48

ДОРОГО!

Тел.: 0669676637

0502541132
0501458166

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

50

КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ

0662183433,
0671111363

СВИНЕЙ

КУПЛЮ КОРІВ,
БИКІВ, КОНЕЙ,
КІЗ, БАРАНІВ

Новожанівський м'ясокомбінат
закуповує від населення

Тел. : 066-41-80-929
068-108-40-70

ДОРОГО

51

51

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою
Тел. 0663411681, 0969329526

0991777789
0661211858
0997226777
0995333403

0991320345

КУПЛЮ
КУПЛЮ
СВИНЕЙ
Цілодобово

КУПЛЮ
СВИНЕЙ
БИКІВ

КУПЛЮ КОРІВ,
БИКІВ, КОНЕЙ,
СВИНЕЙ

Тел.:

живою вагою

49

3

Тел.

0502715944
0984356165

8

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 – 45–52 грн/кг
корів – 35–40 грн/кг
телят - 35-45 грн/кг
коней, свиней, кнурів
Дорого. Доріз. Цілодобово
Тел. 0990302837, 0962684531

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

49

КУПЛЮ

17

18
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ЧИСТИМО ТА
ПОГЛИБЛЮЄМО
КОЛОДЯЗІ.
Встановлюємо
бетонні кільця.
Копаємо
каналізації.
Тел. 0507345680 (50)
 ВАЗ-2104, нормальний
стан. Тел. 0995412446,
0981794275
 RENAULT Scenic, 2007 р.в.,
бензин 1,6, автомат, пробіг 90
тис. км. Куплена у салоні, один
власник. Повний ел. пакет.
Тел. 0509238910
 ВАЗ-2105, газ/бензин. Тел.
0996845643.
 ВАЗ-2107, терміново, у
гарному стані, 1987 р.в. Ціна
договірна. Тел. 0959379325,
0509193068.
 ЗАЗ «Славута» люкс, 2005
р.в., газ/бензин. Находу, у гарному стані. Ціна 1600 у.о. Тел.
0667959569.
 FIAT Fiorino, 2008 р.в., 1,3
TD, ідеальний стан. Деталі по
телефону. Тел. 0661121949,
0507667187.
 VW Jetta-2, 1988 р.в., червоний колір, 1,8 бензин, карбюратор «Солекс», рідна
фарба, не гнила, зимова гума,
нова ходова. Тел. 0999232382

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. (44)
 СІВАЛКА зернова 6,3
м. Повний комплект. Тел.
0680539775
 МТЗ, АГД та БДН, ПЛУГИ,
РОЗКИДАЧІ ДОБРИВ, КУНи,
відвали, обприскувачі
 інше. Тел. 0507664550,
0675361150, 0734041300
 СІВАЛКА зернова, картоплесаджалка, культиватор,
плуги 2-корпусні, картоплекопалка 2-рядна, віялка зернова.
Тел. 0662049825
 МІНІ-ТРАКТОР «JINMA
JM-244В», 2011 р.в. Тел.
0963232180

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

 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)

МЕБЛІ

 МЕБЛІ. Посуд . Мийка з
тумбою. Лампа паяльна. Бак для
душа, зерна. Сіно. Балон, бідон.
Телевізор малий. Скло віконне.
Велосипед «гном». Відеомагнітофон. Тел. 0955711574.

Продаж
 М’ЯКИЙ КУТОЧОК із
розкладним кріслом. Тел.
0509534435

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж
 ТЕЛЕВІЗОР «Thomson»,
розмір екрану 42х32, кольоровий, 2002 р.в. м., Гадяч. Тел.
0999533821.
 ТЕЛЕВІЗОР, у хорошому
стані. Дешево. Тел. 0661622291

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж
 ПАЛЬТО зимове, р.52.
Сучасне, у гарному стані. Тел.
0960337649

РІЗНЕ
Продаж

 ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИЙ
АПАРАТ, портативний, на 220 В,
із кабелями. . С. Вельбівка. Тел.
0999533821.
 БУРЯК кормовий. Тел.
0669568122
 ДРОВА рубані, твердих порід.
ЗІЛ 5 куб. Можлива доставка від
1 куба. Тел. 0995644611
 СОЛОМА ТЮКОВАНА
(ячмінь). Тел. 0503047518
 ВІКНА пластикові, «Rehau», 2
шт. Висота 1м., ширина 0,71м.,
майже нові. Ціна договірна. Тел.
0957164630.
 КОТЕЛ «Данко». Телевізор «Hitachi». Дзеркало з підставкою, рубанок електричний,
стаціонарний, фрезер «Makita»,
духовка-пічка. Тел. 0984188563.
 ГАРДЕРОБ великий, комод,
витяжка, телевізор 14д., люстра,
паласи. Все у відмінному стані.
Тел. 0503044598.

 ДРОВА рубані, твердих та
м’яких порід. Доставка по місту
та району. Тел. 0957998288

 ХОЛОДИЛЬНИК «Daewoo»,
гарний стан, майже не використовувався. Тел. 0500223103.

 КАРТОПЛЯ харчова, сорт
«Рів’єра», 8 грн./кг. Можлива доставка по місту. Тел.
0660939134

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

 СІНО тюковане. Жом.
Доставка. Тел. 0979796234

 БОЧКА 200л., для пального.
Ціна 200 грн. Тел. 0999662279.

 ДРОВА твердих порід.
Доставка. Тел. 0666681515

 ВЕРСТАТ деревообробний,
циркулярка, фуганок. Тел.
0971219623.

 НАПОЛЬНИЙ ГАЗОВИЙ
КОТЕЛ «Данко» - 2500 грн.,
«байпас» з насосом – 1000 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
 КУКУРУДЗА с. Біленченківка.
Ціна 5500 грн. Тел. 0663344241
 КУКУРУДЗА, морква, столовий буряк. Тел. 0995484823,
0992488500
 ТЕЛЕВІЗОР «Samsung», бензопила «Stihl» - 180, гарний стан.
Тел. 0995484823, 0992488500
 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
 БУРЯК кормовий, велосипед
дитячий. Курточка на хлопчика
8-10 років. Тел. 0990385113
 СТІЛЕЦЬ-ТУАЛЕТ для інваліда. Тел. 0982045113

 ПОДАРУЮ ВАМ П’ЯТЬ
ЦІКАВИХ КНИГ: П.П. Бажов три
томи, Фейхтвангер «Гойя», оповідання Н.С. Лєскова та інше.
Тел. 0968020409.
 ГАЗОВА КОЛОНКА «Junkers»,
виробник Германія, в гарному
стані. Тел. 0509810504.
 КУХОННИЙ КОМБАЙН «Vico
FP-450V». Йогуртниця «Clatronic
JM 3344». Костюм для східних
танців. Тел. 0952542951.
 АНТРЕСОЛЬ 3-дверна. Телевізор «Samsung» з кінескопом.
Швейна машинка з тумбою
(ножна) «Подольська». Пральна
машина «Малютка». Палас 3х2м.
Тел. 0678692045.
 ОБІГРІВАЧ «Роус», портативний, батарея чавунна, 8-ми
секційна. Електродвигун 1425
об./хв. Блоки 40х20 б/в. Цегла
б/в. Тел. 0668791450.
 ХОЛОДИЛЬНИК маленький,
телевізор «Samsung», холодильник 2-камерний, 4-камфорна газова плита. Тел.
0662000908.
 ТАГАНОК, пральна машина
«Донбас», «Малютка». Чайний
гриб. Морські свинки – по 50
грн. Тел. 0662000908

ТВАРИНИ
продаж

 ФГ ПРОДАЄ
КУКУРУДЗУ.
З доставкою.
Тел. 0995139836

Допоможи ближньому!

