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14 грудня - День вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС

НАЗАВЖДИ В ПАМ’ЯТІ ЛЮДСЬКІЙ
Відповідно до Указу Президента,
14 грудня, починаючи з 2006 р.,
українці вшановують учасників
ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС. Саме в цей
день 35 років тому над четвертим
зруйнованим енергоблоком
ЧАЕС завершилося будівництво
саркофагу, який був
споруджений у найкоротший
термін - за 206 днів.
Як відомо, 26 квітня 1986 року на
Чорнобильській атомній станції, що
на Київщині, сталася найбільша в історії людства техногенна катастрофа
– чорнобильська аварія. Лише завдяки самопожертві ліквідаторів наслідків надзвичайної ситуації, багато з яких
заплатили за це власним життям і здоров’ям, вдалося локалізувати аварію та
врятувати країну і світ від радіаційного
забруднення. За різними даними, протягом лише одного місяця після Чорнобильської катастрофи від отриманого опромінення загинули від 30 до 200
пожежників і працівників АЕС.
На початковому етапі зусиль з мінімізації наслідків викиду радіоактивних речовин до робіт залучалися військовослужбовці строкової служби.
Пізніше, у травні 1986 року і далі, величезний обсяг робіт виконували військові запасу та вільнонаймані працівники. За неповними даними, через
чорнобильський майданчик пройшли
понад 600 тисяч осіб. Працювали вахтовим методом: приїздили одні, отримували максимально допустиму дозу
радіації й поверталися назад. На зміну їхали інші. І
тоді люди зітхнули полегшено: саркофаг готовий і загрози життю немає. Під ним,
за оцінками спеціалістів, залишилося близько 95% палива, яке було в реакторі на
момент аварії, а також значна кількість радіоактивних
речовин, що складаються із
залишків зруйнованого реактора. Хоч усі добре розуміли: попереду довгий шлях,
який потребує великих зусиль, новітніх технічних рішень, фінансових ресурсів
для подальшої ліквідації наслідків аварії, а для багатьох
- роки лікування. Масштаби
лиха стали найтяжчими в історії нашої планети.
2019 року на Чорнобильській атомній електростанції завершено встановлення
нового саркофага над старим об’єктом «Укриття».
Він розрахований на 100 років і покликаний забезпечувати захист навколишнього
середовища від потрапляння
радіоактивних речовин, а також створювати належні умови для безпечного
демонтажу старого укриття і зруйнованого реактора й видалення радіоактивних матеріалів. Серед тих, хто боровся зі страшним лихом, було 593 наших
земляки, які, ризикуючи життям та здоров’ям, у ті пекельні дні з честю виконали свій обов’язок перед Батьківщиною.

с. Красна Лука

Їхній подвиг неможливо переоцінити, як не можна переоцінити значення того, що вони зробили. Ми не маємо
права забувати про самопожертву ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які пройшли
через усі кола ядерного пекла. Багато
з цих людей не дожили до теперішніх
днів, віддавши найцінніше задля збереження життя і здоров’я майбутніх поколінь. На жаль, відійшли у вічність 264
гадяцьких ліквідатори.
Своїх героїв треба знати, шанувати

і не забувати. Час може лікувати від
усього, але не від пам’яті. Саме вона є
рушієм еволюційного поступу в майбутнє й оберегом найвищих загальнолюдських цінностей. І якщо народ знає
уроки своєї історії, він вартий того, щоб
дивитися в майбутнє. Я практично всі
ці післячорнобильські роки очолюю
громадську організацію чорнобильців

тепер уже колишнього Гадяцького району. За період свого існування вона
зробила багато корисних справ щодо
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок радіоактивної
катастрофи. Побудова меморіального комплексу «Землякам, які пройшли
горнило Чорнобиля» в місті Гадячі, випуск книги «Не загубись, Чорнобильська скорбото», оздоровлення дітей в
італійському місті Сестри-Леванте на
узбережжі теплого Лігурійського моря,

Свістельнік, Володимир Гайдабура,
Олександр Харчина, Микола Барабаш,
Віктор Ковальов, Василь Остапенко
(с. Хитці), Віктор Коваленко (с. Красна Лука), Василь Заїка (с. Глибока Долина), Іван Ковач (с. Біленченківка),
Віктор Кравченко (с. Петрівка-Роменська), Сергій Іляшенко (с. Сергіївка),
Микола Яременко (с. Книшівка), Андрій Тимошенко (с. Плішивець ), Василь Лисак (с. Веприк), Михайло Савченко (с. Лютенька), Григорій Чупейда
(с. Соснівка), Володимир Галушка (с. Рашівка), Іван Ковальов (с.
Сари )
Адміністративна реформа та
створення на території колишнього Гадяцького району 6 самостійних територіальних громад завдали
певних труднощів у роботі товариства «Союз Чорнобиль». Проте є
надія, що первинні організації новостворених громад будуть працювати успішно, у нерозривному
зв’язку між собою. І перший результат, на який потрібно рівнятися, уже є.
14 грудня, в День вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, завдячуючи зусиллям
голови первинного осередку «Союз
Чорнобиль» Віктору Коваленку,
благодійній допомозі Володимира Нікітенка та підтримці Краснолуцького сільського голови Віктора Романенка, урочисто відкрито
пам’ятник землякам-чорнобильцям
у селі Красна Лука.
У цей день, ми згадуємо тих, хто
усвідомлено й жертовно віддав за
нас своє життя в ядерному котлі.
м. Гадяч Висловлюємо велику пошану ліквідаторам та низько схиляємо гонадання допомоги на лікування та реа- лови перед загиблими в боротьбі з небілітацію, соціальна й правова підтрим- керованою ядерною стихією.
ка ліквідаторів та їхніх сімей - це далеБажаємо всім учасникам ліквідації
ко не повний перелік зробленого радою наслідків аварії на ЧАЕС міцного здотовариства «Союз Чорнобиль».
ров’я, благополуччя, життєвої енергії та
Хочу відзначити найактивніших чле- довгих років життя!
нів громадської організації. Це гадячаВіталій Биченко, голова ради Гадяцького
добровільного товариства
ни Григорій Сафонов, Михайло Леп«Союз Чорнобиль»
ський, Володимир Лукаш, Володимир
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Життя громад

ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ ЗНОВУ
ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ
Депутати Полтавської облради зібралися на засідання 8 позачергової сесії, 9
грудня, щоб прийняти низку звернень,
розглянути останні суттєві зміни до бюджету-2021, укласти контракти та внести зміни до програм.
Серед додаткових питань, які внесли
до порядку денного, було «Про зміну
типу та найменування Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату ІІІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради».
Згідно проекту рішення, який підтримав депутатський корпус, відтепер назва звучить так: «Гадяцький профільний
ліцей імені Є.П. Кочергіна Полтавської
обласної ради» зі збереженням у його
складі пансіону.
Зміни відбулися з метою приведення
у відповідність до вимог чинного законодавства назви закладу загальної се-

редньої освіти.
Нагадаємо, що у 2020 році набрав
чинності Закон України «Про повну загальну середню освіту», яким визначено типи закладів, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти,
зокрема ліцеї, що забезпечують здобуття профільної освіти. Постала необхідність у зміні типу й назви закладу відповідно до вимог
чинного законодавства та з урахуванням того, що профільний ліцей дасть
можливість охопити профільною освітою більшу кількість учнів, ніж науковий, забезпечивши належні умови для
підготовки старшокласників відповідно до їх професійного самовизначення,
з урахуванням інтересів, здібностей та
особистісних якостей.
«БМ»

«КОВІДНА ТИСЯЧА» НА ЛІКИ
Кошти, які виплачуються повністю
вакцинованим проти коронавірусу в межах програми «єПідтримка», люди віком від 60 років зможуть витратити на
соціальні потреби, зокрема на придбання ліків. Про це 13 грудня повідомив
президент Володимир Зеленський.
«Доручив уряду забезпечити, щоб
громадяни у віці 60+ могли використати 1 тис. гривень від держави за соціальними напрямками, зокрема на купівлю ліків. Механізми мають бути
напрацьовані протягом тижня, а вико-

ристання – вже з січня. Хочу окремо
зазначити, щоб розвіяти передбачувані страшилки від телевізійних «ванг»
і «нострадамусів»: «єПідтримка» буде
повністю забезпечена фінансово. А діятиме вона достатньо часу, щоб кожен
міг скористатися своєю тисячею», –
сказав Зеленський.
ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ
В НАСТУПНОМУ НОМЕРІ
«БМ»

АДРЕСИ ПУНКТІВ ОБІГРІВУ
Під час низьких температур із метою
надання допомоги населенню, насамперед соціально незахищеному, на території Полтавської області будуть функціонувати понад 300 стаціонарних пунктів
обігріву. Адреси стаціонарних пунктів
на Гадяччині далі:
Великобудищанська сільська територіальна громада:
1 с. Вельбівка, вул. Миру, 13 (в приміщенні старостату)
2 с. Книшівка, вул. Сергія Ільченка, 2
(в приміщенні старостату)
3 с. Веприк, вул. Васюти, 71 (в приміщенні старостату)
4 с. Бобрик, вул. Центральна, 50 (в
приміщенні старостату)
5 с. Плішивець, вул. Соборна, 55 (в
приміщенні старостату)
6 с. Мартинівка, вул. Польова, 7 (в
приміщенні старостату)
7 с. Великі Будища, вул. Миру,1 (в
приміщенні старостату)
Гадяцька міська територіальна
громада:
Гадяч: вул. Лесі Українки, 3 (в приміщенні Гадяцької МР), вул. Лохвицька, 1 (КНП «Гадяцька ЦРЛ»), вул. Вокзальна, 16 (залізнична станція «Гадяч»),
вул. Гетьманська, 14 (в приміщенні
ККЗ «Дружба»), вул. Лохвицька, 23
(АС «Гадяч»), пл. Соборна, 4 (6 ДПРЧ
5ДПРЗ), вул. Полтавська, 17 а (гуртожиток), вул. Шевченка, 5 (ЦНАП)
Біленченківка (в приміщенні
старостату)
Сари, вул. Центральна, 49 (в приміщенні старостату)
Краснолуцька сільська територіальна громада:
Красна Лука, вул. Миру, 30 (Краснолуцька МПО)

Римарівка, вул. Соборна, 63
(старостат)
Мала Побиванка, вул. Роменська,27
(СБК)
Сватки, вул. Шевченка, 51 (СБК)
Гречанівка, вул. Сумська, 11 (СБК)
Ціпки, вул. Ватутіна, 1 (старостат)
Лютенська сільська територіальна
громада:
Лютенька: вул. Дружби, 64 (сільрада),
вул. Дружби, 59 (СБК).
Рашівка: вул. Миру, 50 (старостат),
вул. Миру, 115 (будинок-інтернат), вул.
Гагаріна, 4/в (МПО).
Лисівка, вул. Дружби, 5 (старостат).
Соснівка, вул. Миру, 105 (старостат).
Петрівсько-Роменська сільська територіальна громада:
Петрівка-Роменська, вул. Качанівська, 12 (МПО), вул. Козака Володимира, 2(ЖКП).
Березова Лука: вул. Паркова, 5
(маг. «Надія»), вул. Паркова, 2 (маг.
«Престиж»).
Ручки, вул. Шевченка, 26 (ФОП
Андрушечко).
Середняки, вул. Шляхова, 64
(адмінбудівля).
Сергіївська сільська територіальна
громада:
Розбишівка: вул. Центральна, 18 (гімназія), вул. Сумська, 2 (СБК).
Сергіївка: вул. Шкільна, 3 (школа),
вул. Центральна, 9 (сільрада),
Качанове: вул. Перемоги, 2 (старостат), вул. Клубна, 12 (школа), вул.
Клубна, 12 (ДНЗ «Ромашка»), вул.
Центральна, 29 а (СБК).
Згідно повідомлення Департаменту
інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
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ГАЗОВИМ АФЕРИСТАМ
ДОВЕДЕТЬСЯ СПЛАТИТИ
БІЛЬШЕ 400 ТИС ГРИВЕНЬ
ЗА НЕСАНКЦІОНОВАНЕ
ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ
З початку 2021 року ПрАТ
«Гадячгаз» виявив 12 випадків
несанкціонованих втручань
у систему газопостачання та
необлікованого використання
газу споживачами.
За самовільне відновлення газопостачання після відключення, влаштування несанкціонованих газопроводів, втручання в роботу засобів
вимірювальної техніки для зменшення їх показань порушникам нараховано до оплати майже 409 тис. гривень.
Нагадаємо, нарахування споживачу обсягів несанкціоновано-використаного газу проводиться відповідно
до вимог Кодексу газорозподільних
систем. Середній обсяг нарахувань
при виявлені несанкціонованого газопроводу перевищує 100 тис. грн,
при втручанні в роботу газового лічильника – близько 10 тис. грн. При
несанкціонованому відновленні газопостачання, порушник оплачує обсяги газу, які нараховуються з моменту
відключення, за номінальною потужністю газового обладнання в будинку.
Якщо представникам Оператора
ГРМ відмовляють у доступі для припинення транспортування газу, домоволодіння відключається від газорозподільних мереж механічним шляхом.
Вартість припинення та відновлення газопостачання, усунення виявлених порушень здійснюється за рахунок споживача-порушника.

У цьому році фахівці ПрАТ «Гадячгаз» своєчасно попередили близько двох десятків аварійних ситуацій,
пов’язаних із витоками газу через несанкціоноване підключення газу на
території ліцензованої діяльності.
ПрАТ «Гадячгаз» вкотре застерігає
споживачів природного газу не порушувати законодавство і не втручатися у систему газопостачання, оскільки газ – це небезпека. Водночас такі
зловживання будуть виявлені і тоді
замість економії порушнику доведеться не лише оплатити обсяг вкраденого
газу, а й значні штрафні санкції.
Повідомити про аварійну ситуацію та несанкціоноване використання газу можна ЦІЛОДОБОВО за телефоном «104».
ПрАТ «Гадячгаз».
Фото ілюстративне.