(№51)
 ПОРОСЯТА. Вага 10-20кг.
Тел. 0995586145
 ПОРОСЯТА в’єтнамські. Гуси,
живою вагою або тушками. Тел.
0994867747
 ТУШКИ ГУСЕЙ. Ціна 110
грн./кг. Тел. 0667211775
 СВИНКА, 130 кг. Тел.
0666151557.
 ГУСИ великої породи, 5
шт., та 4 індики. На утримання
або заріз. Тел. 0965281487,
0663939394

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

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
духових шаф, інвекторних
зварок, зарядних пристроїв,
«болгарок», дрилів та ін. Виїзд
на замовлення. Досвід роботи
12 років. Доступна ціна. Тел.
0957423588, 0684830471
 ПРИВЕЗУ ЖОМ. Вантажні
перевезення ЗІЛ-САМОСКИД.
Привезу: пісок, щебінь, гранвідсів. Вивезу сміття тощо.
Доставка по місту та району.
Тел. 0667030045, 0987650405

 ШИФЕР б/в. Тел. 0509608070

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

 СТАРОВИННУ КЕРАМІКУ,
глечики, макітри, сулії, куманці
та інше. Тел. 0680105596

 ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА
ТА САНТЕХНІКА. Тел.
0682894875

ЗНАЙОМСТВА
 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

 ПРИВЕЗУ КИСЛИЙ ЖОМ.
Тел. 0990141820

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

РОБОТА
 Підприємство запрошує на
роботу МИЙНИКІВ авто. Тел.
0955790116
 На роботу потрібні МИЙНИКИ. Тел. 0953344447

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН, пилососів, холодильників, болгарок, чистка бойлерів, дрилів та іншої електротехніки. Виїзд майстра. Зварювальні роботи, пайка. Спилювання дерев різної складності.
Тел. 0997199623. (Олександр)

 На постійну роботу запрошуємо ПЕРУКАРІВ. Салон
«Світлана». Тел. 0501723389

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН, холодильників,
мультиварок, мікрохвильовок, пилососів, хлібопічок та іншої побутової
техніки. Ремонт електроінструментів. Тел. 0953255822,
0678862611
 ПИЛЯЮ ДЕРЕВО будь-якої
складності. Можливий виїзд по
району. Тел. 0667724345
 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

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

 БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ: гіпсокартон, шпаклівка, шпалери,
фарбування. Тел. 0501980826

 Б’ЄМО СВЕРДЛОВИНИ. Тел.
0687844221

 ПРИВЕЗУ: пісок, щебінь,
гранвідсів, цеглу, глину, землю,
перегній, гній, дрова рубані.
Вивезу сміття. Тел. 0669568122

 ТЕЛИЦЯ, тільність 5
місяців, червоно-степова. Тел.
0500846248

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

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

 М’ЯСО БАРАНИНИ під
замовлення. Ціна 130 грн./кг.
Тел. 0956066570

 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.

 ПОРОСЯТА різного віку
живою вагою. М’ясо свинини –
тушка, половина, четвертина.
Ціна договірна. Тел. 0997036275

 ВСІ ВНУТРІШНІ РОБОТИ.
Шпаклівка, гіпсокартон, плитка,
ламінат, клейка шпалер, встановлення унітазів, ванн. Фарбування стін і стель. Недорого.
Телефонуйте, про ціну домовимось. Тел. 0992384298

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

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН, м/х пічок, м’ясорубок,
мультиварок, блендерів-комбайнів, пилососів, хлібопічок,

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ до 7 т. ЗІЛ - 130 самоскид (дрова, цегла б/в, щебінь,
пісок, глина, чорнозем, плити
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 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
за викликом. Тел. 0990617751,
0977600263

 ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА:
монтаж та ремонт внутрішньої електропроводки. Тел.
0667462853

 РУШНИЦЯ мисливська ТОЗ54. Вінчестер XL-90. Нові. Тел.
0509238910

 КОРОВА, сіро-біла. Тільна
4 місяці за 10 телям. Тел.
0990199314

ПКЖ, гранвідсів та інші будматеріали). Послуги екскаватора.
Тел. 0501881470

 Потрібен МИЙНИК. Тел.
0660078379

 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
 У службу таксі потрібен
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 0662101753
 ПВКП АСК потрібні ТОРГОВІ
ПРЕДСТАВНИКИ у безалкогольний відділ. З/п висока.
Тел. 0660062620
 На роботу потрібен РІЗНОРОБОЧИЙ. Графік роботи: Пн.
– Пт. з 7 до 12. Тел. 0930060043
 На вантажне СТО потрібен
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК. Тел.
0930060043
 Запрошуємо на підробіток з
27.12.2021 по 02.01.2022 року
ОФІЦІАНТІВ, ПОКОЇВОК,
ОХОРОНЦІВ. Тел. 0507657300
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НА ПОЛТАВЩИНІ ВИСАДЖЕНО МАЙЖЕ 1,8 МЛН ДЕРЕВ
У РАМКАХ ПРОГРАМИ ПРЕЗИДЕНТА «ЗЕЛЕНА КРАЇНА»
Про це розповів начальник Полтавського
обласного управління лісового та
мисливського господарства Іван Гришко
під час пресконференції ««Зелена країна»:
підсумки осінньої висадки дерев на
Полтавщині».
З 1 жовтня по 30 листопада тривала акція «Створюємо ліси разом», яка реалізується у рамках програми
Президента «Зелена країна». Згідно з програмою, за 3
роки в Україні мають висадити 1 млрд дерев.
«Протягом осінньої кампанії 2021 року у рамках реалізації програми на Полтавщині висаджено майже 1,8
млн дерев, що втричі більше, ніж планувалося. Серед
них – близько 1,6 млн дерев висадили державні лісогосподарські підприємства, підпорядковані Полтавському ОУЛМГ. Найбільше нових дерев висаджено
у Миргородському та Полтавському районах. Серед
державних лісогосподарських підприємств найбільше
посаджено у ДП «Миргородський лісгосп» ДП «Новосанжарський лісгосп» та ДП «Гадяцький лісгосп» розповів журналістам Іван Гришко.
До садіння дерев приєдналися й інші лісокористувачі різних форм власності, висадивши майже 190 тисяч сіянців.
«Слід відзначити активну участь органів місцевого
самоврядування, обласної та районної влади, громадськості, студентської та учнівської молоді. Загалом

до заходів акції «Створюємо ліси разом» приєдналося 7800 учасників по всій області», - повідомив начальник управління. Так, варто згадати такі масові заходи, в яких відразу взяли участь по декілька сотень
учасників:
• У лісах поблизу Гадяча, компанія «Сузукі» провела рекламний та водночас корисний захід «Jimny day».
Місцеві автодилери відкрили виставку та тест-драйв
нових автомобілів. І в рамках автомобільного свята разом із лісівниками та громадськістю садили ліси. Тоді
було висаджено майже 20000 дерев на загальній площі у 3,3 гектара.
• Подібний захід був проведений і в Кременчуці,
де разом з лісівниками Кременчуцького лісгоспу висаджено парк. Крім того, у місті були проведенні ще й
інші заходи з озеленення, де посаджено декілька тисяч дерев.
• У рамках загальнонаціональної толоки з висадження дерев «Мільйон дерев за добу», яка відбулася 30 жовтня, було посаджено понад 50 тисяч дерев.
Зокрема поблизу Полтави, працівники Полтавської
ОДА, депутати облради висадила понад 9000 дерев.
Також у рамках заходів Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства провело
конкурс дитячого малюнку «Створюємо ліси разом»
та онлайн-фотоконкурс «Посади дерево - зроби - фото
– отримай подарунок», де переможці отримали заохочувальні та цінні подарунки.
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Слід зазначити, що у 2021 році державні лісогосподарські підприємства заліснили площу у 221,6 га. А
загалом цього року лісівники в області посадили понад 1329 га лісу.
«З метою виконання Указу Президента України від
07.06.2021 №228/2021 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів» навесні 2022 року ми продовжимо реалізовувати програму «Зелена країна». У
наших планах - посадити близько 1235 га лісу, з яких
350 га складуть нові ліси. Тож на «зеленій» мапі країні державні лісогосподарські підприємства додадуть
орієнтовно 7,4 млн дерев. Для цього ми збільшили заготівлю лісового насіння та збільшили об’єми вирощування посадкового матеріалу у декілька разів. Так, на
весну 2022 року з наших лісових розсадників матимемо понад 10,2 млн садивного матеріалу, який використаємо для своєї посадкової кампанії, а залишки готові реалізувати іншим користувачам для заліснення та
територіальним громадам для озеленення», - підкреслив начальник управління Іван Гришко.
Відстежити хід реалізації програми можна на сайті https://zelenakraina.gov.ua/. На інтерактивній карті деталізовані всі місця висадки по областях, а також на фото зображені всі, хто взяв участь у реалізації
проєкту.
Пресслужба Полтавського ОУЛМГ
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ФОНД МАЙБУТНІХ
ПОКОЛІНЬ –
20 ТИСЯЧ ЄВРО КОЖНОМУ
Скільки б років Володимир
Зеленський не знаходився на
посаді президента, в пам’яті
українців він може залишитись
на десятиліття. Спробу
закарбуватись у свідомості
майбутніх поколінь він зробив 6
грудня, коли зареєстрував в Раді
законопроєкт «Про економічний
паспорт». Документу ще немає
на сайті парламенту, але одна
з останніх версій документу є в
розпорядженні редакції.
У 2037 році Зеленського згадають ті,
хто народився у 2019 році – році в якому він прийшов до влади. Саме тоді,
нині дворічні українці, можуть отримати з Фонду майбутніх поколінь на навчання або купівлю нерухомості понад
600 тис гривень. Цю суму фонд накопичуватиме для всіх новонароджених
з 2019 року.
Щоправда, пам’ять про Зеленського
коштуватиме країні недешево – за це
з держбюджету доведеться заплатити,
щонайменше, трильйон гривень, які той
в перспективі найближчих 15 років недоотримає від сплати рентних платежів.
Як досвід світових лідерів нафтовидобування надихнув українського президента на створення Фонду майбутніх
поколінь та на що зможуть витратити
накопичені в фонді кошти українці після повноліття?
Гра на перспективу
Фонд майбутніх поколінь (ФМП),
в якому накопичуватимуться кошти
українців, які не досягли 18-річного
віку, запрацює з 2023 року. Спецфонд
наповнюватиметься коштами, які держава отримує від рентної плати. Відсоток відрахування зростатиме протягом
10 років, залежно від виду ренти за користування надрами загальнодержавного значення:
• для видобування корисних копалин: з 35% у 2023 році, до 70%
у 2030 році (+5 в.п. щороку);
• для видобування нафти, газового концентрату та газу:
з 47,5% у 2023 році, до 95% у
2033 році (+5 в.п. щороку, а в
останній рік – на 2,5 в.п.);
• в межах континентального шельфу або морської економічної
зони: з 50% у 2023 році, до 100%
у 2033 році (+5 в.п. щороку).
Щороку до ФМП перераховуватимуть дві мінімальні заробітні плати.
Відповідно до бюджетної декларації, через рік вона становитиме 7 176 гривень.
Але у 2023 році внести до фонду доведеться суму не за рік, а за п’ять років.
Річ у тім, що в законопроєкті передбачена участь у фонді всіх, хто народився
починаючи з 2019 року. Аби забезпечити виконання цієї норми, у 2023 році на
ФМП направлять 21,8 млрд грн, зазначається в пояснювальній записці до документу. Ця сума дозволить покрити нарахування для 1,5 мільйона громадян,
які народились, і за оцінками народяться в «п’ятирічку» Зеленського.
З кожним наступним роком кількість
учасників фонду зростатиме на близько 300 тисяч осіб. Так відбуватиметься
до 2037 року, коли з’явиться перше покоління вісімнадцятирічних із «економічними паспортами». Вони, за оцін-