ВОЛОНТЕРИ ПЛАНУЮТЬ
ПОЇЗДКУ В ООС:
ДОЛУЧАЙМОСЯ ДО
ЗБОРУ ПОСИЛКИ

Про це повідомила Олена
Будник у соцмережі:
«Орієнтовно 26 грудня 2021 року,
гадяцькі та київські волонтери планують передноворічну поїздку в зону
ООС.
Всіх бажаючих долучитися до доброї справи ласкаво просимо до
співпраці.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Школярів чекаємо з малюнками,
листівками та оберегами», - йдеться
у повідомленні в соцмережі.
Контактний телефон:
0999533710 Іван.
«БМ»
Фото ілюстративне
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Минулого тижня
в Гадячі
народилося
2 немовлят

У МЕРЕЖІ АЗС
ЗБУВАЛИ БЕНЗИН
ТА ДИЗПАЛИВО
НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ
Слідче управління поліції області, за оперативного супроводження відділу захисту інтересів суспільства та держави Главку поліції, здійснює досудове розслідування за фактом реалізації на одній з
автозаправних станцій Полтави дизпалива та бензину, що не відповідають вимогам державного стандарту України.
«Під час проведення санкціонованого обшуку на
території АЗС слідчі, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, вилучили
понад 75 тонн дизельного палива та понад 9,5 тонн
бензину», - повідомив заступник начальника поліції
Полтавщини Артем Родигін. У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 190
(Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою
змовою групою осіб, або таке, що завдало значної
шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України, вирішується питання про накладення арешту на
вилучене майно. Нині тривають слідчі та оперативно-розшукові дії. Яка саме мережа продавала таке
пальне для авто, у Главку не розголошують.
Про це інформує обласна поліція

УБИВ ЧОЛОВІКА І ВТІК
Чоловік убив із вогнепальної зброї людину в сусідній Дніпропетровській області та зник у невідомому
напрямку. Про вчинення особливо тяжкого злочину
поліцію Полтавщини повідомили колеги із сусідньої
Дніпропетровської області. Зокрема, у повідомленні йшлося, що в селі Тарасівка, Кам›янського району,
Дніпропетровської області, близько 13.00, невідомий
чоловік убив із вогнепальної зброї місцевого мешканця, 1982 року народження. Отримавши орієнтування, поліцейські Полтавщини виявили підозрілий
транспортний засіб, в якому пересувався ймовірний злочинець, на території Глобинського району. У
ході проведення спецоперації, оперативники карного розшуку Полтавщини, спільно із спецпризначенцями ГУНП та патрульної поліції, фігуранта затримали. На часі вирішується питання щодо передачі
правопорушника поліцейським Дніпропетровщини
для проведення подальших оперативно-розшукових
та слідчих дій, повідомляють на сайті ГУНП у Полтавській області.

10 осіб
пішли
з життя

4 пари
одружилися

НАРКОТИКИ
В ОСОБЛИВО
ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ
Півтисячі пігулок психотропної речовини, на суму
понад 250 тисяч гривень, поліція виявила за місцем
мешкання 21-річного жителя Гадяча. Чоловікові інкримінують незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.
Відшукати особливо небезпечні наркотики слідчим та оперативникам поліції допомогла службова
вівчарка Кінологічного центру поліції Полтавщини, залучена до проведення обшуку. Окрім екстазі на території домогосподарства виявили пакунок
з канабісом.
«Залучення до окремих слідчих дій спеціально
навчених службових собак завжди дає позитивні результати. Тим більше коли мова про виявлення наркотичних засобів. У підсумку слідчі отримують докази, необхідні для доведення вини підозрюваного»,
– зазначив Ростислав Ярошенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділення поліції №1
(м. Гадяч)
Слідчі відділення поліції №1 Миргородського
районного відділу, за процесуального керівництва
Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури, вже завершили досудове розслідування у
кримінальному провадженні та спрямували до суду
обвинувальний акт відносно фігуранта. Санкція частини 3 статті 309 Кримінального кодексу України,
яку інкримінують гадяччанину, передбачає від 5 до
8 років ув’язнення.
За матеріалаи Миргородського ПР.

ФАЛЬШИВИЙ
АЛКОГОЛЬ

МОРИВ ПСА ГОЛОДОМ
І ТРИМАВ НА ЛАНЦЮГУ
БЕЗ НАШИЙНИКА
Власник не годував собаку, тримав його на ланцюгу без нашийника, чим травмував тварину. До відділу №3 (місто Карлівка) Полтавського районного
управління поліції днями звернувся голова організації «Карлівка Допомога Безпритульним Тваринам»
та повідомив про жорстоке поводження з твариною.
Представник організації розповів, що 53-річний житель одного із сіл Карлівської громади морить собаку
голодом. Також волонтери зазначили, що господар
тримає собаку без нашийника на ланцюгу, що призвело до травмування шиї тварини, – повідомляють
на сайті обласної поліції.
Поліцейські, які прибули на місце події, обстежили умови тримання собаки та з’ясували, що тварина
дійсно потребує відповідного догляду та лікування.
Петро Кондратенко, начальник відділу поліції №3,
повідомив, що під час спілкування з поліцейськими господар погодився добровільно віддати собаку
до притулку для надання їй допомоги. На даний час
тварині надається необхідне лікування.

Пластикові пляшки з фальсифікатом вилучили під
час санкціонованого судом обшуку за місцем проживання 66-річного жителя Лубен. Підпільний склад з
підакцизним товаром викрили працівники слідчого
управління поліції області спільно з оперативниками регіонального управління стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва Полтавської
обласної прокуратури. Під час процесуальних дій
слідчі вилучили пристрій для дистиляції та понад
450 літрів готового алкоголю. Слідчі здійснюють
розслідування за частиною 3 статті 204 (Незаконне
виготовлення спиртових дистилятів, алкогольних
напоїв або інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від
восьми до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання
для її виготовлення.

ГУНП у Полтавській області

Відділ комунікації поліції Полтавщини

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

5 пар
розлучилися

пожежі
7 грудня, о 23 год 16 хв., надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в с. Ціпки,
Краснолуцької ТГ. На місце події направлено МПО
с. Красна Лука.
Пожежа ліквідована о 03 год. 15 хв., 08.12.2021
року. Вогнем знищені: шиферна покрівля по дерев’яній обрешітці на площі 25 м кв, дерев’яне перекриття стелі на площі 25 м кв, близько 10 м куб дров, сіно
2018 року укосу (близько 1 тонни), 2 дерев’яних вікна та 1 дерев’яні двері, газова плита, дерев’яна підлога на площі 10 м кв, домашні речі, що знаходилися в
господарській будівлі. Врятовано від знищення полум’ям господарську будівлю.
12 грудня о 15 годині 00 хвилин за номером 101
надійшло повідомлення про те, що по вулиці Першотравнева в м. Гадяч, із житлового будинку виходить дим. Рятувальники 6 ДПРЧ (м. Гадяч) відразу
виїхали на місце виклику - по прибуттю встановлено, що пожежа виникла в ванній кімнаті житлового будинку.
Ймовірна причина виникла пожежі - коротке
замкнення в побутовому електроприладі (пральній
машині). В наслідок пожежі господарка будинку отримала травму (від госпіталізації відмовилася), вогнем знищено пральну машину та облицювання стелі
ванної кімнати на площі 12м.кв.
О 15 год. 40 хв. дана пожежа ліквідована, врятовано від знищення житловий будинок.
За інформацією 6 ДПРЧ (м. Гадяч).

ЗА РІК У ПОЛТАВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ ЖЕРТВАМИ
ШАХРАЇВ СТАЛА
1000 ОСІБ
Щодня у Полтавській області до «пастки» шахраїв
потрапляє в середньому 6 громадян. Більшість ошуканих – люди старшого віку, а схеми, що використовують шахраї, практично незмінні. Про це повідомляють в пресслужбі обласної поліції.
«З початку року в області поліція зареєструвала
близько 1000 звернень громадян про незаконні дії
шахраїв. Як показує практика, зазвичай аферисти
пропонують поміняти старі гроші на нові, придбати
дешеву техніку, ліки, перевірити лічильники, перерахувати гроші на лікування родича або заплатити
за закриття фіктивного кримінального провадження та інше. Крім того, поширені випадки обману під
час купівлі-продажу товарів на сайтах Інтернет-магазинів», – зазначив очільник поліції Полтавщини
Євген Рогачов.
Що варто пам’ятати кожному з нас та яких правил слід дотримуватися, щоб не потрапити до пастки шахраїв?
1. Не довіряйте словам незнайомців, які обіцяють
вам допомогу або пропонують дешеві товари.
2. Не впускайте чужинців до оселі або негайно обривайте з ними розмову, якщо спілкуєтеся
телефоном.
3. Якщо у вас вимагають гроші або виконання інших дій, обов’язково запам’ятайте номер шахрая та
негайно телефонуйте до поліції.
4. Повірку та ремонт лічильників газу, води, електроенергії й тепла забезпечують тільки підприємства, що надають комунальні послуги. Контролери
зобов’язані завчасно попередити про заплановані роботи та пред’явити документи.
5. Якщо вам телефоном кажуть, що хтось намагається зняти кошти з вашого банківського рахунку, не
поспішайте виконувати чужі настанови.
Не телефонуйте на незнайомі номери, зазначені
в СМС-повідомленнях. ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! В СМС
від банку вам ніколи не запропонують набрати інший номер телефону. Тим більше вночі, коли фінансові установи не працюють! Ніколи й нікому за
жодних обставин не розголошуйте дані вашої пластикової карти.

На лаві підсудних
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ДИРЕКТОРА
«ТЕХМОЛПРОМ»
ЗНОВУ ОШТРАФУВАЛИ
Гадяцький районний суд, 1 грудня,
розглядав матеріали, які надійшли від
Управління Держпраці у Полтавській
області про притягнення до адміністративної відповідальності директора
ТОВ «Техмолпром», за ст. 41 ч.2 КпАП
України.
Було встановлено, що обвинувачений
займає посаду директора ТОВ «Техмолпром», що знаходиться за адресою
м.Гадяч вул. Будька, 47. При перевірці
підприємства державним інспектором
праці, на 9 вересня 2021 року, виявлено
порушення строків та періодичність виплати заробітної плати.
Так, згідно довідки від 06.09.2021 року
сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 06.09.2021 становить 4653,3 тис грн., 206 працівникам,
в тому числі звільненим працівникам
3443,1 (186 чол). Дата останньої виплати заробітної плати 18.08.2021 року в
сумі 3,7 тис.грн.

Обвинувачений в судове засідання не
з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.
Його вина підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення від 09.09.2021, актом інспекційного відвідування юридичної особи, яка
використовує найману працю та іншими матеріалами справи в їх сукупності.
Керуючись ст.ст. 401, 41 ч.2, 221, 283,
284 Кодексу України про адміністративне правопорушення, суддя постановив визнати винним директора ТОВ
«Техмолпром» у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.41 КУпАП
та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає
1700 грн. Також його зобов’язали його
сплатити на користь держави судовий
збір в сумі 454 грн.

7 РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ
ВОЛІ: ЗАСУДИЛИ
ЧОЛОВІКА ЗА
ЗҐВАЛТУВАННЯ СЕСТРИ
Так, згідно даних реєстру, 25 травня
2021 року близько 12:00 обвинувачений, перебуваючи вдома, вчинив дії сексуального характеру, щодо своєї неповнолітньої сестри.
Своїми умисними діями чоловік скоїв
злочин, передбачений ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України, (вчинення
дій сексуального характеру, пов`язаних
із вагінальним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій,
без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування), вчинені щодо неповнолітньої особи, з якою винний перебуває у сімейних відносинах).
У суді вину в пред›явленому обвинуваченні він визнав повністю, просив вибачення у потерпілої за скоєне та просив його суворо не карати. Він розповів,
що того дня повернувся додому напідпитку. В будинку була лише його се-

стра, яка сиділа за ноутбуком. Він взяв
її на руки, роздягнув, скинувши з неї
штани, шорти та нижню білизну та поклав на диван, після чого вступив з нею
в статевий зв`язок поза її волею. Повідомив, що сестра просила її відпустити.
Після зґвалтування дівчинка втекла,
а він переховувався на городі, бо його
не пускали до хати. Потерпіла про те,
що сталося, розповіла своїй сестрі того
ж дня, а вона вже повідомила матері.
Проте, слідство також встановило, що
мати дівчинки не одразу звернулася до
поліції, оскільки боялася за сина. В суді
вона відмовилася свідчити.
Згідно з текстом вироку, відомості про
чоловіка мають внести до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти
статевої безпеки та статевої недоторканості малолітньої особи.
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ГАДЯЧГАЗ «НАДУМУЄ»
ПОКАЗНИКИ,
ПОЛІЦІЯ - БЕЗДІЄ
Слідчий суддя Гадяцького
районного суду, 3 грудня,
розглядав скаргу на
бездіяльність начальника ВП
№1 Миргородського РВП
ГУНП в Полтавській області.
Було встановлено, що 30 листопада
року позивач звернувся до слідчого
судді Гадяцького районного суду Полтавської області зі скаргою на бездіяльність начальника ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській
області щодо невнесення відомостей
про кримінальне правопорушення до
ЄРДР.
У скарзі заявник зазначає, що ним
23.11.2021 подано до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській
області заяву про вчинення дій, що
містять ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 189,190,192 КК України. Повідомлення про розгляд вказаної заяви він не отримував.
Дана заява здана ним до канцелярії
Гадяцької поліції, що підтверджується
відміткою та копією заяви. У поданій
ним заяві йшлося про те, що оператором ГРМ - ПрАТ «Гадячгаз» навмисно вказано об`єми природного газу не
фактичні, а надумані, з метою стягнути з нього кошти по найбільшому тарифу. Здійснити корегування показів лічильника оператор ГРМ - ПрАТ
«Гадячгаз» на його неодноразові прохання відмовляється. Також, на його
офіційний запит від 20.10.2021 ПрАТ
«Гадячгаз» відповіді йому не надав.
Окрім того, у нього відсутній договір
з ПрАТ «Гадячгаз» з розподілу газу.
Вважає, що дії ПрАТ «Гадячгаз» спрямовані на вилучення у нього коштів у
незаконний спосіб.
Жодних дій, спрямованих на вне-