ками автора законопроєкту, отримають
по 630 тис грн кожен, що в сумі становитиме 191 млрд гривень. Аби отримати
по 20 тис євро (за поточним курсом) на
момент повноліття, потрібно виконати
лише три умови: народитися після 1 січня 2019 року, мати українське громадянство та проживати на території України
протягом останніх 5 років.
Проте кошти «на руки» ніхто не отримає. Після виповнення 18 років їх можна буде витратити:
• на вищу та професійно-технічну
освіту в Україні
• на придбання власного житла
• або розпочати накопичувати на
пенсію, переказавши кошти до
недержавного пенсійного фонду.
Звісно є можливість і дострокового зняття коштів – у випадку необхідності фінансування лікування тяжких
захворювань (рак, інфаркт, інсульт,
трансплантація).
У разі смерті учасника фонду, кошти
отримає його спадкоємець без прив’язки до визначених законом цілей. З 2023
року доходи спецфонду від ренти доведеться збільшувати, аби досягти прогнозованих Офісом президента вартості активів Фонду у 1,8 трлн грн до 2037
року.
Зрозуміти, який насправді вплив матиме цей закон на «майбутні покоління», вдасться лише з роками. Тим паче,
що майже 50 млрд грн від ренти на видобування газу, закладені у бюджеті на
2022 рік, зумовлені не ефективним державним управлінням, а рекордно високими цінами на блакитне паливо на
міжнародних ринках.
Хто і як управлятиме грошима
Фонд майбутніх поколінь матиме ту
ж саму форму та структуру, що і недержавні пенсійні фонди, які працюють в
Україні вже 18 років і через які українці можуть самостійно накопичувати
собі на старість. Після того як Рада прийме закон, а Зеленський його підпише,
впродовж шести місяців уряд повинен
буде прийняти рішення про створення
Фонду та обрати його Раду. Саме остання відіграватиме ключову роль в його
управлінні.
На кого ще
витрачатимуться ці кошти?
Найважчу роботу виконуватиме адміністратор. На нього, серед іншого, законом покладені функції ведення обліку
всіх учасників Фонду та забезпечення
всіх виплат. Враховуючи, що йдеться
про сотні тисяч нових учасників щороку, завдання не з легких. Справлятись
адміністратору з такими обсягами повинне обов’язкове для наявності програмне забезпечення, вимоги до якого ще встановить Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку.
Примітно, що в законі Зеленський пропонує аби функцію адміністратора виконувала ліцензована організація, 100%
акцій якої прямо або опосередковано
належить державі. Але як зазначили в
Українській асоціації інвестиційного
бізнесу, наразі компанія, що відповідає
цій вимозі відсутня. Тож державі слід
буде або створити такого адміністратора, або купити вже існуючого. Кошти Фонду інвестуватиме компанія з

управління активами. Саме ця організація, керуючись загальною декларацією Ради, вирішуватиме в які активи
вкладати гроші, що надходитимуть від
держави для неповнолітніх українців.
Законом передбачається можливість
формувати активи Фонду у вигляді грошових коштів, тобто на рахунках в банках (не більше 10% від вартості активів Фонду для недержавних банків), в
цінних паперах (виключно у державних облігаціях) та «інших дозволених
законодавством». Облік всіх активів та
зберігання цінних паперів здійснюватиме зберігач. Його функцію виконуватиме виключно один з державних банків.
З активів учасників Фонду також оплачуватиметься вартість послуг аудитора та вартість послуг третіх осіб, наприклад, адвокатів, або судові збори.
Міжнародний досвід
Фонди, у яких акумулюють кошти від
видобутку корисних копалин, існують у
багатьох країнах світу. Передусім, у провідних експортерах нафти. Мабуть, найвідоміший з них – «Норвезький нафтовий фонд». Думки про його створення
почали озвучувати з перших днів, відколи норвежці знайшли нафту на шельфі Північного моря – у 1969 році. Проте
остаточно парламент країни проголосував за створення фонду лише у 1990
році, а перші гроші на його рахунки надійшли лише у 1996 році. Ідея норвезького фонду проста: відкладати кошти
на «чорний день», коли запаси нафти в
країні вичерпаються. Наразі нафта займає вагоме місце у норвезькій економіці: на неї припадає близько 40% усього
експорту країни, а її виробництво формує близько 17% ВВП Норвегії. У Нафтовий фонд норвежці спрямовують
близько половини доходів від продажу
нафти. Ці кошти вкладають у цінні папери. За розрахунками самого фонду,
йому належать акції 9123 компаній з 73
країн світу. На початку цього року фонд
продав акції всіх компаній, що займаються видобутком нафти, щоб підтримати перехід на відновлювальні джерела енергії. З 1998 року розмір фонду
виріс у майже 60 разів: з 23 млрд дол до
більш ніж 1,35 трлн доларів. Для розуміння, це близько 252 тис дол у розрахунку на кожного норвежця.
Проте Норвегія – далеко не перша. Першість тут належить Кувейту.
У 1953 році там створили Кувейтську
раду з інвестиційних питань – спеціальний державний фонд, який накопичував надлишкові нафтові доходи.Перший серйозний виклик, який дозволив
подолати цей фонд – окупація країни
Іраком на початку 1990-х. Після програшу режиму Саддама Хусейна у війні за відновлення незалежності країни, іракська армія винищила майже всі
нафтові свердловини Кувейту. Відбудувати економіку держави вдалося за
декілька років саме завдяки накопиченням у спеціальному фонді. За різними
розрахунками, для цього тоді витратили близько 85 млрд доларів. Наразі загальні активи, якими керує Кувейтська
рада з інвестиційних питань, становлять
близько 692,9 млрд доларів. У розрахунку на кожного мешканця країни ця сума
становить близько 162 тис доларів. Разом з відкладанням коштів у фонд, вла-
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да Кувейту відкриває депозитні рахунки
кожному новонародженому громадянину. Туди зараховують по 3 тис доларів.
Подібна практика існує і в ОАЕ. Там
держава також відкриває рахунок кожному своєму громадянину при народженні. З урахуванням відсотків, по
досягненню дитиною 18 років на її рахунку накопичується близько 100 тис
доларів.
Дещо інакше з нафтовими надприбутками розпоряджаються у США, зокрема у найбільшому штаті країни – Алясці. У 1976 році там створили так званий
«Перманентний фонд», у який відраховувалось близько 25% виручки від продажу нафти. Головною метою фонду, на
відміну від аналогічних фондів в інших
країнах, є не накопичення коштів «на
чорний день», а виплата «дивідендів»
мешканцям штату. Наприклад, у 2020
році, коли ціни на нафту у світі серйозно впали, розмір «дивідендів» кожному
мешканцю штату становив 992 долари.
У докризовому 2019 році ця сума перевищувала 1600 доларів.
Чи вистачить грошей
2023 рік стане знаковим не лише з
точки зору можливого запуску Фонду
майбутніх поколінь в Україні. На цей
рік запланована ще одна дуже амбітна
реформа – пенсійна.
Саме у 2023 році має запрацювати
довгоочікуваний накопичувальний рівень пенсійного забезпечення. Цього
року держава відкриє кожному працюючому українцеві у віці до 55 років накопичувальний пенсійний рахунок, на
який роботодавець та держава перераховуватимуть внески. Розмір цих внесків у 2022 році становитиме 2% від
фонду оплати праці працівника (по 1%
з роботодавця та держави). При цьому,
податкове навантаження на роботодавців збільшуватися не буде. Запуск пенсійної реформи потребуватиме багато
грошей.
По-перше, на виплати на накопичувальні пенсійні рахунки працівникам з
бюджету, а по-друге, на покриття дефіциту Пенсійного фонду, який суттєво
збільшиться. Кожен відсоток із зарплати, який надходитиме на накопичувальні рахунки громадян, потребуватиме
додаткових 22 млрд грн видатків з державного бюджету. Однак, замість того,
аби знайти шляхи компенсації цих додаткових видатків, держава у 2023 році
навпаки зменшить доходи бюджету,
спрямовуючи частину ренти до Фонду
майбутніх поколінь.
Та чи вистачить хронічно дефіцитному державному бюджетові України грошей на запуск одразу двох накопичувальних державних фондів протягом
лише одного року? Особливо з огляду
на те, що у перший рік роботи Фонду
майбутніх поколінь доведеться поповнити рахунки всіх дітей, народжених з
2019 року.
І чи не призведуть такі амбітні плани влади до того, що уряд залишиться
перед дуже складним з електоральної
точки зору вибором: пожертвувати достойними пенсіями своїх сьогоднішніх
виборців або відмовитися від інвестицій
у майбутнє їхніх дітей?
Екомонічна правда
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Підприємство надає послуги спецтехніки:
Послуги навантажувача на базі МТЗ 82.1.
Вартість 350 грн/год, 2400 грн/зміна.
Послуги екскаватора на базі ЮМЗ-6.
Вартість 400 грн/год, 2800 грн/зміна.
Послуги самоскида МАЗ-5551.
Вартість 350 грн/год, 2400 грн/зміна.
Послуги автовишки АП-18. Висота підйому 18 м.
Вартість 400 грн/год, 2800 грн/зміна.
Працює система знижок!
Форма оплатибудь-яка.

У НАС
ДЕШЕВИЙ
ІНТЕРНЕТ
Згідно з британським дослідженням щодо
вартості широкосмугового дротового
інтернету у світі, Україна – на першому
місці за його дешевизною, передає
FaceNews.ua. Швидкісний інтернет
українцям у середньому обходиться
щомісяця близько 160 гривень.
Згідно рейтингу, далі за вартістю інтернету йде Росія
– 182 гривень, Румунія – 228 та Молдова – 265 гривень.
Примітно, що єдиною країною, яка увійшла до ТОП-5
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де дешевий інтернет за межами Європи, є Індія, там він
коштує 271 гривню.
Тільки африканські та близькосхідні країни входять
до списку найдорожчих країн за вартістю інтернету. На
першому місці – Ефіопія, де вартість широкосмугового зв’язку за місяць – близько 11 тисяч гривень. Цінник
удесятеро дорожчий у порівнянні з Великобританією,
де інтернет коштує 1124 гривень. На другому рядку по
дорожнечі інтернету - Об’єднані Арабські Емірати. Там
за швидкісний інтернет громадяни платять 8563 гривні на місяць. На третьому місці – Катар, на четвертому
– Зімбабве, на пятому – Оман.

АЗБЕСТ ВСІ «ЗА» І «ПРОТИ»
Україна хоче відмовитись від використання
у будівництві небезпечного мінералу
азбесту, який наносить шкоду здоров’ю і був
заборонений уже в 70-ти країнах, зокрема ЄС.
Це передбачається законопроєктом №4142 про систему громадського здоров’я, який незабаром буде винесений на розгляд в комітеті Верховної Ради з питань
здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування. Відповідний документ Рада ухвалила ще у лютому 2021 року в першому читанні, але на розгляд парламенту не виносився довгий час. Ним забороняється
використовувати чи виробляти азбест та азбестовмісні
матеріали в будь-яких технологічних процесах і будівництві. Йдеться про азбест, який, наприклад, міститься в такому покрівельному матеріалі як шифер. Проте
це не стосується всього шиферу – в Україні є виробництва, які для виготовлення використовують інші
компоненти.
В Україні немає власного видобутку. Щороку хризотил імпортується з Казахстану та Росії. За даними
МОЗ, лише з 2006 до 2016 року Україна імпортувала
556 тисяч тонн хризотилового азбесту. З них 64,5% поставили з Росії, 35,5% – з Казахстану. Зараз в Україні
будівельні матеріали з використанням азбесту випускає ТОВ «Краматорський шифер».
Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна зобов’язана ввести заборону на використання азбесту в
виробництві в рамках адаптації українського законодавства до жовтня 2021 року (7 років від дати підписання Договору).
За даними співрозмовників ЕП в парламенті, є велика ймовірність, що заборона азбесту може бути відтермінована. Хоча для виробників азбесту в документі уже закладений перехідний період.
«Закон набирає чинності через 6 місяців з дня його
опублікування. Відповідно, і заборона на використання всіх видів азбесту та азбестовмісної продукції почне діяти через 6 місяців після його ухвалення», – пояснили ЕП в комітеті здоров’я ВР.
Ще в червні цього року, посилаючись на джерела в
парламенті, ЕП писала, що казахські чиновники переконують українську сторону відмовитись від заборони на використання азбесту у виробництві будівельних матеріалів.
Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань
здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страху-

вання Михайло Радуцький в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» зазначав, що питання заборони використання азбесту виявилось дуже чутливим для Казахстану.
«Занадто багато лобістських інтересів зачіпає цей
закон: від кого ми тільки не отримуємо зараз листи з
вимогами прибрати норму, що забороняє азбест. У нас
навіть є лист з посольства Казахстану, яке просить не
приймати цей закон», – казав він.
ДОВІДКА
Всесвітня організація охорони здоров’я визнає
азбест небезпечним для здоров’я. А у класифікації
Міжнародного агентства з вивчення раку всі типи
азбесту віднесені до першої групи канцерогенів. З
азбестом пов’язані такі хвороби як фіброз легень, мезотеліома, рак легень, гортані та яєчника. Щорічно від
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

впливу шкідливих волокон азбесту у світі гине більше
100 тисяч людей. Окрім ВООЗ, низка інших міжнародних організацій також вважає азбест канцерогеном.
У 2017 році Міністерство охорони здоров’я видавало
наказ №339, яким затверджувались нові державні санітарні норми і правила саме у частині впливу азбесту
на працівників. окумент забороняв виробництво та використання мінералу. Утім наказ МОЗ так і не набрав
чинності – його скасувало Міністерство юстиції. Після цього відбулась серія судових процесів, в які були
втягнуті з одного боку МОЗ і екологічні громадські
організації, а з іншого боку – Мін’юст, Державна регуляторна служба та виробники азбест.
Економічна правда

Оголошення, реклама
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МИРГОРОДСЬКИЙ
М’ЯСОКОМБІНАТ

СВИНЕЙ
ВРХ

КОНЕЙ

Цілодобово. Живою вагою.
Доріз.Самовивіз.

Тел. 0991447457

0668309648, 0985629180

Представники Гадяцького м’ясокомбінату

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

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

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
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Посажник
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48

до 1,5 т

Купівля

Продаж

USD

27,22

27,42

НБУ
27,3791

EUR

30,61

31,99

30,9055

PLN

6,55

6,65

6.7241

41

Тел. 0509498590
0964461222

Вартість,
грн
29,34
31,18
29,05
18,95

Курс валют (Полтава)
станом на 7.12.2021 р.

по місту,
області та
Україні

Очищення
димоходів, камінів,
вентиляційних

ПОГОДА

каналів турбощіткою.
Діаметр димоходів від
100 до 400 мм.