сення відомостей до ЄРДР та здійснення досудового розслідування, поліцейськими не вчинялось, тому він
просить визнати протиправну бездіяльність начальника ВП № 1 очевидною та зобов`язати уповноважену особу поліції внести відомості до ЄРДР за
його заявою.
У судовому засіданні позивач підтримав вимоги скарги та просив її
задовольнити.
Представник ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області у судове засідання не з`явився,
про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про поважність причин неявки
не повідомив.
Статтею 214 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про
вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати
розслідування. ВП № 1 підтвердження про внесення відомості до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за заявою позивача, поданою 23 листопада
2021 року, не надано.
Таким чином, бездіяльність працівників ВП № 1, уповноважених на
здійснення таких дій, яка полягає у
невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, підтверджена у ході розгляду скарги, у
зв`язку з чим вимоги скарги позивача, задовольнили у повному обсязі слідчий суддя зобов`язав уповноважену особу ВП №1 внести відомості
про кримінальне правопорушення до
ЄРДР згідно заяви позивача.

СЕРЕД НОЧІ, У
ПІД`ЇЗДІ, ГОЛОСНО
СЛУХАВ МУЗИКУ
6 грудня суддя Гадяцького
районного суду розглянув
справу про адміністративне
правопорушення, яка надійшла
від ВП № 1 Миргородського
РВП про притягнення до
адміністративної відповідальності
громадянина України, який
працює МКП «Комунсервіс»,
за ст. 1802 ч.2 КУпАП.
Було встановлено, що 5 листопада, о
01 год. 22 хв. Обвинувачений, за місцем проживання, на другому поверсі
під`їзду будинку, гучно слухав музику на мобільному телефоні, при цьому
шум проникав за межі приміщення,
що заборонено із 22 до 8 години відповідно до ст.24 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
Обвинувачений в судове засідання
не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним
чином, про що свідчить його підпис
в протоколі про адміністративне правопорушення про ознайомлення з місцем та часом розгляду справи, клопотання про перенесення розгляду
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справи від нього не надходило.
Його вина у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 1802 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, поясненням
очевидців даної події. Постановою поліцейського СРПП ВП № 1 Миргородського РВП його притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1
ст. 1802 КУпАП.
Керуючись ст. 401 , 1802 ч.2, 221,
283, 284 КУпАП, суддя визнав винним обвинуваченого у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.1802 КУпАП та
піддав адміністративному стягненню
у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 510 грн. Також він сплатить на користь держави судовий збір
в сумі 454 грн.
Підготувала О. Кириченко
за метеріалами ЄДРСР
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ОПОЗИЦІЯ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛРАДІ
НАЗВАЛА 169-МІЛЬЙОННИЙ ФОНД ДЕПУТАТА
«ПОЛІТИЧНОЮ КОРУПЦІЄЮ» —
В ОДА ТАКЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАПЕРЕЧИЛИ
Депутати облради, які створили
більшість, отримують на свої
округи чималі кошти, тоді як
опозиційні не мають жодної копійки.
Останні вважають, що таким
чином в облраді створено ручний
механізм політичної корупції

№ Назва громади

Ще у 2017 році обласна рада створила
Фонд розвитку територій Полтавської
області. Це своєрідний «Фонд депутата»,
адже на рік 84 депутати отримували 85
млн, із розрахунку «мільйон на кожного».
Зайвий мільйон йшов на райони, які не
мали своїх представників в облраді.
29 грудня 2020 року облрада затвердила Програму розвитку місцевого самоврядування на
2021-2023 роки. Програма на поточний рік передбачала фінансування об’єктів та заходів за рахунок коштів
Фонду розвитку територій області на суму 85 млн грн.
У квітні 2021 року Полтавська облрада на своєму
другому засіданні 4-ї позачергової сесії підтримала направлення 13 млн грн залишків 2020 року спрямували
у фонд розвитку територій або «депутатський фонд».
Рішенням 5-ї сесії обласної ради від 6 липня цього
року цю суму було збільшено до 115 млн грн. Рішенням 7-ї позачергової сесії облради від 21 жовтня фінансування збільшено до 169 млн грн.
У 2019 році голова облради Олександр Біленький
так обґрунтував необхідність існування такого фонду:
— Органи місцевого самоврядування чи органи виконавчої влади на місцях звертаються до депутатів обласної ради з проханням погодити фінансування з цього
Фонду об’єктів, які є стратегічними для регіону. Наприклад, добудова лікарні в якомусь районі умовно. Тоді
депутат приймає рішення, що він підтримує цю історію,
чи якусь екологічну історію, чи інфраструктурну. Округ
у депутата складається не з однієї територіальної одиниці, це райони, це сільські ради. Саме вони є ініціаторами таких фінансових проектів. А завдання депутата
— підтримати або апелювати, чому ні.
Окрім цього Олександр Біленький три роки тому не
вважав Фонд інструментом політичного впливу, оскільки кошти розподіляються між депутатами рівномірно.
Однак в опозиційних депутатів, зокрема, від партії
«За Майбутнє», виникли запитання саме до зазначеного рівномірного розподілу. Вони надіслали нам аналіз витрат коштів з Фонду розвитку територій за 2021
рік у розрізі фракцій, чиї депутати отримали кошти на
свої громади.
На основі розпоряджень ПОДА про виділення коштів
на підставі звернень депутатів опозиція проаналізувала їхній політичний контекст, а саме лояльність тільки
до провладних депутатів.
Так, за розрахунками представників опозиції, в 25
громадах, якими керують голови, обрані від «Довіри»
та над якими обласні депутати-довірівці взяли «шефство», сьогодні проживають 466 тис. чоловік, або 33,9%
від всього населення. На розвиток цих громад виділено майже 76% коштів Фонду розвитку територій. Або
201 грн в розрахунку на одного жителя.
Водночас на 573 тис. жителів громад (41,6%), керівники яких обрані від партії «За Майбутнє» з Фонду
розвитку територій виділено лише 4,4%, або по 9,5 грн.
А це в основному жителі найбільших промислових міст
— Полтави і Кременчука, які і є основними наповнювачами обласного бюджету.
Майже 123 млн грн із 169 млн коштів Фонду розвитку територій Полтавської області було розподілено на
громади. 20 млн грн з цих 123-х направлені не на рахунки громад, а через Департамент містобудування та архітектури Полтавської ОДА. Саме через цей Департамент
за рахунок ФРТ додатково були витрачені кошти в сумі
11,2 млн грн, зокрема, на спорудження щогли до 30-річчя Незалежності України та 24,1 млн. капітальний ремонт дороги винятково на Котельву. Разом же через департамент містобудування та архітектури з ФРТ-2021
буде витрачено майже 55 млн грн, або 32,6% від загальної суми ФРТ.
Цьогоріч кошти Фонду розвитку територій були
спрямовані також й на інші департаменти Полтавської

ОДА: 8,3 млн грн на Департамент охорони здоров’я, 1,1
млн грн на Департамент соціального захисту, 0,3 млн
грн на Департамент культури.
Аналіз коштів, які спрямовувалися на громади напряму і через Департамент будівництва ОДА (123 млн
грн), показує, що левова частка цих коштів була розподілена на 25 громад, керівники яких обралися від «Довіри», або увійшли до цієї «команди» нещодавно. Ці громади отримали 93,6 млн грн або 75,9% всіх коштів, які
мали бути розподілені для всіх 60-ти громад.
Решта фракцій по суті отримали наступні кошти:
«Батьківщина» — 5 673 920 грн (4,6%)
«За Майбутнє» — 5 450 000 грн (4,4%)
«Слуги народу» — 4 153 250 грн (3,4%)
«Рідне місто» — 3 840 000 грн (3,1%)
самовисуванці — 10 648 452 грн (8,6%).
Депутат обласної ради Ірина Степаненко, яка відома
своїм опозиційним ставленням до голови ради Олександра Біленького, так прокоментувала цей механізм
розподілу коштів:
— На моє глибоке переконання, Фонд розвитку території, особливо в тому форматі, в якому він поділений в
2021 році, — це виключно механізм впливу на голосування депутатів, свого роду «підкуп їхньої лояльності». А
тому я вважаю, що в такому вигляді він вичерпав себе.
Якщо без жодних пояснень відмовляють громаді, яка подала заявку на допомогу з ФРТ, у ремонті даху школи
чи садочка, а іншу в цей де час обдаровують коштами
на спорудження умовно роллердрому, то говорити про
те, що громади розвиваються в рівних умовах, взагалі
не доводиться. Я стояла і стоятиму на одному. Немає
привілейованих громад, бо люди в усіх громадах мають
одні і ті самі базові потреби. А тому всі обласні Програми мають враховувати потреби всіх громад, без винятку. А такий рудимент, як Фонд розвитку територій має
відійти у минуле.
Ці критичні оцінки «Полтавщині» прокоментував Дмитро Лунін, перший заступник голови Полтавської ОДА та голова робочої групи, яка приймає звернення від громад на фінансування з Фонду розвитку
територій. Він вважає, що такі звинувачення опозиції
— це навмисне введення в оману.
— Заявки на фінансування подають не окремі депутати, а громади. Саме коли раніше гроші надавалися
депутатам, то це і було політичною корупцією. Наразі цей підхід змінено, тому на фінансування подаються тільки громади, — повідомив Дмитро Лунін. — А як
тоді можна визначити: якому саме депутату облради
надаються ці кошти? Я по пам’яті можу зараз сказати, що, наприклад, були профінансовані приймальні відділення лікарень в Миргороді та Лубнах. Це «Довіру»
профінансували чи когось іншого? Або виділено Кременчуцькому онкодиспансеру 4,2 млн грн. То який саме партії надали ці кошти, якщо там міський голова від «За
Майбутнє»? Скажу чітко, що не існує таких громад,
яким не надаються кошти з якихось політичних міркувань. Робоча група приймає будь-які звернення від громад, колегіально обговорює їх та рекомендує на підпис
голові облдержадміністрації.
Дмитро Лунін також пообіцяв надати повну та офіційну інформацію щодо фінансування громад Полтавщини з Фонду розвитку територій.
«Полтавщина»
Фото із відкритих джерел
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Білицька
Білоцерківська*
Великобагачанська*
Великобудищанська*
Великорублівська
Великосорочинська*
Гадяцька*
Глобинська*
Гоголівська
Горішньоплавнівська
Градизька*
Гребінківська*
Диканська
Драбинівська
Заводська
Зіньківська*
Кам’янопотоківська
Карлівська
Кобеляцька*
Козельщинська
Коломацька
Комишнянська*
Котелевська*
Краснолуцька
Кременчуцька
Ланнівська
Лохвицька*
Лубенська*
Лютенська
Мартинівська
Мачухівська
Машівська
Миргородська*
Михайлівська
Нехворощанська
Новооржицька*
Новогалещинська
Новосанжарська
Новоселівська
Оболонська
Омельницька
Опішнянська
Оржицька
Петрівсько-Роменська*
Пирятинська
Піщанська
Полтавська
Пришибська
Решетилівська*
Ромоданівська*
Семенівська*
Сенчанська*
Сергіївська*
Скороходівська
Терешківська
Хорольська*
Чорнухинська*
Чутівська
Шишацька*
Щербанівська
Всього

Коштів
з Фонду
депутата
0
2 200 000
4 248 276
2 000 000
0
800 000
7 880 000
5 200 000
1 210 000
1 000 000
980 000
4 120 000
100 000
0
1 000 000
3 700 000
832 200
210 000
2 598 000
466 000
0
1 800 000
2 000 000
200 000
2 100 000
790 000
1 000 000
6 300 000
100 000
0
1 100 000
0
18 583 508
0
3 740 000
5 078 000
0
2 847 920
250 000
1 410 000
1 736 850
1 730 000
0
500 000
2 536 252
1 006 400
0
0
9 408 163
1 809 835
1 190 000
2 560 000
1 484 400
0
2 150 000
2 931 179
1 000 000
1 000 000
4 300 000
2 250 000
123 436 983

* — громади, які де-факто знаходяться під опікою «Довіри».
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СПОЖИВАЧІ КРАДУТЬ
САМІ У СЕБЕ

На фейсбук-сторінці КПТГ
«Гадячтеплоенерго», 8 грудня,
з’явилось звернення директора
підприємства до споживачів.
Шановні жителі багатоквартирних
будинків, споживачі послуг
теплопостачання!
Адміністрація КПТГ ГАДЯЧТЕПЛОЕНЕРГО переконливо просить не зливати теплоносій із системи опалення,
оскільки це призводить до автоматичного вимкнення котельного обладнання та, відповідно, до перебоїв у наданні
послуг із теплопостачання.
Звертаємо вашу увагу на те, що весь
теплоносій, злитий вами у систему каналізації, проходить через тепловий лічильник та включається до вартості послуги з постачання теплової енергії, яка
оплачується споживачами.
О. Гавриленко, директор КПТГ
«Гадячтеплоенерго».