ДОРОГО

Четвер, 9 грудня
Хмарно, дощ
мін. +4°, макс. +6°

48

Заявки за тел.
0958276908

51

Вартість від 150 грн.

ПРИВЕЗУ

П’ятниця, 10 грудня
Хмарно з проясненнями,
невеликий дощ
мін. +5°, макс. +7°

ПОСЛУГИ
АСЕНІЗАТОРА

ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ
6 м куб.

ЖОМ

КУПЛЮ
СТАРІ

0997956117

ВАНТАЖНІ

чорних та
кольорових металів.
Самовивіз по місту
та району

Субота, 11 грудня
Хмарно, невеликий дощ
мін. +5°, макс. +7°

ПО МІСТУ

50

Тел. 0506716421

Тел.

Марка
пального
А-92
А-95
ДП
ГАЗ

ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ЗАКУПОВУЄМО
МЕТАЛОБРУХТ

Тел. 0501974298

ПРОДАЖ ТА ОБМІН
вуглекислотних та
кисневих балонів
АРГОН

ТА РАЙОНУ
Тел.0958276908

51

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

51

51

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

49

Тел. 0988113050

23

Ціни на пальне (Полтава)
станом на 7.12.2021 р.

ЧОРНИХ ТА
КОЛЬОРОВИХ
МЕТАЛІВ
Дорого

холодильники,
телевізори,
газові колонки та інше

0994174060

47

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

Ліц. АЕ №292558 від 5.05.14

ВАГОНКА

АВТОЕЛЕКТРИК
Тел. 0662506957
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Неділя, 12 грудня
Мінлива хмарність
мін. +3°, макс. +5°

Понеділок, 13 грудня
Хмарно
мін. +2°, макс. +4°

Вівторок, 14 грудня
Хмарно
мін. 0°, макс. +1°

Середа, 15 грудня
Хмарно
мін. +1°, макс. +5°

ПРАЙСЛИСТ
Реклама:
1 стор. сторінка в кольорі, стандартний блок
84х43 мм – 1000 грн на 4 тижні;
32 стор. сторінка в кольорі, стандартний блок
84х43 мм – 500 грн на 4 тижні;
2 стор., в кольорі – стандартний блок
84х43 мм – 550 грн;
25-26 стор., в кольорі – стандартний блок
84х43 мм – 400 грн; (0.5 блока – 300 грн);
21-22, 27-29 стор. ч/б – стандартний блок
84х43 мм – 350 грн на 4 тижні. (0,5 блока –250 грн).
ВІТАННЯ – 100 грн (1 блок без фото)
НЕКРОЛОГИ – 100 грн (1 блок без фото)
Оголошення
Приватне (продам-куплю) (4р.) – 50 грн.
Нерухомість, ТРАНСПОРТ (4р.) – 150 грн.
Комерційне ЗДАМ (4р.) – 150 грн.
Робота (4р.) – 100 грн (одна вакансія)
Послуги (4р.) – 150 грн (75 – 2 виходи)
Бюро знахідок (4р.) – 100 грн.
Знайомство (4р.) – 50 грн.
Виділення жирним шрифтом – 20 грн.
Виділення в рамці – 30 грн.
Подяка (фіз. особам, організаціям,
підприємствам, партіям) – 2 грн/см кв.
Продаж друкованої площі – 3 грн/см кв.
Оплата здійснюється у вигідній для клієнта формі.

Тел. (05354) 3-34-67,
0508011885

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

Тел. 0501838458, 0980922374

30.12.2021
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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Запитували? Відповідаємо!
Житловий будинок перебуває у
спільній сумісній або спільній частковій власності трьох осіб? Чи є він
об’єктом одноразового (спеціального) добровільного декларування?
Відповідно до п. 1 підрозд. 9 прим.
4 розд. ХХ «Перехідні положення»
«Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ)
одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування
фізичною особою, визначеною п. 3
підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, належних
їй активів, розміщених на території
України та/або за її межами, якщо
такі активи фізичної особи були
одержані (набуті) такою фізичною
особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні
та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і
збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/
або міжнародних договорів, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які
не були задекларовані в порушення
податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого
покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.
Згідно з п.п. «б» п. 4 підрозд. 9 прим. 4
розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ
об’єктами одноразового (спеціального)
добровільного декларування можуть
бути нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості), що належить декларанту на
праві власності (в тому числі на праві
спільної часткової або на праві спільної
сумісної власності) і знаходиться (зареєстроване, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом
на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації (далі – Декларація). Разом з тим, п. 10 підрозд. 9
прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено склад та обсяг ак-

тивів, джерела одержання (набуття)
яких у разі невикористання фізичною
особою права на подання Декларації
вважаються такими, з яких повністю
сплачено податки і збори відповідно до
податкового законодавства.
До таких активів відносяться, зокрема, об’єкти житлової нерухомості, розташовані на території України, які станом
на дату завершення періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування належали фізичній особі на
праві власності (у тому числі спільної
сумісної або спільної часткової власності), що підтверджується даними відповідних державних реєстрів, в обсязі:
житловий будинок/житлові будинки,
зареєстрований/зареєстровані у встановленому порядку в Україні, загальна
площа якого/яких сукупно не перевищує 240 кв. м., або житловий будинок
незавершеного будівництва чи будинки

незавершеного будівництва, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240
кв. м., за умови наявності у такої фізичної
особи права власності
на земельну ділянку
відповідного цільового призначення.
Отже, у разі якщо
об’єкт нерухомого
майна у вигляді житлового будинку, що
належить фізичній
особі на праві власності (в тому числі на
праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходиться на
території України та/
або за її межами станом на дату подання
Декларації був одержаний (набутий) такою фізичною особою
за рахунок доходів,
що підлягали в момент їх нарахування
(отримання) оподаткуванню в Україні та
з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог
законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, то такий об’єкт
майна може бути об’єктом одноразового
(спеціального) добровільного декларування. При цьому фізична особа самостійно приймає рішення щодо визначення активів, які будуть зазначені нею
у Декларації.
Повідомлення про
використання або про відмову
від використання єдиного
рахунку подається платником
в електронній формі через
Електронний кабінет
Повідомлення про використання або
про відмову від використання єдиного
рахунку за формою J/F1307001 пода-

Африканська чума свиней
АЧС – це гостра (ознаки хвороби
розвиваються дуже швидко),
висококонтагіозна (надзвичайно
заразна), інфекційна (здатна
до зараження тобто може
передаватись від однієї
сприйнятливої тварини до
іншої), вірусна (на збудник не
діють антибіотики, тому не має
лікування), хвороба (хворобливий
стан організму – тварина
виглядає підозріло, не так як
завжди), свиней (хворіють лише
домашні та дикі свині).
Є однією із найбільш небезпечних
хвороб свиней, оскільки характеризується високою смертністю, значними
економічними збитками, які зумовлені відсутністю вакцини, запровадженням спеціального режиму для свиногосподарств, витратами на проведення
моніторингових та діагностичних досліджень, організацію профілактичних
та ліквідаційних заходів в разі загрози
чи виникнення хвороби та торговельними обмеженнями, що запроваджуються для блокування її розповсюдження.
АЧС не становить небезпеку для людини, але людина опосередковано (забруд-

нившись матеріалом від
хворої, загиблої чи забитої свині) може перенести вірус на іншу територію, де є сприйнятливі
тварини. Збудник африканської чуми тривалий
час може зберігати свою
життєздатність поза організмом (наприклад: в
копченій шинці – до 5
місяців). Основними ознаками АЧС є лихоманка, синюшністю (ціаноз)
шкіри та обширні крововиливи (геморагії) у внутрішніх органах. Засобів профілактики та лікування хвороби не існує.
З метою запобігання занесення вірусу Африканської чуми в господарства
потрібно:
утримувати свиней в закритих, надійно ізольованих приміщеннях;
не допускати вигулу свиней та їх контакт з іншими тваринами, чи сторонніми людьми;
регулярно здійснювати очистку приміщень у яких утримуються свині;
обслуговування тварин проводити
лише у окремому змінному одязі, при

цьому використовувати засоби догляду, інвентар закріплений за кожним
приміщенням;
постійно вести боротьбу з гризунами;
не допускати відвідування господарств, тваринницьких приміщень сторонніми особами;
не купувати тварин у невстановлених
для цього місцях, без супровідних ветеринарних документів, що підтверджують їх здоров’я та епізоотичне благополуччя територій їх походження;
забій тварин проводити лише після
передзабійного клінічного огляду спеціалістом державної служби ветеринар-
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Інформуємо
ється платником в електронній формі
через Електронний кабінет.
Законом України від 4 жовтня 2019
року № 190-IX «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» доповнено Податковий
кодекс України від 02 грудня 2010 року
№ 2755-VI зі змінами та доповненнями
(далі – ПКУ) ст. 35 прим. 1 «Єдиний рахунок», яка набрала чинності з 01 січня
2021 року. Зазначеною статтею передбачено порядок функціонування єдиного рахунка для сплати податків і зборів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Пунктом 35 прим. 1.2 ст. 35 прим. 1
ПКУ визначено, що повідомлення про
використання або про відмову від використання єдиного рахунку подається
платником податків в електронній формі через електронний кабінет у порядку, встановленому ст. 42 прим. 1 ПКУ.
Платник податків має право повідомити про використання або про відмову
від використання єдиного рахунку один
раз протягом календарного року. Використання єдиного рахунку платником
податків розпочинається з дня, наступного за днем подання ним повідомлення про використання єдиного рахунку.
У разі відмови платника податків від
використання єдиного рахунку таке використання припиняється починаючи
з першого числа місяця наступного календарного року. Пунктом 4 Порядку
обміну електронними документами з
контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 06.06.2017 № 557 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 261) встановлено,
що електронні форми документів у форматі за стандартом на основі специфікації eXtensibleMarkupLanguage (XML)
оприлюднюються на офіційному вебпорталі ДПС. Наразі ДПС оприлюднено електронну форму такого повідомлення на офіційному вебпорталі ДПС в
рубриці Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/
Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр форм електронних документів (перелік сервісних запитів).
Гадяцька ДПІ Головного управління
ДПС у Полтавській області

ної медицини району;
реалізовувати продукти забою лише
після проведення ветеринарно-санітарної експертизи;
не купувати м’ясні продукти в невстановлених місцях, та на стихійних
ринках;
при виявленні клінічних ознак захворювання або при виникненні підозри на
захворювання, при загибелі свиней негайно повідомити спеціаліста найближчої державної установи ветеринарної
медицини району;
обов’язково забезпечувати доступ
представників державної служби ветеринарної медицини до тварин для
проведення клінічного огляду та проведення обов’язкових або необхідних
ветеринарно-санітарних заходів;
не переробляти трупи свиней, та/або
туші вимушено забитих свиней;
не використовувати харчові відходи із
свинини для годівлі тварин;
періодично проводити дезінфекцію
приміщень, в яких утримуються свині.
Пам’ятайте, лише суворе дотримання
цих правил дасть можливість уникнути
виникнення захворювання та значних
економічних збитків.
С. Нечупас, завідувач відділу
протиепізоотичних заходів Гадяцької
районної державної лікарні
ветеринарної медицини

Сумуємо, пам'ятаємо
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У вільну хвилинку

№ 48 (996)
9 грудня 2021 року

Астрологічний гороскоп

історії з життя

РУЙНІВНИК ПТАШИНОГО ЩАСТЯ
За Толькою завжди золоті верби росли. Де
повернеться, там щось вичворить. Тому й всі
кликали хлопчиська Толькою. Навіть учителі.
Бо і в школі досадив. А ще в Тольку наче дух
руйнівника вселився. То молоде деревце зламає, то патиком по будяках гамселить, то квіткам, що ростуть уздовж вулиці, голівки позриває. Особливо діставалося пташкам. Толька
лазив по деревах і руйнував гнізда. У хліві ластівки селилися. Він і їх не щадив.
Птахи плакали над зруйнованими домівками.
Малюки-пташенята трусилися від холоду чи то
від страху. Толька ще й цвігав пташат прутом
по кволих ніжках. І реготав. У селі Тольку не
любили. Коли став парубкувати, дівчата оминали. Не змінився, хоча й подорослішав. Пташині гнізда й далі муляли очі. І він над ними
збиткувався. Після закінчення школи Толька
вивчився на водія. Відслужив в армії. Влаштувався на роботу в райцентрі. Толька був одинаком у батьків. Вони квапили сина з одруженням. Але він не поспішав. Та й з дівчатами
не складалося. Першою дівчиною, яка вдруге
прийшла на побачення з Толькою, була Леся.
Не тому, що їй вельми подобався хлопець, просто вдома не хотіла сидіти. Батько часто напивався. Лесі набридли скандали. А от Толькові
дівчина справді подобалась. Невдовзі Толька
привіз Лесю познайомити зі своїми батьками.
Сусіди скрушно хитали головами: не знає дівчина, з ким зв’язалася. А Толькові батьки хвалилися майбутньою невісткою. В поліклініці
медсестрою працює. Гарна, скромна. Про батька-пияка, звісно, замовчували. Ще до весілля
Толькові батьки прицінювалися в райцентрі
до будинку для молодих. Толька навідріз відмовлявся жити в зятях. Теща - спокійна, приємна жінка. А от тесть мізки виносить, коли
нап’ється.
Леся з Толькою очікували первістка. Хоча
молода жінка виношувала дитину тяжко,
хлопчик народився здоровий. Толька тішився сином. Павлик ріс шустрим і влізливим. Як
батько. Через декілька років Леся завагітніла
вдруге. Народжувати мала влітку. Тому Павлика одразу після закінчення першого класу
Толька відправив на канікули в село до своїх
батьків. Аби дружині було легше. Цього дня в
Тольковій і Лесиній родинах усі хвилювалися:
на світ мала з’явитися дитинка. А ще Тольковій
матері чомусь муляло біля серця. Якась тривога глодала. Все з рук падало. Видоїла корову й
обіднє молоко розлила.
- Та не переживай, все з Лесею буде добре.
Друге внуча матимемо, - заспокоював чоловік.
- Може, тиск стрибнув. Щось неспокійно, недобре мені. Аж руки трусяться. А де Павлик?
- Бавився тут недавно. Мо’ до сусідів пішов.
Чи в садку.
А згодом на подвір’ї знявся лемент. Павлик
з дерева впав. Вдарився сильно. Не при пам’яті. Викликали швидку. Леся народжувала доньку. А в цей час у тій же лікарні рятували її сина.
Маленька видала перший крик. А Павликова
душа прощалася зі світом.
Лесі поки нічого не казали. Вона ж відчувала радість за новонароджену донечку і якусь
незрозумілу тривогу водночас. Павлика поховали без Лесі. Її відвезли на могилу згодом. У
цю мить, коли вона впала на коліна перед свіжим горбиком землі, зненавиділа чоловікових
батьків і його також.
- Не догледіли, не впильнували, - ридала жінка. - І навіть з сином не дали попрощатися.
- Лікарі не веліли, - заспокоював дружину
Толька.
Вона нікого й нічого не чула, крім свого
болю. Леся змінилася. Стала мовчазною. Огорнула себе смутком. Лише для маленької доньки
тримала душу відкритою. А в селі Тольку і його
батьків люди в зубах носили. Згадували грішки, зруйновані колись пташині гнізда.
- От і наздогнала покара Тольку,
- перешіптувалися.
Але ж дитина ні в чому не винна.
- За таких батьків діти гріхи спокутують.
- І це ж треба, щоби Павлик з дерева впав.

 е

13-19 грудня 2021 року

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Цього тижня ви будете схильнi до творчого
пiдходу при вирiшеннi
будь-якої проблеми.
Дивiться, нiби це не стало проблемою саме по собi. У шляхетному поривi зробити життя прекраснiше ви можете забути про
повсякденну рутину i невiдкладнi
справи. Друзi або кохана людина можуть в чомусь пiдвести вас,
але не варто на них сердитися,
бувають всякi обставини.