Час від часу деякі мешканці несанкціоновано зливають із опалювальної системи гарячу воду для господарських по-
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БАСЕЙН НА ДАХУ.
ХТО ВИНЕН?

треб. А це сотні кубічних метрів гарячої
води, що спричиняє зменшення кількості тепла на обігрів будинку. На секунду може здатись, що за цю воду ніхто не
платить, але це не так. У кожному будинку встановлені лічильники теплоенергії, які рахують загальну кількість
отриманого тепла будинком. Тому, ці
кошти все одно входять в платіжки за
теплопостачання, але з розподілом на
кожного мешканця.
Злив гарячої води з системи опалення «увійшов у моду» вже років з десять.
Споживачі навіть встановлювали крани для більш комфортнішого використання. Бажання обдурити систему та
зекономити копійку затуманює розум і
не дає помітити той факт, що шкода від
таких дій, в першу чергу, торкається самого «зливача» води. Зовсім не хотілось
би, в мороз залишитись без опалення,
через збій у системі. Зокрема, були випадки в Україні, коли на протидію зливанню води теплопостачальники додавали в мережу теплопостачання фарбу,
яка світилась в темряві та мала зелений
колір. Може й нашим так зробити?

«ВСЕ ДЛЯ
БЛАГА СЕЛА»?
У Рашівці нещодавно встановили
нову автобусну зупинку. З
першого погляду – це добре,
благоустрій села заслуговує уваги.
Місцеві мешканці поділились
враженнями від нової споруди.
Почнемо з того, що стара зупинка
була в більш-менш пристойному стані,
хоча потребувала невеликого ремонту
та відновлення естетичного вигляду, але
свою головну функцію виконувала. Тим
більше зроблена вона була з цементних
блоків, на відміну від нової, металевої.
Нова ж зупинка нагадує кабінку для переодягання на пляжі. Стіни знаходяться
на певній відстані від землі, утворюючи
проміжок, куди потрапляє вода. Звісно,
якоїсь системи її відведення також не
передбачено, то ж вся вода опиняється
всередині зупинки. Окрім цього щілини
по боках конструкції створюють протяги і там просто неможливо заховатись
від негоди, особливо, коли «лупить»
дощ і хорошим вітерцем. Біля самої зупинки поставлена табличка «Для блага

села від товариства «Маяк». Підписуватись такими словами під цим «творінням» – скоріше схоже на «злий жарт»
або навіть на знущання.
Бездарне використання коштів
вражає?
А ще більше вражає те, що хтось дійсно вважає це покращенням умов та гордо пише назву своєї організації. Також
незрозуміла, реакція старости села Рашівка та голова Лютенської громади,
без відома та згоди яких неможливо
щось побудувати, встановити і т. д. Їх,
до речі, місцеві мешканці запрошували
постояти на зупинці, під дощем, хоча б
хвилин 15.
Взагалі питання доцільності прийняття подібного роду «покращень» ставить
під сумнів компетентність відповідальних за благоустрій у населених пунктах. В цілому ж, стиль виконання робіт
у чиновників, роками застиг на одному рівні: зробити як-небудь, написати
на ньому «своє ім’я» та створити вид
бурхливої діяльності і при цьому ні на
секунду не задумуючись про наслідки.

У п’ятницю, 10 грудня,
мешканка багатоповерхівки
в Гадячі зателефонувала до
КП «Гадяч-житло» і заявила
що в будинку за адресою
вулиця Воровського, 9 капає
з вентиляції. Ніякої реакції
на виклик не відбулось. На
наступний день прорвало
зливну трубу і майже вся вода
з даху будинку опинилась
у двох квартирах, які
розташовані на останньому
поверсі.
Але не все так просто
Як виявилось, КП «Гадяч-житло»
не є обслуговуючою організацією для
цього будинку, про що заявниця не
знала. Тобто жінка зателефонувала не
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в ту організацію, а там прийняли виклик та відклали його з очей подалі.
Комунальники вирішили, що буде зайвим перетелефонувати та повідомити про помилку, все ж таки п’ятниця,
скоріш би вже додому.
Спасіння потопаючого - діло рук самого потопаючого
По великому рахунку, провина лежить на заявниці, яка не знала, що вже
півроку її будинок обслуговує ТОВ
«Будсантехпроект». З іншого боку,
КП «Гадяч-житло» навіть не зробило спробу допомогти, хоча б інформацією. Можливо, якби заява надійшла
в потрібну організацію, затоплення
можна було б уникнути. Але цього не
сталось – людський фактор.
Підготував Влад Лидзарь
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ЦІНИ НА ПРОДУКТИ ДОСЯГЛИ
ДЕСЯТИРІЧНОГО МАКСИМУМУ:
ДО ЧОГО ГОТУВАТИСЯ ПЕРЕД СВЯТАМИ

Продовольчий індекс ООН
показав, що за рік ціни у світі
зросли майже на третину
і досягли десятирічного
максимуму. До речі, за даними
Держстату, українці витрачають
на продукти 40% своїх доходів,
але ця цифра може збільшитися
напередодні новорічних свят.
Ми промоніторили, які продукти
знову зросли у ціні, а що
подорожчає вже найближчим
часом і чи варто закупитися
продуктами наперед, щоб
зекономити?
Перед святами очікується
стрибок цін приблизно на 20%
Щороку перед зимовими святами українці масово закуповуються продуктами.
Оскільки їх багато, то й продуктів треба
чимало. В супермаркетах спостерігаються
шалені черги, а ще шалені ціни. На жаль,
в той час коли вся Європа перед святами
робить знижки та акції, в Україні навпаки
піднімають ціни. Інколи ледь не в двічі.
Так от, цього року підвищення буде суттєвим, адже наразі росте курс долара, тож
падіння гривні провокує подорожчання
імпортних продуктів. Крім цього подорожчання електроенергії та газу зумовлює ріст цін на різноманітну сільськогосподарську, фермерську та інші види
продукції.
Про це розповів колишній президент
Асоціації фермерів та землевласників
України Іван Томич:
«У порівнянні з минулим роком, новорічний стіл, в середньому, подорожчає на
16-20%. Тобто українцям потрібно буде
переплатити на 20% для того, щоб накрити стіл, як минулого року».
При цьому він вказав, що найбільше
ціни підскочать на м›ясо, томати, огірки та перець. Буряк, морква, капуста до
кінця року подорожчають не так дуже –
на 10%. А ось цибуля може рекордно вирости в ціні. У порівнянні з минулим роком - у 2,5 рази.

Також продовжиться зростання цін на
молочні продукти. І це не дивлячись на
те, що із початку 2021 року вартість літра молока в Україні уже зросла у середньому на 3 грн., а твердого сиру – більш
ніж на 40 грн.
Директор Асоціації м›ясної галузі
Микола Бабенко попередив, що на тлі
високих цін на сало в Україні існує ризик подорожчання свинини - на 20%, а
курятини на 10%.
Також, за оцінками аналітиків, перед новим роком, варто очікувати подальшого зростання цін на соняшникову олію. Вартість літрової пляшки може
дійти до 100 гривень. При цьому уточнювалося, що ціна повинна впасти хоча
б на 20-30 доларів.
До речі, із слів економістів, найменше
коливання цін очікується на делікатеси – морську рибу та ікру. Їхня вартість
здебільшого залежить від курсу долара. Тож, якщо він залишатиметься стабільним – морепродукти на новорічних
столах будуть без завищених цін. Тому,
якщо ви економите, то закупити хоча б
мінімальний набір продуктів на свято
не завадить.
Алкоголь, бакалію та крупи
вже можна купувати
Який Новий рік без шампанського, олів’є, або бутербродів з червоною
ікрою? Якщо й ви такої думки, можете вже помалу скуповувати смаколики та основні інгредієнти до улюблених страв.
Зелений горошок чи наприклад консервована кукурудза, все це постоїть до
свят і не зіпсується. Зараз доречно буде
купити й алкогольні напої, адже ближче до Нового року ціни на них добряче
зростуть. Можна придбати й газовану
воду, чи приміром крупи. Гречка, цукор,
рис, макарони — ціни планують підвищувати мінімум на 10-15%.
Якщо ж купувати зараз, то в деяких
торгових мережах можна знайти ще й
хороші знижки. За акційними пропо-

зиціями в різних супермаркетах можна слідкувати онлайн у спеціальних
додатках.
Проте, обов’язково звертайте увагу
на термін придатності. Також, головне
не захопитися і не накупити продуктів,
які не дочекаються до Нового року та
Різдва.
Ціни хочуть «заморозити»
У той же час, у Верховній Раді запропонували повернути постійний державний контроль за цінами на «соціальні»
продукти харчування. Ініціатива прописана у законопроекті №6374. Документ зареєстрували у Верховній Раді,
але розглянути поки що не встигли.
Регулювати пропонують торгову націнку – маржу продавців. Згідно із законопроектом, її хочуть встановити на
рівні не вищому за 15% і не нижчому
ніж 5% від відпускної ціни виробника
продукту. Тобто, якщо завод продає кілограм цукру за 25 грн, його вартість із
торговою націнкою має не перевищувати 28,75 грн/кг.
Обмежити ціни планують саме на «соціальні» продукти, причому вітчизняного виробництва. До списку входять:
гречана крупа; цукор - пісок; пшеничне
борошно вищого ґатунку; соняшникова олія; вермішель із борошна вищого
ґатунку; молоко жирністю 2,5% (пастеризоване, упаковане у плівку); вершкове масло жирністю 72,5%;
хліб (житньо-пшеничний та батони з
пшеничного борошна); курячі яйця (категорія С1);
м’ясо птиці (ціла куряча тушка); мінеральна вода (негазована).
Нагадаємо, що постійне держрегулювання цін на продукти в Україні скасували у 2017 році. Тоді в уряді вирішили,
що ринок потрібно відпустити «у вільне
плавання», адже так продавці зможуть
швидше реагувати на зміну ситуації.
Але на час карантину, який продовжує діяти в Україні, встановили інше
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правило. З 18 травня 2020 року компанії зобов›язані декларувати підвищення роздрібних цін на соцпродукти на 5%
і вище. Автори нового законопроекту
впевнені, що такі заходи не працюють.
«Рядовому споживачеві важко і майже неможливо відстежувати самостійно через інтернет, чи відбувається таке
декларування зміни ціни відповідно до
законодавства чи ні. Чинний механізм
державного регулювання цін шляхом
декларування цін на «соціальні продукти» є малоефективним і не враховує інтереси споживачів повною мірою»,
– ідеться у пояснювальній записці до
документа.
Водночас супротивники державного
регулювання цін запевняють: обмеження торгової націнки не допомагає знизити ціни на продукти. На їхню думку,
утриманню цін краще сприяє ринкова
конкуренція.
Втім, незважаючи ні на часткове держрегулювання, ні на конкуренцію, ціни
на продукти, як і раніше, стрімко зростають. Зокрема й на «соціальні» цукор та олію:
цукор в Україні коштує вже майже 30
грн/кг, і експерти прогнозують подальше здорожчання;
хліб також став одним із рекордсменом подорожчання серед продуктів харчування – ціни зросли більш ніж на 15%
за рік, і продовжать підвищуватися через високу вартість газу;
курячі яйця можуть подорожчати до
40 грн за десяток через підвищення вартості кормів.
Окрім цього, у бюджеті-2022 інфляція закладена на рівні 6,2%. Але вже зараз зрозуміло, згідно зі світовими тенденціями, цей прогноз «притягнутий
за вуха». Очікувати, що темпи інфляції, ціна на енергоносії (газ, ел. ен.), а з
ними і зростання цін, підуть на спад –
не варто.
Підготувала Оксана Кириченко
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ТАБЛЕТКА ДЛЯ ЖИТТЯ:
ІННОВАЦІЙНИЙ
ПРЕПАРАТ ПРОТИ
ТУБЕРКУЛЬОЗУ
Україна розширює можливості для лікування людей з туберкульозом, який має широку лікарську
стійкість. Це стало можливим завдяки реєстрації Міністерством охорони здоров’я України інноваційного лікарського засобу – «Претоманід». Медпрепарат
подарує надію тим пацієнтам, які мали низькі шанси
на одужання саме через недієвість вже існуючих препаратів проти важких форм туберкульозу.
Застосування нового препарату показано в інноваційному режимі BPаL в умовах операційних досліджень, коли замість 4-5 сильнодіючих ліків застосовується три препарати із більш коротким терміном
прийому.
«Впровадження нового протитуберкульозного препарату «Претоманід» в Україні ставить на крок ближче до найціннішого — збереження життя близько
1300 людей зі стійкими формами туберкульозу, а також можливості ефективно лікувати не менше 90%
людей з туберкульозом відповідно до рекомендованого цільового показника ВООЗ. Це буде вагомим вкладом задля зниження рівня поширеності та
смертності від лікарсько стійкого туберкульозу», –
коментує завідувач відділу управління та протидії
ТБ Центру громадського здоров’я Яна Терлеєва.
Україна є 5-ю країною в світі, яка надала дозвіл на
використання «Претоманіду» регулюючими органами, що ще раз підтверджує глобальну прихильність
країни до впровадження сучасних підходів лікування лікарсько стійкого туберкульозу.
Нагадаємо, що у серпні 2020 року FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (США)) схвалило застосування
нового протитуберкульозного препарату «Претоманід» для лікування туберкульозу з широкою стійкістю до лікування, а також випадків невдачі лікування мультирезистентного туберкульозу.
Даний препарат включений до номенклатурного
переліку лікарських засобів до закупівлі на початку
2021 року. Також МОЗ України виділено необхідні
ресурси для закупівлі через ДП «Медичні закупівлі
України». Залишається якнайшвидше провести всі
необхідні процедури для доступу пацієнтів до життєво необхідного лікарського засобу.
МОЗ

ДОДАТКОВІ НАБОРИ
ДЛЯ ПЛР-ТЕСТУВАННЯ
НАДІЙШЛИ В ОБЛАСТЬ
Україна отримала другу партію закуплених наборів для проведення ПЛР-досліджень на COVID-19.
Державне підприємство «Медичні закупівлі України» отримало другу партію з 6,6 тис. наборів для
проведення лабораторних досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції для виявлення SARSCoV-2, що дозволять провести 633 тис. досліджень.
Закупівлю наборів вдалося здійснити завдяки
співпраці між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Ірландії.
Держави підписали Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Державним секретарем її Британської величності, що діє
через Департамент з гарантування експортних кредитів, який функціонує як Агентство експортного фінансування Сполученого Королівства.
Підписаний Меморандум передбачає закупівлю
41667 наборів реагентів для проведення 4 млн лабораторних досліджень методом ПЛР для виявлення
SARS-CoV-2.
Закупівлю зазначених ПЛР-наборів займається
ДП «Медичні закупівлі України». Зокрема, ДП МЗУ
уклали контракт із постачальником, який запропонував найбільш вигідну пропозицію.
Перша партія з 6 250 наборів для проведення 600
тис. досліджень була отримана 8 вересня. Вся кількість була розвезена в регіони. 6 грудня ДП МЗУ
отримало другу партію – 6 600 наборів, якими
можна провести 633 тис. досліджень. Вже 8 грудня другу партію наборів направили в обласні центри контролю та профілактики хвороб МОЗ, 310 - з
яких направлено до Полтавського обласного ЦКПХ.
МОЗ.

ДЛЯ МЕДИКІВ
ВСТАНОВЛЯТЬ
ПОГОДИННУ
МІНІМАЛЬНУ ЗАРПЛАТУ
Повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
«Тиждень тому МОЗ оприлюднив проект постанови Кабміну про встановлення спеціальних надбавок за престижність праці у розмірі до 300-500%
для працівників відомчих медзакладів, бюджетних
організацій та установ. Мета – забезпечити за рахунок премій мінімальний рівень щомісячних зарплат,
визначених на наступний рік Президентом. Кілька
днів тому, МОЗ опублікував проект постанови Уряду «Про встановлення гарантій оплати праці медичних та фармацевтичних працівників», – повідомив
Михайло Радуцький.
Для державних та комунальних медзакладів, які
законтрактовані з НСЗУ, зарплати не можуть бути
нижчими наступного рівня:
– 20 тис. грн на місяць для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою
– 13,5 тис. грн на місяць для посад фахівців з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою
медичною освітою
– 120,37 грн на годину для лікарів та професіоналів
з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я
– 81,25 грн на годину для фахівців із базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою.
«Отже, навіть якщо медик працює не на повну
ставку – оплата праці у перерахунку на відпрацьований час не може бути нижчою за рівень, визначений Президентом. Щодо джерел фінансування, то
НСЗУ запевняє, що підняття тарифів ПМГ вистачить для збільшення зарплат. Заклади, які навіть за
нових тарифів не зможуть дотягнути оплату праці
до мінімального рівня, будуть працювати та визначати причину. Іноді проблема не в сумі, яку отримає
заклад, а в ефективності її використання», – зазначив Радуцький.

УСЕ ПРО
ФАРМАКОЛОГІЧНЕ
СТРАХУВАННЯ
У Рівному, Сумах, Запоріжжі, Одесі, Харкові та
Києві запускаються пілотні проєкти із фармакологічного страхування. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
«За оцінками МОЗ, щорічно українці залишають
в аптеках близько 60 млрд грн, і понад 50% з них витрачають на ліки без доведеної ефективності та за необґрунтованими призначеннями. Пілотний проект з
фармакологічного страхування, це можливість зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет
за рахунок добровільного медичного страхування. Є
ліки, що не входять до програми «Доступні ліки», та
вартість яких не відшкодовується за програмою реімбурсації, і саме завдяки добровільному страхуванню
можна отримати компенсацію на ліки, які призначаються під час амбулаторного лікування.
У закладах охорони здоров’я міст, що беруть участь
у пілотних проектах, лікарі уже мають доступ до системи фармакологічного страхування. Для того, щоб
взяти участь у проекті, пацієнт має придбати страховий поліс та сповістити про це свого лікаря. Пацієнт сплачуватиме 120 грн на місяць та отримає можливість використати страхову суму у 20 тис. грн у
разі призначення їй ліків, що не входять до програми «Доступні ліки», та вартість яких не відшкодовується за програмою реімбурсації.
Щоб отримати ліки за страховкою у разі хвороби,
пацієнт приходить до лікаря, обстежується, отримує
рецепт на ліки. Препарати, які входять в програму
фармакологічного страхування, автоматично бронюються в аптеці. Пацієнт отримує повідомлення з
інформацією про аптеку, де можна забрати ліки. Оплата ліків страховою компанією відбувається автоматично, без залучення пацієнта або лікаря.
Проект є контрольованим, рецепти виписуються
лише на міжнародні некомерційні назви препаратів
(МНН). Вибір торговельного найменування автоматизований та діє за принципами доступності та ціни.
Умови проекту роблять неможливим призначення
ліків, які не передбачені клінічними протоколами.
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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П’ЯТЬ СИМПТОМІВ
ТОГО, ЩО ПЕЧІНЦІ
«ПОГАНО»

Людський організм щодня стикається з безліччю
токсинів і шкідливих речовин. Їх накопичення загрожує розвитком серйозних ускладнень, згубних
для здоров’я. Тут нашим рятівником стає печінка.
Вона регулює травлення, метаболізм, виділення та
інші важливі функції організму. Крім того, печінка
забезпечує фільтрацію крові, і її дисфункція може
привести до високої концентрації шкідливих, потенційно токсичних речовин. Причинами такої дисфункції стають зловживання алкоголем, ожиріння,
ряд захворювань.
Ось кілька загальних симптомів того, що печінка
знаходиться не в найкращому стані і потребує обстеження у лікаря.
Втрата апетиту. Значне ослаблення апетиту може
бути ознакою печінкової недостатності – стану, викликаного нездатністю органу позбавлятися від непотрібних і небезпечних речовин.
Зміна кольору сечі і калу. На нього впливає білірубін, жовчний пігмент (вироблення жовчі контролюється печінкою). Наприклад, темна сеча може бути
ознакою холесатазу – патологічного стану печінки,
пов’язаного з блокуванням або зменшенням відтоку жовчі з неї.
Утруднене дихання – це не тільки симптом серцевих ускладнень. Прогресуючі захворювання печінки,
внаслідок яких «засмічується» кров, також можуть
впливати на роботу легень, провокуючи задишку,
інші проблеми з диханням.
Ректальна кровотеча. Цироз, при якому здорова
тканина печінки замінюється рубцевою, приводячи
до її пошкодження, здатний викликати ректальну
кровотечу. Це вимагає негайного втручання медиків.
Свербіння шкіри. Коли печінка знаходиться в тяжкому становищі, організм погано позбавляється від
жовчної солі, що може привести до її накопичення
під шкірою і появи свербіння. Порада лікарів - потрібно показуватися фахівцеві.
Здоров’я.UA

СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ
НА ГРИП ТА ГРІ
На підконтрольній території (Гадяцький район) за
період з 3 по 10 грудня на ГРІ захворіло 187 особи, із
них дітей – 83 (44,4%).
Показник захворюваності по району на ГРІ – 372,9
на 100 тисяч населення, в т.ч. по
м. Гадяч 445,8 – показник не перевищує базовий рівень (епідемічний поріг – 521,88).
Випадків грипу не зареєстровано.
Щеплено проти грипу та ГРВІ з 01.09. по
10.12.2021р. - 241 особа (1% - від населення району).
С. Бабак, в. о. завідувача
Гадяцького ВПДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»

ЩЕПЛЕННЯ ВІД ПНЕВМОКОКУ
МОЖЕ СТАТИ ОБОВ’ЯЗКОВИМ
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що
в Україні щеплення від пневмококу може стати для
дітей обов’язковим і безкоштовним. Про це він повідомив під час форуму Україна 30.
Нагадаємо, що у національному календарі на сьогодні є щеплення проти 10 інфекційних хвороб, яким
можна запобігти, вчасно провівши вакцинацію - гепатит В, туберкульоз, дифтерія, кашлюк, правець, поліомієліт, ХІБ-інфекція, кір, краснуха, паротит.
Із слів В. Ляшка, якби не епідемія коронавірусу, то
вакцинацію проти пневмококу ввели б у національний календар щеплень уже 2022 року.
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Чим живе сусід

№ 49 (997)
16 грудня 2021 року

РІВЕНЬ ВОДИ В
ХОЧУТЬ ЗАКРИТИ
НА ПОЛТАВЩИНІ
ДВА БУДИНКИ ДЛЯ КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ЗА РІК ЗАКРИЛИ 61
ВОДОСХОВИЩІ
ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ
СІЛЬСЬКУ ШКОЛУ
ВПАВ ДО МІНІМУМУ
Ці заклади не пройшли перевірки рятувальників,
передає видання «Полтавська хвиля». Рятувальники
проінспектували всі державні будинки для людей похилого віку та людей з інвалідністю в області. Значні
порушення виявили у «Будинку захищеної старості»
у Дмитрівці, що біля Горішніх Плавнів, та реабілітаційному центрі «Волна» у Полтаві. Тому ДСНС-ники подали позови до суду, аби припинити діяльність
цих закладів. Крім того, у складі спеціальної комісії вогнеборці перевірили ще 14 недержавних закладів, які надають соціальні послуги. У деяких виявили значні порушення пожежної безпеки: відсутність
системи протипожежного захисту; відсутність вогнезахисної обробки дерев›яних конструкцій; не проведене технічне обслуговування наявних первинних
засобів пожежогасіння; відсутність засобів індивідуального захисту дихання. Заступник начальника
ГУ із запобігання надзвичайним ситуаціям Володимир Гришанін зазначив, що рятувальники відповідно до законодавства не можуть зупиняти діяльність
приватних закладів, притягувати власників до адміністративної відповідальності чи хоча б складати
приписи. ДСНС-ники сподіваються, що власники
приватних закладів прислухаються до рекомендацій
та усунуть порушення.

ПОНАД 700 ТИСЯЧ
НЕОБҐРУНТОВАНОЇ
ВИРУЧКИ:
КОМУНАЛЬНИКИ
ЗАВИЩУВАЛИ
ТАРИФИ ДЛЯ
НАСЕЛЕННЯ
У жовтні Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області здійснювало планову перевірку комунального підприємства, що надає
житлово-комунальні послуги споживачам Терешок,
Полтавської області
У ході перевірки було встановлено, що суб’єкт господарювання застосовував тарифи на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з порушенням вимог Закону України «Про
житлово – комунальні послуги» від 9 листопада 2017
року № 2189-VIІІ та Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2015 року № 417-VIII.
Крім того, було встановлено, що при формуванні
тарифів на послуги з вивезення твердих побутових
відходів та на послуги водопостачання і водовідведення включено витрати з порушенням вимог Порядку формування тарифів на послуги з поводження
з побутовими відходами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року
№1010 та Порядку формування тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869.
За результатами проведеного заходу державного нагляду Головним управлянням Держпродспоживслужби в Полтавській області складено Акт перевірки, на підставі якого винесено рішення про
застосування до суб’єкта господарювання адміністративно-господарських санкцій, а саме штраф у
розмірі 788,5 тис. грн та зобов’язано повернути споживачам суму необґрунтовано одержаної виручки у
розмірі 788,5 тис. грн.
Також, суб’єкту господарювання надано припис
про виконання законних вимог щодо усунення порушень при формуванні, встановленні та застосуванні тарифів, яким зобов’язано комунальне підприємство розробити економічно обґрунтовані тарифи на
послуги з поводження з побутовими відходами та на
послуги централізованого водопостачання і водовідведення та подати їх на затвердження до органу місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Про це повідомив керівник Черкаського
міського рибоохоронного патруля Віктор
Іванько.
«Насамперед, змінюються кліматичні умови. Але головне те, що
ці водосховища регулюються за рахунок
гідроелектростанцій. Нині непроста ситуація в енергетиці. Гідроелектричні станції працюють у повну
силу. Для того, щоб вони працювали потрібна вода.
Тому й рівень води знижується».
Рівень води обраховують за спеціальною системою
– від середнього рівня Балтійського моря. Цифри записують до журналу із 2004 року. Нині цей показник
78,72 сантиметра по Балтійській системі. Це найнижчий рівень за 17 років.
Начальник регіонального офісу водних ресурсів
Черкащини Микола Шведенко зауважив, що рішення щодо рівня води в Дніпрі ухвалює Міжвідомча
комісія. На сайті Держагентства водних ресурсів
опублікували рішення Міжвідомчої комісії. Там зазначено, що «дефіцит потужностей в ОЕС компенсується гідроелектростанціями», тому «Кременчуцьке
водосховище спрацьоване на 35 см».
Із слів еколога Олександра Спрягайла, такі коливання несуть шкоду: це може призвести до загибелі водних мешканців, що водяться на мілинах. Адже
саме водосховище величезне, але площа мілин на
ньому теж дуже значна, це близько 45 тисяч гектарів. Це території з глибинами менш ніж два метри. Там збирається риба та інші мешканці водойм.
Кременчуцький телеграф.