Невипадково все це. Тепер їхня невістка побивається, мов колись ті птахи над своїми
пташенятами.
- А невістка тут до чого? Це ж Толька
хуліганив...
Настуня була мила, тихенька. Леся пантрувала доньку. Втрата Павлика не переставала боліти. У чотири роки маленька підвернула ніжку.
На дитячому майданчику. Леся може би й нічого такого не подумала б, якби на прийом до лікарки, де вона працювала медсестрою, не прийшла жінка з Толькового села. Запитала Лесю,
про те, про се, про доньку.
- Та все начебто нічого, - відповіла. - Тільки
днями Настуня ніжку підвернула. Добре, що
моя мама може побути з нею.
- Не просто так вас біди перестрівають, - загадково мовила Толькова односельчанка. - Ви
ж, Лесю, нічого, певно, не знаєте.
- А що я повинна знати? - з подивом запитала.
- Та Толька, чоловік ваш...
Жінка розповіла про всі Толькові «подвиги»,
про те, що в селі його не любили. Ще й від себе
дещо добавила. І на завершення додала:
- Пташині гнізда гріх руйнувати. Але хіба
Толька когось слухав? Батькові треба було паска до нього взяти. Але де там. Ваша свекруха
захищала синочка. Все дозволяла йому. Зробить хлопчисько збитка, а вона не його - інших звинувачує. І за гнізда вже й ми їй казали.
А вона що? Відповідала, мовляв, хай ті пташки виздихають. Бо то на городі щось склюють,
то в садку. Ось такі вони люди. Кажуть, птахи
- найближче до Бога. А Толька їх зобидив. От
і маєте тепер...
Леся ще більше почала труситися над донькою. А чоловік став зовсім немилий. Між ними
все частіше виникали скандали. І одного разу
Леся переказала Толькові все, що почула від
його односельчанки.
- Це через тебе загинув син! - вигукнула. Ненавиджу тебе!
Толька також скипів:
- Якщо такої заспівала, можеш забиратися з
моєї хати!
- І заберуся!..
Леся повернулася до своїх батьків. Толька ходив просити пробачення. Свекри також
вмовляли не руйнувати сім’ю. Та Леся мовила:
- Він все зруйнував уже давно... ще тоді...
Толька майже два роки холостякував. А потім привів нову дружину. Точніше, привіз. Із
сусідньої області. Там жила Толькова двоюрідна сестра. Бувало, гостював у неї. От і познайомився з Наталкою. Наталка рано овдовіла. Статків не мала. Винаймала квартиру. Тому,
на її думку, Толька був гідним кандидатом у
залицяльники, а, можливо, і в чоловіки. Мав
власний будинок, автівку, роботу. Коли Толька
запронував Наталці вийти за нього заміж і переїхати - вона без вагань погодилась. Невдовзі
у пари народилася дитина. Хлопчик. У маленького була вада: одна ніжка коротша за іншу.
У селі знову пішов поголос:
- Неспроста, ой, неспроста це все...
Толькова матір пішла за порадою до Теклі,
яку односельці знахаркою кликали. Та невтішно мовила:
- Ваш син колись пташине щастя руйнував, а
тепер свого не буде мати. І в тих, хто біля нього, добра не буде.
Ольга Чорна

ТIЛЕЦЬ
(21.04 - 21.05).
Прагнiть бути м`якше
i гнучкiше, а рiшучiсть
i жорсткiсть залиште для iнших
часiв. У понедiлок спробуйте уникати конфлiктiв i непорозумiнь. У
вiвторок i в середу невдачi в деяких починаннях свiдчитимуть про
те, що вiд цих проектiв краще вiдмовитися, наполягати сенсу немає. В п`ятницю i у вихiднi робiть
все неквапливо i нiкуди не поспiшайте, якщо хочете уникнути перенапруження i нервових зривiв.
БЛИЗНЮКИ
(22.05 - 21.06).
Цей тиждень - вдалий
час для рiшучих дiй, якi
змiнять сталий порядок
i дозволять вам досягти важливої
мети. Щирiсть, доброта i щедрiсть принесуть несподiваний
успiх. Вас чекають романтичнi
побачення, цiкавi зустрiчi i поїздки. Вашi бажання виконаються,
навiть якщо вони досить фантастичнi. Девiз на весь тиждень:
“Спокiй i лише спокiй”. Що б не
трапилося, шукайте в цьому позитив, вiн там точне є.
РАК (22.06 - 23.07).
Досить так високо лiтати в хмарах, мрiючи про
нездiйсненне, краще
спустiться на землю i
знайдiть радiсть тут. Ви можете
досягти багато чого в професiйнiй сферi. Не забувайте про данi
обiцянки. В середу компромiс
з вашої сторони може обмежити вашу свободу. В п`ятницю
з`явиться можливiсть позбавитися проблем за допомогою нової
iнформацiї.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Понедiлок i вiвторок
пройдуть в розмiренiй
спокiйнiй обстановцi, що дозволить завершити хоч би тi справи, якi не
терплять зволiкання. Починаючи
з середи, подiї почнуть набирати швидкiсть i зажадають напруги сил. У четвер для вас можуть
з`явитися блискучi перспективи
i у справах, i в особистому життi.
Пiдвищене навантаження здасться вам непосильним, але скоро
ви вiдчуєте, як вiдкриється друге
дихання. У вихiднi ви познайомитеся з новими людьми.
ДIВА (24.08 - 23.09).
Настав час ретельно
проаналiзувати свої
дiї i зробити вiдповiднi
висновки, для цього вам знадобиться зiбранiсть i цiлеспрямованiсть. Якщо ви таким чином
мобiлiзуєте себе, то обставини
на роботi складуться сприятливо
для пiдйому по кар`єрних сходах.
Вам нарештi вдасться сумiстити
виконання ваших духовних i матерiальних бажань. Четвер загрожує сваркою з колегою, другом
або коханим. У вихiднi днi можуть
вiдбутися важливi дiловi зустрiчi,
так що не вiдмовляйтеся обговорити робочi моменти в неформальнiй обстановцi. Намагайтеся
виконати прохання дiтей.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ТЕРЕЗИ
(24.09 - 23.10).
Цього тижня бажано
дотримуватися певної послiдовностi в
справах, iнакше може початися
хаос. Якщо у четвер до вас дiйде
неприємна плiтка, iгноруйте її i
того, хто її принiс, не виключено,
що вас намагаються посварити з
близькою людиною. В недiлю не
вiдмовляйтеся вiд запрошення
на вечiрку, вам давно пора розслабитися i поспiлкуватися з друзями, та i новi знайомства можуть
виявитися вельми корисними.
СКОРПIОН
(24.10 - 22.11).
Цього тижня дуже багато чого залежатиме вiд
ваших рiшень та iнiцiативи. Отже не бiйтеся її
проявляти, щось мiняти i добиватися того, що для вас дiйсно важливо. Ваша кар`єра йде в гору,
ваш авторитет росте, вам запропонують зайняти керiвний пост.
СТРIЛЕЦЬ
(23.11 - 21.12).
Вам необхiдно розсудливо пiдiйти до вирiшення ситуацiї, що склалася, в даний момент емоцiї тiльки
заважатимуть вам. Плани на роботi можуть мiнятися з точнiстю
до навпаки, тiльки не панiкуйте.
Адже ви блискуче справитеся i з
тими завданнями, якi виникнуть
раптово. Направте свою енергiю
на особисте життя. Тiльки спробуйте не перестаратися з вихованням дiтей.
КОЗЕРIГ
(22.12 - 20.01).
Ви енергiйнi й повнi
рiшучостi довести почату справу до кiнця.
Загадайте бажання, i, якщо воно
щире, то неодмiнно збудеться.
Настає сприятливий час для змiн,
якщо ви їх не боїтеся. Можуть
вiдкритися новi можливостi, використовуйте цей момент для
корисних знайомств. Тиждень
сприятливий для налагодження
потрiбних зв`язкiв i укладання
вдалих угод. Ближче до кiнця тижня ви можете вiдчути втому. Проте у вихiднi можливi сприятливi
змiни в долi. Проявiть активнiсть
i доброзичливiсть. Вас можуть
спантеличити сiмейнi проблеми,
але чим менше ви метушитеся,
тим бiльше часу залишиться для
вiдпочинку.
ВОДОЛIЙ
(21.01 - 19.02).
На початку тижня бажано трохи менше базiкати i бiльше робити, у
вас з`явиться можливiсть довести свою роботу до досконалостi. Вiвторок, швидше за
все, виявиться для вас цiкавим
i творчим днем. У четвер будьте
обережнi з ниткою вiдносин iз
близькими людьми, вона може
легко порватися через найдрiбнiше непорозумiння або рiзке
слово.
РИБИ
(20.02 - 20.03).
Напружена робота на
початку тижня загрожує ослабити вашi
сили, але фiнансовi перспективи
стануть для вас яснiше i приємнiше, що окупить всi вкладення.
Проте хоч би до п`ятницi варто
понизити темп i викроїти час для
вiдпочинку. Прихованi проблеми
в особистому життi стануть очевидними, i ви зможете щось змiнити. У суботу саме час зробити
те, що ви давно собi обiцяли, але
ранiше не могли дозволити. В недiлю знання, якi збиралися ранiше, можуть бути вдало приведенi
в струнку систему.
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ЗРОСТУТЬ ЦІНИ
НА АЛКОГОЛЬ
Причина - підвищення
акцизної ставки. В результаті
перерозрахунку пляшка 8%
пива додасть у ціні більш
ніж 2 грн. Про це повідомляє
agrotrend.com.
Зростання цін на алкоголь стане наслідком змін, передбачених законопроектом №5600. Згідно з цим
документом зміниться не лише розмір акцизної ставки, а й сама система
її розрахунку. До прикладу акциз на
пиво, який зараз складає 2,78 гривні
незалежно від міцності напою, тепер
становитиме:
для напою з 4% вмістом спирту –
2,39 грн;
з 8% вмістом спирту – 4,88 грн.
Тобто акциз на слабоалькогольне
пиво знизиться на 39 коп, а на міцне – зросте на 2,10 грн. Така різниця

ДЕРЖБЮДЖЕТ НА 2022 РІК
ЧОГО ЧЕКАТИ ФЕРМЕРАМ

обумовлена новим правилом розрахунку «пивного акцизу», що буде відштовхуватися від кількості етилового
спирту у напої. Акциз за кожен літр
спирту у складі пінного напою становитиме 59,82 грн. Виходячи з таких
цифр і буде обчислюватися податкова
ставка за пляшку. Для усіх інших видів алкоголю, зокрема горілки, коньяку та вина, акциз також зросте. Підвищення складатиме в середньому 5%.
Вже зараз в Україні кожні друга
пляшка алкогольного напою – ввезена нелегально, або ж є підробною. І
якщо наслідками контрабанди алкоголю є величезна діра в держбюджеті,
яка щороку сягає 8 мільярдів гривень,
то виготовлення «паленки» безпосередньо загрожує здоров’ю та життю
українців.