«ДОРОГІ» ПОСАДОВЦІ:
СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЄ
МАМАЙ ТА ЙОГО
ЗАСТУПНИКИ
Міський голова Полтави Олександр Мамай у жовтні отримав найменшу зарплату серед усіх топ-чиновників міськвиконкому. Голий оклад мера без врахування премії та надбавок склав 15 тисяч гривень.
Про це стало відомо з відповіді на інформаційний
запит, який на своїй сторінці у фейсбук опублікувала «Мережа антикорупційних центрів». Відповідну інформацію про зарплати полтавських чиновників за жовтень цього року виконавчий комітет надав
7 грудня.
За місяць роботи міський голова Олександр Мамай
отримав 87 361 грн, з них: 15 900 грн заробітної плати. Ще Мамай отримав 800 грн за ранг, 2 505 грн за
вислугу, 2 820 надбавки, 28 620 грн щомісячної премії, 10 750 грн разової премії.
Секретар міськради, блогер Андрій Карпов заробив
понад 100 тисяч гривень: 11 597 грн та отримав 601
грн за ранг, 6 099 грн надбавки, 41 904 грн щомісячної надбавки, 33 950 грн разової премії.
Не відстає й перший заступник міського голови
Валерій Пархоменко, якому нарахували 99 634 гривень: з них 11 985 грн оклад, 595 грн за ранг, 3 145 грн
за вислугу, 7 862 грн надбавки. Ще першому заступнику нарахували дві премії: щомісячну 35 400 грн та
разову 33 850 грн.
Водночас заступники міського голови отримали
таку заробітну плату:
Євген Ричка — 113 461 грн;
Віталій Нікіпелов — 97 964 грн;
Наталія Сук — 96 733 грн;
Ольга Борисенко — 96 655 грн;
Ігор Петріченко — 96 078 грн;
Світлана Тарашевська — 87 000 грн.
Загалом дев›ятеро чоловік керівництва виконкому отримали з полтавського бюджету за свою роботу майже 900 000 гривень.
Тим часом опитані полтавці розповіли, що на новорічні свята готові витратити не більше 3000 грн.
ЦЗа інформацією «Мережа антикорупційних центрів»

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Із кожним роком у Полтавській області зменшується кількість малокомплектних шкіл. Зокрема, це
сільські заклади, в яких навчається менше як 50 осіб.
Як правило, у малокомплектних школах розташовані
лише початкові класи. Динаміка зменшення кількості малокомплектних шкіл в області наступна:
2016 рік — 238 закладів;
2017 рік — 220 закладів;
2018 рік — 210 закладів;
2019 рік — 202 закладів;
2020 рік — 179 закладів;
2021 рік — 118 закладів.
Як бачимо, за останній рік у Полтавській області
закрилася 61 сільська школа.
У Полтавській ОДА стверджують, що скорочення
малокомплектних шкіл позитивно впливає на якість
освіти та на раціональне використання бюджетних
коштів. Школи з малою наповнюваністю не можуть
належно забезпечити навчання, особливо в старших
класах, де потрібно готуватись до складання зовнішнього незалежного оцінювання.
Як повідомили у Департаменті освіти Полтавської
ОДА, надання якісної освіти у сільській місцевості
забезпечують опорні школи, які мають більш потужну матеріально-технічну базу та кадровий потенціал.
Наразі в Полтавській області функціонує 91 опорний
заклад, який має 72 філії. Загалом в опорних школах
області навчають 37353 учнів, а у філіях 3597 учнів.
Дітей та педагогів з інших населених пунктів до
опорних шкіл підвозять на автобусах. У Полтавській
області працює 224 шкільних автобусів. 9059 учнів
опорних закладів підвозять до місця навчання. Автопарк шкільних автобусів потребує щорічного оновлення. У 2021 році область придбала 18 шкільних
автобусів, зокрема, 1 автобус обладнаний місцями
для дітей з особливими освітніми потребами. Окремо громади придбали 10 шкільних автобусів за свої
кошти.
Прес-служба ОДА

ПОБИВ СОБАКУ
І ВИКИНУВ ЇЇ НА
СМІТНИК
За попередньою версією слідства, 56-річний чоловік жорстоко побив собаку начебто за те, що вона задавила свійську птицю. Після знущань чоловік викинув покалічену тварину на смітник, із зв’язаними
лапами. Свідками побиття собаки стали школярі, які
були на спортмайданчику навчального закладу.
Поліцейські доставили собаку до ветеринарної клініки. За повідомленням директора ветеринарної лікарні Марини Гармаш, стан тварини тяжкий. Їй надається необхідна допомога.
Ветеринари назвали собаку Лакі. Після лікування
її планує забрати до себе в родину спеціаліст сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу
Полтавського райуправління поліції, який виїжджав
на місце вчинення злочину.
Наразі слідчий відділу поліції № 1 (м. Глобине)
Кременчуцького райуправління поліції розпочав
кримінальне провадження за ч. 2 ст. 299 ККУ (Жорстоке поводження з тваринами, вчинене у присутності малолітнього чи неповнолітнього). Правопорушнику повідомили про підозру. У разі доведення вини
у суді фігуранту загрожує від 3 до 5 років ув’язнення.
«БМ»
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ГЕТЬМАНСЬКІ НАЙМАНЦІ: ЯК ДІЯЛА
КОНТРАКТНА АРМІЯ У КОЗАЦЬКІЙ ДЕРЖАВІ
продовольство й фураж – “стація”. Набирати найманців могли лише з дозволу гетьманів. Володарі прагнули позбутися силової
монополії старшини, яка маніпулювала політичними та майновими інтересами рядового козацтва. Тому командирами призначали особисто відданих людей. Чисельність
охотницьких полків зросла у період Руїни. У
військах Павла Тетері (1663–1665) й Петра
Дорошенка (1665–1676) чисельність підрозділів коливалася від 4 000 до 10 000, а в Лівобережній Гетьманщині часів Івана Мазепи
сягала 12 000 вояків. На відміну від козацьких полків, наймані іменували не за територіальною ознакою, а за прізвищами командирів – сердюцький полк Кожуховського,
компанійський полк Новицького тощо.

Ця дилема – стара як світ: яка
армія краща? Масова, до якої
примусово призивають чоловіків,
чи професійна, заснована на
службі вояків, які беруть до рук
зброю в обмін на винагороду. У
нашій історії це питання виникало
неодноразово, говорить Олексій
Сокирко, кандидат історичних наук.
Лицарі за гроші

Професійні армії найманців дуже часто
з’являлися там, де основою збройних сил
були загальні ополчення громадян – жителів країни, регіону чи окремого міста. Народне військо починало втрачати бойові
якості – через нехіть обивателів до служби,
дорожнечу озброєння, брак професіоналізму
тощо. І врешті такі ополчення поступалися
професійним воякам. Утім не кожне професійне військо було найманим. За часів Середньовіччя суспільна структура практично кожної європейської країни передбачала
мілітарну спеціалізацію соціальних груп –
найчастіше рицарства, а іноді й містян та
селян. Саме рицарство мало обов’язок захищати свою землю та монарха. Воїни натомість одержували чималі привілеї: доступ
до політичної влади, звільнення від податків, право носити зброю, суд за особливим
правом тощо. Водночас існували й інші типи
професійних вояків, радше навіть військових заробітчан. Найвідомішими були вікінги (варяги, нормани). Двори київських князів теж залучали варязьких найманців до
служби. У літописі є згадка про те, як Ярослав Володимирович 1116 року відпускав до
Новгорода норманську дружину, котра допомогла йому посісти київський престол.
Князь дав воякам спеціальну «Правду» – ту
саму, котру згодом іменуватимуть «Руською
правдою». Кодекс мав стримувати свавілля
чужоземних дружинників у стосунках із місцевим людом. Згідно з тогочасними нормами, рицарська служба була сезонною. Решту часу володар мав оплачувати васалам із
власної кишені.

Найманці Нової доби

Поступово військова служба демонополізувалась. До цього спричинився поступ воєнних технологій, а передовсім поширення
вогнепальної зброї. А також соціальні зміни
в суспільстві, зокрема, розшарування й збіднення частини рицарства. Служба перестала бути становим привілеєм рицарів. Спосіб
укладати контракти теж змінився. Простолюд, який пішов до європейських армій на
зміну шляхетним рицарям, уже не покладався на чесне слово монархів. Рекрути воліли
укладати з правителями письмові угоди. А
володарі, підписуючи з найманими вояками
договір, змушували їх присягати, що вони
дотримуватимуться зобов’язань. Так зародилася військова традиція присяги. Пожвавлення товарно-грошових відносин разом із
підвищенням мобільности населення посприяли розвитку контрактної армії. Королі та князі, жадаючи розширити свій вплив,
вирішували одразу кілька політичних проблем. Вони отримували боєздатне і професійне військо та водночас позбувалися опіки
з боку заможних аристократів, які часто володіли приватними арміями, численнішими
за королівські. Це був шлях до цілком державних збройних сил. Вояків вербували й
вони служили в інтересах спочатку правлячої династії, а згодом і всієї країни. Зачинателями сучасних контрактників можна вважати італійських кондотьєрів XІV століття.
Їхня назва походить від слова соndotta –
договір, контракт. Таку угоду укладали між
наймачем і командиром озброєного загону.
За подібним принципом рекрутували вояків
у швейцарських кантонах. В Україні–Русі
військові заробітки закордоном були пересічною справою. Руські князі й бояри брали
участь у гуситських війнах, воєнних кампаніях Габсбургів, в обороні генуезьких колоній у Криму. Один із найяскравіших слідів в
історії контрактного війська залишило українське козацтво. На початках козацьку службу трактували як волонтерську, добровільну,
на відміну від шляхетської. Згідно з грамо-

«В трезвости заховуючися»

тами, які видав польський король Стефан
Баторій, козаків-добровольців уперше прийнято на державну службу й переписано у
спеціальний реєстр у другій половині XVI
століття. Ці грамоти датовані 1570–1572
роками.

Армія поза політикою

Ядром збройних сил у створеній під час
Хмельниччини державі – Війську Запорозькому – стало козацьке ополчення. Утім потенціал станового війська був обмеженим.
Козацькі підрозділи надто повільно збиралися на війну, не могли довго перебувати в
походах. Принцип самозабезпечення, який
передбачав наділення козаків землею і звільнення від податків, теж не виправдав себе.
Значна частина вояків не мала ресурсів для
ефективної служби, тому мусила періодично
повертатися додому, аби підтримувати господарство. До того ж негативний вплив мали
коливання політичних симпатій козацтва,
що шкодили дисципліні й організованості.
Альтернативою козацькій армії стали контингенти найманців, котрі з›явилися в гетьманській армії за часів Хмельницького. Поступово вони сформували військо, окреме
від козацького. Перевагою найманих формувань були професіоналізм, сталість служби,
політична лояльність. Контрактників контролювала й фінансувала гетьманська влада
й вони не залежали від старшинських кланів і партій.
Перші наймані формування складалися з татарської кінноти й солдатів коронних військ «чужоземного автораменту»
(німецької та угорської піхоти, драгунів).
Гетьманський уряд намагався перевербовувати західноєвропейських найманців. Це
було непросто. До того ж іще й дуже дорого.
Тому більшість найманого корпусу формували з місцевого населення, а іноземці служили на офіцерських посадах. Гадяцький
трактат 1658 року освятив створення 10-тисячного «затяжного» (найманого) війська.
Його мали фінансувати з ¼ державних доходів. Трактат передбачав, що для контрактних
сил складуть окремий збірник військових
правил (статут). За правління Івана Виговського (1657–1659) та його наступників найманий корпус організовували за «німецькими» взірцями та поділяли на кавалерію
(драгунів) і піхоту (мушкетерів).

Охочі до зброї

Підтримання найманих формувань за західним зразком обходилося надто дорого
для скарбниці. Їхня чисельність залишалася
порівняно незначною. Альтернативою стали
наймані полки, зорганізовані за козацьким
взірцем, але укомплектовані “охотниками”
(волонтерами, добровольцями). Переважно
вони складалися з покозачених селян, містян, запорожців і почасти декласованих елементів, котрим не знайшлося місця в мирному житті й яких вабило вояцьке щастя.
Гетьманський скарб забезпечував охотницьким полкам грошове жалування, а також
зброю, боєприпаси і “барву” – одноманітний одяг, попередник уніформи. У мирний
час полки розташовувалися у містечках і селах постоєм – “лежами”. Для них постачали

Охотницький корпус поділявся на піхоту
(сердюків) та кінноту (компанійців). Сердюцькі полки мали від 500 до 1200 осіб, поділялись на сотні сталої чисельності – приблизно 100 вояків. Компанійські були менш
чисельними – від 200 до 700 осіб. У компанійській кінноті вояки поділялися на дві
категорії – тих, хто служив самостійно і
тих, хто служив у супроводі почту озброєних “молодиків”. Ця практика була відгомоном старої річпосполитської кавалерії:
шляхтич-товариш очолював почт із кількох слуг-пахолків, які виконували допоміжні функції: доглядали коней, вози, чистили
зброю, готували їжу, виконували дрібні доручення. Молодиків, які успішно відбували випробувальний термін, невдовзі зараховували до полкового компуту. Штаб полку
складався з обозного, осавула, хорунжого і
писаря. У XVIII столітті в компанійських
полках ввели ранг підосавула. Полковий
осавул часто заступав полковника і міг командувати самостійними підрозділами. Гетьманські накази веліли, аби він «в трезвости
заховуючися знав, як порядок всему полкови вести». Командний склад сотні складався з сотника, сотенного осавула, хорунжого,
обозного та курінних отаманів. Охотницьке військо мало свої особливості озброєння. Загалом арсенал піхоти та кінноти був
подібним до козацького. Втім кардинальною відмінністю була одноманітність вогнепального озброєння – мушкетів у сердюків
та легких ручниць у компанійців. Гетьманський скарб постачав їх у полки централізовано, разом із порохом і свинцем. Частина
сердюцьких підрозділів була кінною – вони
пересувалися верхи, але бій вели в пішому
строю. Таким був, наприклад, елітний полк
легендарного Дмитра Чечеля, що входив до
особистої охорони Мазепи. У найманих полках, які забезпечували централізовано, вперше з›явився й уніфікований вояцький одяг.
Перші згадки про роздавання «барви» сердюкам сягають часів гетьманування Петра
Дорошенка. Це були каптани з білої габи
(цупкого турецького сукна), котрі шили кравецькі цехи на замовлення гетьманського
правління. Частину готових речей — шапки,
чоботи, панчохи — компанійцям і сердюкам
постачали місцеві жителі. У XVIII столітті
в компанійських полках запровадили “мундирне плаття”. Комплект складався із зеленого жупана та черкески з червоними вилогами, а також простьобаної червоної шапки
з чорною смушевою околицею. У негоду поверх однострою вдягали опанчі, вовняні бурки або кожухи. Кожен найманий полк мав
великий прапор-корогву та різнокольорові сотенні прапори із зображенням хреста.
У походах і на урочистостях обов›язковою
була присутність музик. У сердюцьких полках грали барабанники та шипошники (гравці на рогах). У компанійських – довбиші-літавристи. Наймані полки добре проявилися
у війнах проти татар і турків останньої чверті XVII століття, охороні кордонів Гетьманщини, воєнних кампаніях Північної війни
1700–1721 років.

Хронічна проблема –
гроші й калорії

У структурі гетьманської армії наймані
відділи найчастіше підпорядковувалися генеральним осавулам. Командири контролювали вербунки, сплачували жалування та
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ревізували стан полків. За часів Івана Мазепи існувала посада «єнерала військ охочопіхотного строю». Її обіймав сердюцький
полковник Петро Кожуховський. У генераловій компетенції було управління одразу кількома частинами, котрі об’єднувалися
на час воєнних виправ або охорони степового кордону. Хронічною проблемою контрактної армії був брак грошей. В умовах дефіциту готівки гетьмани дбали про те, щоб їхні
жовніри вдало підживлювалися воєнними
трофеями й ситно харчувалися. Раціон пересічного українського найманця складався із
пшеничного, житнього і гречаного борошна,
пшона, сухарів, цибулі, в’яленої риби і, звісно, сала. Продукти хоч і були одноманітними, але ситними: вояк отримував від 3875 до
8572 кілокалорій.
Іван Мазепа, не впоравшись із фінансовим
утриманням охотницького війська, виявився безсилим спостерігачем у двобої Швеції
та Росії. Їхні армії були оснащені набагато
краще. Єдиною ефективною та надійною силою, на яку Мазепа міг спиратися у своєму антимосковському виступі восени 1708
року, були найманці. Він утримував їх при
собі всупереч царським указам. Під час переходу до шведського табору гетьмана супроводжувало два компанійських полки.
Вони взяли активну участь у зимовій кампанії 1708–1709 років, а потім пішли разом
зі своїм володарем у вигнання. Чотири сердюцькі полки на чолі з полковником Дмитром Чечелем стали основою героїчної оборони Батурина. Їх винищили поголовно.

Військо, яке не стало армією

Російський уряд сприймав охотницьке
військо як опертя для гетьманської влади,
тому вирішив його ліквідувати. У гетьманів
забрали право призначати охотницьких полковників і створювати нові полки. Ретельний контроль Петербурга над гетьманським
скарбом унеможливлював не лише відновлення війська, а й навіть утримання трьох
знекровлених полків. Року 1726 російська
влада розпорядилася розформувати останній сердюцький полк. Так було ліквідовано
найману піхоту як рід війська. А охотницьке військо, у якому залишалися тільки кінні частини, перестало існувати як окрема частина гетьманської армії. Року 1728 гетьман
Данило Апостол (1727–1734) домігся від імперського уряду дозволу доукомплектувати
компанійські полки. Апостол запроваджував нову уніформу, прапори, переозброював
вояків новими шаблями й ручницями – та
це виявилося косметичним заходом. Йому
так і не вдалося відновити їхньої колишньої
боєздатности. Чисельність цих формувань
не перевищувала 1000–1200 осіб. Гетьман
утворив прибічну гвардію – надвірну компанійську хоругву. Решта вояків несла караульну й кур’єрську службу при урядових
установах гетьманської столиці. Змінився
й характер охотницької служби. Жовніри
створили сім’ї, розбудували господарства,
набули багатьох інших атрибутів цивільного життя. За правління останнього очільника Гетьманщини Кирила Розумовського
(1750–1764) козацька служба продовжила
занепадати. Гетьман намагався виправити
ситуацію і здійснив низку військових реформ. У реєстрових козацьких полках впровадили одноманітний одяг, прапори, військо
мало зброю і статути, його регулярно вишколювали. Реформування ж охотницьких
полків потребувало інших підходів. І передовсім більших витрат. Скарб Гетьманщини
таких ресурсів не мав. Компанійців, як і раніше, залучали для караульної служби при
владних установах у гетьманському Глухові, конвоювання посольських кортежів. Самі
полки практично не брали участи в бойових
діях і перетворилися на церемоніальне військо. Залишки колишньої грізної професійної армії пережили ліквідацію гетьманства у
1764–1765 роках і були реорганізовані на регулярні полки російської армії аж 1775 року.
Як бачимо, що далі Козацька держава
втрачала на своєму професійному війську,
то примарнішими ставали її шанси на виживання в оточенні войовничих сусідів.
Підготувала В. Йотка
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ТБ ПРОГРАМА
6.00 Гiмн України
6.05 Вiдтiнки України
6.30 М/с “Пiнгвиня Пороро”
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.05
,2.20,5.25 Новини
7.05 Енеїда
8.05,0.40 Т/с “Шетланд”
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”
13.10,1.40 Прозоро:
про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
,2.45,5.50 Спорт
15.20 Концерт. ВIА
“Кобза”
16.25 Буковинськi загадки
16.30 Д/с “Свiт дикої
природи”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “10 днiв незалежностi України”
19.55 Д/с “Дикi острови”
21.45 “Зворотнiй вiдлiк”
23.30 Перша шпальта
2.55 Роздивись
3.20 Д/ф “З України до
Голiвуду”
4.35 Майже святий
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”
9.25,10.20,4.35 “Життя
вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15 “Твiй
день”
14.45,17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”
20.43 “ПроCпорт”
20.45,21.55 Т/с “Свати

понеділок, 20 грудня

7”
23.00,23.55 Х/ф
“Скарби нацiї”
23.45 “ТСН: 10 вражаючих подiй дня”
2.00 Драма “Мандри
блудницi”

гадки 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!

23.55 Х/ф “Занурення”
2.05 Х/ф “Все можливо”
3.55 М/ф
4.45 “Телемагазин”
5.15,22.05 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”
9.00,12.00,17.40 Новини
7.10,8.10,9.20 “Ранок
10.05,18.00,19.00
“Стосується кожного”
12.25 Х/ф що “Була з
того свiту”
14.30 “Речдок”
16.05 “Чекай на мене.
Україна”
20.00 “Подробицi”
21.00 “Речдок. Велика
справа”
23.50 Х/ф “Конан-варвар”

4.15 Скарб нацiї
4.25 Еврика!
4.30 Служба розшуку
дiтей
4.35 Т/с “Розтин покаже”
6.25 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10,19.25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10.05 Громадянська
оборона
11.10,13.15 Х/ф “Куленепробивний”
12.45,15.45 Факти.
13.25,16.15,21.30 Т/с
“Пес”
17.45 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ 2”
18.45,21.10 Факти.
Вечiр
20.20 Хто хоче стати
мiльйонером?
22.45 Свобода слова
0.00 Х/ф “Саботаж”
2.15 Прихована небезпека
3.00 Я зняв!

6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,0.00,1.00,3.
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
плани”
10,17.30,18.10,19.15
Х/ф
15.30,0.30 Час “Ч”
16.10,22.15 Д/с “За-
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5.15 Т/с “Коли ми
вдома”
5.55 Т/с “Комiсар Рекс”
8.55,11.50 МастерШеф.
Професiонали. (12+)
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 “Кава з
кардамоном”
23.20 Т/с “Два полюси
любовi”
1.25 Т/с “Провiдник”

5.55,7.10 Kids` Time
6.00 М/с “Том i Джерi
Шоу”
7.15 Орел i решка
9.25 Т/с “Надприродне”
10.10 Х/ф “Пастка для
батькiв”
12.55 Х/ф “Iлюзiя обману”
15.10 Х/ф “Iлюзiя обману 2”
17.50 Т/с “Будиночок на
щастя”
19.00 Пекельна кухня
20.20 Х/ф “Хронiки
Нарнiї: лев, чаклунка i
чарiвна шафа”
23.30 Х/ф “Лемонi
Снiкет: 33 нещастя”
1.35 Х/ф “Карательниця”
3.05 Служба розшуку
дiтей
3.10 Зона ночi
4.50 Абзац!
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною
15.00,19.00,23.00 Сьогоднi
9.00 Мисливцi
10.00 Агенти справедливостi. (12+)
14.10,15.30,17.00 Т/с
“Дитячий охоронець”
20.10 “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Iгри дiтей
старшого вiку”
23.10 Т/с “Сукня з маргариток”
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,
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”
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 “Крах iнженера
6.50 Х/ф “Оповiдь про
Федота-стрiльця”
9.00 Х/ф “Дурень”
11.25 Х/ф “Сiтi-Айленд”
13.25 Х/ф “Ранок”
15.10 Х/ф “Край”
17.55 Х/ф “Вiйна”
20.20 Х/ф “Унiверсальний солдат”
22.20 Х/ф “Гонитва”
0.05 Х/ф “Серце дракона”
2.15 Х/ф “Дура”
6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його
друзi”
8.35 “Ух ти show”
8.50,18.00 “Орел i
решка. Перезавантаження”
9.50 “Орел i решка.
Навколо свiту”
10.45 “Орел i решка.
Морський сезон”
11.35,21.00 “Iнше
життя”
12.35 Х/ф “Бунтарка”
14.30 Т/с “Беверлi Хiлс
90210”

20.00 “Мам, я роблю
бiзнес!”
22.00 Т/с “Доктор Хаус”
23.45 Х/ф “Весiльний
розгром”
1.30 Т/с “Три сестри”
3.20 “Нiчне життя”
6.30,8.00 Телемагазин
7.30 Смузi-меню
8.20,13.30 Свiт їжi. Новорiчнi та Рiздвянi страви
9.20 Майстри ремонту
10.20 Затишна дача
10.50 Дача бородача
11.20,20.40 Удачний
проект
13.00,16.10,0.40,3.40
Кориснi поради
13.20 Магiя солодощiв
14.30 Правила виживання
15.30,21.30 Будьте
здоровi
17.10 Неймовiрнi iсторiї
кохання
18.00 Зiрковi долi
19.00 Шiсть соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф
4.45 “Top Shop”
6.05 “Таємницi свiту”
7.35 Х/ф “Через Гобi та
Хiнган”
10.50,21.15 Т/с “Менталiст”
19.00,3.00 “Свiдок”
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”
14.45,23.00 Т/с “Примари”
17.00,3.20,4.00 “Випадковий свiдок”
18.20,3.25 “Свiдок.
Агенти”
0.55 Х/ф “Сiнг-Сiнг”
5.00 “Ранок Росiї”

9.00 “Про найголовнiше”
13.00,16.00,19.00 Вiстi
10.35 “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.
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 “Собача робота”
3.45 Т/с “Байки Мiтяя”
6.10,15.05,4.50 Сiяя: з
нами у дику природу
7.10,3.45 Правила виживання
8.05 Страх у твоєму домi
9.00 Скептик
10.00,2.45 Речовий
доказ
11.10,21.50 У пошуках
iнновацiй
12.10 Скарб.ua
13.10 Божевiльний свiт
14.05 Неймовiрнi винаходи
16.05 Таємницi акул
17.05,23.40 НАСА:
нез`ясоване
18.00,1.40 Фантастичнi
iсторiї
19.00 Україна: забута
iсторiя
19.55 Дике виживання
20.55 Апокалiпсис: Нескiнченна вiйна
22.40 Полiт над Землею
2.50 Брама часу
9.30 Т/с “#Яжебать”
10.30 Х/ф “Пiдняти перископ”

13

12.30,18.00,4.00 4
весiлля
14.00 Богиня шопiнгу.
Битва блондинок
15.00,5.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд
16.00 Панянка-селянка
19.00,1.45,3.25 Одного
разу пiд Полтавою
22.00 Танька i Володька
23.00 Сiмейка У
0.00 Т/с “Батько рулить
3”
0.30 Т/с “Батько рулить
4”
2.15 Одного разу в Одесi
5.50 Кориснi пiдказки
6.05,13.50 Х/ф
“Годзiлла”
8.15 Х/ф “Матильда”
9.55 Х/ф “Геошторм”
11.40 Х/ф “Крихiтка на
мiльйон”
18.45 Х/ф “Близькi контакти третього ступеня”
21.00 Х/ф “Острiв”
23.10 Х/ф “Iмiтатор”
1.10 Х/ф “Читець”
3.10 Х/ф “Загадкова
iсторiя Бенджамiна Баттона”
6.00,18.50 “ДжеДАI”
6.10 Т/с “Козирне мiсце”
9.55 Х/ф “Кiкбоксер”
11.50 Х/ф “Хижаки”
13.55 “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 Телемагазин

вівторок, 21 грудня
6.00 Гiмн України
6.05 Вiдтiнки України
6.30 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
8.05,0.25 Т/с “Шетланд”
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 Прозоро: про актуальне
14.00,3.25 UA:Фольк.
Спогади
.10,2.45,5.45 Спорт
15.20 Концерт. Квар
Гетьман
16.25 Буковинськi загадки
16.30 Д/с “Свiт дикої
природи”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “10 днiв незалежностi України”
19.55 Д/с “Дикi острови”
22.00 Полюси
23.00 Бiгус Iнфо
1.25 Д/ф “Кiноперформанс. Народний Малахiй!”
3.00 Роздивись
4.20 Дафна: занадто
гостре перо

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”
9.25,10.20,4.15 “Життя
вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15 “Твiй
день”
14.45,17.10 Т/с “Величне столiття. Роксо-

лана”
20.43 “ПроCпорт”
20.45,21.50 Т/с “Свати
7”
23.00,23.55 Бойовик
“Скарби нацiї: Книга таємниць”
23.45 “ТСН: 10 вражаючих подiй дня”
1.45 Драма “Спадок
блудницi”

“Свiт Гiтлера: повоєннi
плани”
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!