«НОВА ПОШТА» ЗМІНЮЄ ТАРИФИ
Із 1 січня 2022 року вартість
буде розраховуватися в
залежності від пунктів
призначення за трьома новими
тарифними зонами. Про це
повідомляє пресслужба
компанії.
Три нові тарифні зони: по місту та
його передмістю; між містами України; з/в селище міського типу або село.
При доставці у межах міста та його передмістя вводиться три тарифи за вагою посилок: маленька – до 2 кг, середня – до 10 кг і велика – до 30 кг
вартість посилок популярних габаритів зміниться. Наприклад, посилки до
2 кг зараз коштують 45, а коштуватимуть 40 гривень. Посилки вагою до 30
кг коштують 100, а коштуватимуть 80
гривень. Причому в ціну вже входитиме комісія за оголошену вартість до
1000 гривень. Компанією вводиться
нова послуга з доставки документів
за 40 гривень. Ціна буде фіксованою
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на весь рік, а в її вартість вже включений картонний конверт.
З 1 січня 2022 року компанія змінює тарифікацію на доставку та забір
посилок кур’єром з адреси. Тепер при
замовленні послуг кур’єра не потрібно прив’язуватися до ваги. За будьяку посилку до 30 кг буде фіксована
вартість +30 гривень, а для відправлень понад 30 кг буде +90 грн за кожні 100 кг, і тарифікація йде вже як вантажу. Також доставка кожної посилки
в експрес-накладній з кількома місцями стане тарифікуватися по-новому. Буде оцінюватися кожна посилка
за окремим тарифом: посилка з максимальною вагою – за базовим тарифом,
всі інші – за зниженим. Також змінюється тариф за доставку, коли покупці відразу після огляду у відділенні
хочуть повернути посилку з невідповідним товаром. З 2022 року вартість
складе 15 гривень.

У Державному бюджеті
на 2022 рік на розвиток
агропромислового комплексу
передбачено 8 млрд. грн. Це на
301 млн. грн. більше, ніж у 2021 р.
З них:
- 4,4 млрд. грн. — «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників».
- 180 млн. грн. – надання кредитів
фермерським господарствам.
- 1,287 млрд. грн. для реалізації земельної реформи та забезпечення функціонування Державної служби України з питань геодезії, картографії та
кадастру.
- 139,4 млн. грн. – проведення земельної реформи.
- 237,8 млн. грн. – проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру.
- 31,577 млн. грн. – проведення загальнодержавних топографо-геодезич-

ні та картографічних робіт, демаркація
та делімітація державного кордону.
- 449,293 млн. грн. на забезпечення
роботи Державного агентства рибного
господарства України.
- 2,7 млрд грн. на на утримання водогосподарських систем, в тому числі меліоративних комплексів. Серед іншого
на захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області
планується виділити 133,500 млн. грн.
Крім цього, для кредитування фермерських господарств передбачається
надання кредитів із державного бюджету 180 млн. грн., у тому числі за рахунок
загального фонду 100 млн грн, що дозволить створити в фермерських господарствах матеріально-технічну базу для
забезпечення нарощування обсягів виробництва конкурентоздатної сільськогосподарської продукції.

ТОП-5 ОБЛАСТЕЙ ЗА КІЛЬКІСТЮ
ЗЕМЕЛЬНИХ АУКЦІОНІВ
Кількість земельних аукціонів у
«Прозорро. Продажі» за листопад збільшилась майже у 4,5 рази. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко на
своєму Telegram-каналі. Він зазначив,
що у жовтні у системі було оголошено
306 земельних аукціонів із оголошеною
вартістю усіх земельних ділянок у 155
млн грн та їх загальною площею 1400 га.
А за підсумками листопада земельних
аукціонів уже 1357 (938 із оренди та 419
— із відчуження). Стартова ціна усіх лотів — 417 млн грн., а загальна площа земельних ділянок — 6776 га.
70% земель, за якими ведуться торг,

— це землі сільськогосподарського
призначення.
Участь у торгах взяли понад 300 учасників, майже 100 вже завершують укладення договорів. Переважна більшість
продавців — це органи місцевого самоврядування. Зростання стартової ціни
за земельними лотами перевищує 208%.
Абсолютний лідер — Одещина. У регіоні оголошено 186 аукціонів із оренди
землі. Далі Хмельницька, Кіровоградська, Київська та Волинська області.
Найактивніші регіони у питанні відчуження землі — Львівська, Київська,
Закарпатська, Одеська, Хмельницька.

ШВИДКО ГРОШІ?

НОВІ ПОДАТКИ НА ЗЕМЛЮ:
КОМУ ДОВЕДЕТЬСЯ ПЛАТИТИ
Ухвалений парламентом так
званий ресурсний законопроект
серед іншого вводить поняття
мінімального податкового
зобов›язання для власників
земельних ділянок. Насамперед
норма спрямована на детенізацію
сільськогосподарської діяльності.
За словами народного депутата
Лариси Білозір, за городи,
присадибні ділянки та дачі
платити не треба. Також норма
не вплине на тих аграріїв, які
обробляють землю, продають
урожай та офіційно сплачують
усі податки, повідомляє UBR.
Мінімальне податкове зобов’язання доведеться щорічно платити тим
фермерам, які сплачують із 1 га менше
1100 грн податків. До розрахунку мінімального зобов›язання входять такі
податки: на землю; з доходу за продаж урожаю; на доходи фізичних осіб;
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.

військовий збір із зарплати найманих
працівників.
Якщо сплачена сума менша від зазначеного зобов›язання, то орендоутримувачу потрібно доплатити до
бюджету. Це стосуватиметься тих, хто
орендує землю без офіційного оформлення, а на сьогоднішній день у тіні
знаходиться оренда 8 млн га. «Люди,
які здають свою землю в оренду неофіційно, отримають платіжки з мінімальним податковим зобов›язанням,
але потім прийдуть до свого орендаря,
якому доведеться заплатити за них.
І щоб наступного року не отримувати готівку, йому краще оформити офіційну оренду», - додала Білозір. Також
вона наголосила, що тіньова обробка
землі завдає 12 млрд грн збитків щороку. Так, 60% нового податку спрямовуватимуть до місцевих бюджетів,
25% – до держбюджету, 15% – до обласної скарбниці.
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За перші три квартали
2021 українськими
мікрофінансовими
організаціями (МФО) було
видано швидких кредитiв
на суму 49 млрд грн. Це
на 261 млн більше, нiж за
весь 2020 рiк, коли загальна
сума становила 48,7 млрд
грн. Про це повідомляє
Опендатабот, платформа
для роботи з відкритими
даними, посилаючись на данi
Нацкомфінпослуг та НБУ.
Динаміка
Кількість виданих в Україні кредитів зростає рік у рік: у 2019 щомісяця в середньому видавалося 982,5 тис.
кредитів, у 2020 — 1 млн кредитів, а
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в 2021 видається вже 1,2 млн. Тобто
проти попереднього року середньомісячна кількість оформлених кредитних договорів збільшилась на 20%.
З кінця минулого року середня сума
кредиту зросла на 11% — з 4059 грн до
4515 грн. Найчастіше українці беруть
кредити онлайн: 85% мiкрокредитних
договорiв оформлюються ними дистанційно — через інтернет.
А що з боргами?
Щороку заборгованість населення
України перед мікрокредитними організаціям збільшується — загальна
сума боргу за 9 місяців 2021 зросла на
5%. На даний момент українці завинили МФО 15,6 млрд грн лише за протермінованими кредитами.
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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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