1.55 “Подробицi” - “Час”
2.25 Т/с “Її чоловiка”
4.15,18.00,19.00 “Стосується кожного”
5.00 “Телемагазин”
5.30,22.05 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”
9.00,12.00,17.40 Новини
7.10,8.10,9.20 “Ранок з

3.50 Скарб нацiї
4.00 Еврика!
4.15 Факти
4.40 Т/с “Розтин покаже”
6.30 Ранок у великому
мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10.10,20.20 Громадянська оборона
11.10,13.10 Х/ф “Чорна
дiра”
12.45,15.45 Факти. День
14.00,16.10,21.20 Т/с
“Пес”
16.50 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ 2”
18.45,21.05 Факти.
Вечiр
23.45 Т/с “Заклятi друзi”
3.05 Я зняв!

ом”
10.00 “Корисна програма”
12.25 Х/ф “Пiсля весiлля”
14.40,15.40 “Речдок”
16.25 “Речдок. Особливий випадок”
20.00 “Подробицi”
21.00 “Речдок. Велика
справа”
23.50 Х/ф “Артур i
Мерлiн: Лицарi Камелота”

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,
.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

5.20 Т/с “Коли ми вдома”
5.55 Т/с “Комiсар Рекс”
9.00,11.50 МастерШеф.
Професiонали. (12+)
,17.30,22.00 Вiкна-Новини
12.05,14.50 Т/с “Слiпа”
15.40,18.05 Т/с “Слiд”
19.05 СуперМама. (12+)
20.15,22.50 Т/с “Кава з
кардамоном”
23.20 Т/с “Два полюси
любовi”
1.25 Т/с “Провiдник”

5.55,7.10 Kids` Time

6.00 М/с “Том i Джерi
Шоу”
7.15 Орел i решка
9.15 Т/с “Надприродне”
12.45 Суперiнтуїцiя
14.40 Х/ф “Фокус”
16.50 Т/с “Будиночок на
щастя”
19.00 Екси. (16+)
21.00 Х/ф “Хронiки
Нарнiї: Принц Каспiан”
0.00 Х/ф “Уїллоу”
2.40 Зона ночi
4.50 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi
9.00 Мисливцi за чудесами
10.00 Агенти справедливостi. (12+)
14.10,15.30,17.00 Т/с
“Дитячий охоронець”
20.10 “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Iгри дiтей
старшого вiку”
23.10 Т/с “Сукня з маргариток”
1.25 Телемагазин
1.55 Гучна справа
2.50 Реальна мiстика

7.00,8.00,9.00,10.00,
,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 “Крах iнженера
Гарiна”
6.50 Х/ф “Серце дракона”
9.00 Х/ф “Вiйна”
11.25 Х/ф “Унiверсальний солдат”
13.25 Х/ф “Гонитва”
15.10 Х/ф “Дура”
17.55 Х/ф “Агiтбригада
“Бий ворога!”
20.20 Х/ф “Щасливе
число Слевiна”
22.20 Х/ф “Якщо тiльки”
0.05 Х/ф “Самоволка”
2.15 Х/ф “Харвi Мiлк”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його
друзi”
8.35 “Ух ти show”
8.50 Т/с “Дикий янгол”
9.40 “Мам, я роблю
бiзнес!”
10.30 “Орел i решка.
Морський сезон”
11.30,17.10 “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”
2.25 Т/с “Три сестри”
3.15 “Нiчне життя”

6.30,8.00 Телемагазин
7.30 Смузi-меню
8.20,13.30 Свiт їжi. Новорiчнi та Рiздвянi страви
9.20 Майстри ремонту
10.20 Затишна дача
10.50 Дача бородача
11.20,20.40 Удачний
проект
13.00,16.10,0.40,3.40
Кориснi поради
13.20 Магiя солодощiв
14.30 Правила виживання
15.30,21.30 Будьте здоровi
17.10,1.40 Неймовiрнi
iсторiї кохання
18.00 Зiрковi долi
19.00 Шiсть соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
2.30 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф

4.45 “Top Shop”
6.15 “Свiдок. Агенти”
7.50,17.00,3.05,3.45
“Випадковий свiдок”
.30,16.30,19.00,2.35
“Свiдок”
9.00 Х/ф “Акселератка”
10.45,21.15 Т/с “Менталiст”
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”
14.45,23.00 Т/с “Примари”
18.20,3.15 “Будьте здоровi”
0.45 “Легенди карного
розшуку”

5.00 “Ранок Росiї”
9.00 “Про найголовнiше”
3.00,16.00,19.00 Вiстi
10.35 “Доля людини з
Борисом Корчевниковим”
11.40,17.40 “60 хвилин”

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

13.30,20.05 Вiстi. Мiсцевий час
13.55 Т/с “Кулагiни”
15.50,1.55 Новини культури
16.15 “Андрiй Малахов.
20.20 Т/с “Таємницi слiдства 21”
22.20 “Вечiр з Володимиром Соловйовим”
0.55 Вiстi - Санкт-Петербург
1.10 “Михайло Лавровський. Продовження
триває...”
2.15 Т/с “Собача робота”
3.45 Т/с “Байки Мiтяя”

6.00 Мiстична Україна
6.50,3.40 Правила виживання
7.50 Страх у твоєму домi
8.50 Скептик
9.50,1.35 Речовий доказ
11.00,21.45 У пошуках
iнновацiй
12.00 Скарб.ua
13.00 Божевiльний свiт
14.00 Неймовiрнi винаходи
15.00,4.45 Сiяя: з нами у
дику природу
16.00 Таємницi акул
17.00,23.35 НАСА:
нез`ясоване
18.00,0.35 Фантастичнi
iсторiї
18.55 Україна: забута
iсторiя
19.50 Дике виживання
20.50 Апокалiпсис: Нескiнченна вiйна
22.35 Полiт над Землею
2.45 Брама часу

9.30 Т/с “#Яжебать”
10.30 Х/ф “Обережно!
Предки в хатi”
12.30,18.00,4.00 4
весiлля
14.00 Богиня шопiнгу.
Битва блондинок

15.00,5.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд
16.00 Панянка-селянка
19.00,1.45,3.25 Одного
разу пiд Полтавою
22.00 Танька i Володька
23.00 Сiмейка У
0.00 Т/с “Батько рулить
4”
2.15 Одного разу в Одесi
5.50 Кориснi пiдказки

6.15 Х/ф “Монстри на
канiкулах”
7.45 Х/ф “Монстри на
канiкулах 2”
9.15 Х/ф “Двохсотрiчна
людина”
11.20,4.10 Х/ф “Острiв”
13.35 Х/ф “Сутiнки”
15.30 Х/ф “Тринадцять
друзiв Оушена”
17.30 Х/ф “Марлi i я”
19.25 Х/ф “Принцесанаречена”
21.00 Х/ф “Весiлля
найкращого друга”
22.40 Х/ф “Бруднi танцi”
0.20 Х/ф “Пiанiст”
2.45 Х/ф “Що приховує
брехня”

6.00,18.50,19.25
“ДжеДАI”
6.15,0.20 Т/с “CSI: Мiсце
злочину”
8.05 Х/ф “Кiкбоксер 2”
9.55 Х/ф “Пекло”
12.00 Т/с “Янголи 2”
14.00 “Загублений свiт”
17.55,2.10 “Секретнi
матерiали”
18.15 “Спецкор”
20.25 Т/с “Опер за
викликом 5”
22.20 Т/с “Ментiвськi
вiйни. Харкiв 2”
2.25 “Вiдеобiмба 2”
4.15 “ДжеДАI. Дайджест”
5.15 Телемагазини
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Середа, 22 грудня
6.00 Гiмн України
6.05 Вiдтiнки України
6.30 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
8.05,0.25 Т/с “Шетланд”
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”
13.10,1.25 Прозоро:
про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10,21.45,0.10,5.45
Спорт
15.20 Д/ф “Бовсунiвськi
бабусi”
16.30,23.00 Д/с “Дикi
тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “10 днiв незалежностi України”
19.55 Д/с “Дикi острови”
22.00 Полюси
2.45 Роздивись
3.10 Д/ф “Гiдра”
4.20 Про батькiв i синiв
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”
9.25,10.20,4.05 “Життя
вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15 “Твiй
день”
14.45,17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”
20.43 “ПроCпорт”
20.45,21.55 Т/с “Свати
7”
23.00,23.55 Бойовик “Я,

робот”
23.45 “ТСН: 10 вражаючих подiй дня”
1.35 Драма “Заповiт
блудницi”
1.40 “Подробицi” - “Час”
2.10 Т/с “Її чоловiка”
4.10,18.00,19.00 “Стосується кожного”
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
10.00,11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Наречена-втiкачка”
14.40,15.40 “Речдок”
16.30 “Речдок. Особливий випадок”
20.00 “Подробицi”
21.00 “Речдок. Велика
справа”
23.50 Х/ф “Капiтан Алатрiсте”
6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,0.00,1.00,3.
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”
,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”

середа, 22 грудня
22.00 Час-Time
2.00 “Велика полiтика”
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
3.45 Скарб нацiї
3.55 Еврика!
4.10 Служба розшуку
4.15 Факти
4.40 Т/с “Розтин покаже”
6.30 Ранок у великому
мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10.10 Громадянська
оборона
10.45,13.25 Х/ф “Кавалерiя”
12.45,15.45 Факти.
День
13.50,16.20,21.25 Т/с
“Пес”
17.45 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ 2”
18.45,21.10 Факти.
Вечiр
20.20 Хто хоче стати
мiльйонером?
23.50 Т/с “Заклятi друзi”
3.05 Я зняв!
5.20 Т/с “Коли ми
вдома”
6.00 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 “Кава з
кардамоном”
0.25 Т/с “Коханка в
спадок”
5.55,7.15 Kids` Time
6.00 М/с “Том i Джерi
Шоу”
7.20 Орел i решка
9.20 Т/с “Надприродне”

12.45 Суперiнтуїцiя
14.50 Х/ф “Лускунчик i
чотири королiвства”
16.50 Т/с “Будиночок на
щастя”
19.00 Дiти проти зiрок
20.50 Х/ф “Гарi Поттер i
фiлософський камiнь”
23.50 Х/ф “Роги”
2.15 Вар`яти. (12+)
2.35 Служба розшуку
дiтей
2.40 Зона ночi
4.50 Абзац!
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 “Iгри дiтей
старшого вiку”
23.10 Х/ф “Весiльна
сукня”
1.30 Телемагазин
2.00 Гучна справа
2.30 Реальна мiстика
7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
00,17.00,18.00,18.50
“Репортер”. Новини
7.10,8.10 “Новий день”
з Л. Вакулюк та С.
Вардою
9.10,10.10 “Новини
країни” з К. Ашiон та П.
Рольником
11.10,12.10 “Новини
країни” з М. Клюк та О.
Близнюком
13.15 “Обiдня перерва”
з М. Шамановим та М.
Стецюк
14.15 “Великий день” з
А. Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою

16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою
17.10 “Ситуацiя” з М.
Леончук та В. Волошиним
18.10 “Ексклюзив”
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 “Крах iнженера
Гарiна”
6.50 Х/ф “Самоволка”
9.00 Х/ф “Агiтбригада
“Бий ворога!”
11.25 Х/ф “Щасливе
число Слевiна”
13.25 Х/ф “Якщо тiльки”
15.10 Х/ф “Харвi Мiлк”
17.55 Х/ф “Шкiра, в якiй
я живу”
20.20 Х/ф “Пенелопа”
22.20 Х/ф “Медовий
мiсяць Камiлли”
0.05 Х/ф “Безстрашна
гiєна”
2.15 Х/ф “Мечоносець”
6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його
друзi”
8.35 “Ух ти show”
8.50 Т/с “Дикий янгол”
9.30,20.00 “Орел i
решка. Навколо свiту”
10.30 “Орел i решка.
Морський сезон”
11.30,17.10 “Орел i
решка. Перезавантаження”
13.30,21.00 “Iнше
життя”
14.30 Т/с “Беверлi Хiлс
90210”
15.20 Х/ф “Якщо тiльки”
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 Смузi-меню
8.20,13.30 Свiт їжi. Новорiчнi та Рiздвянi страви
9.20 Майстри ремонту
10.20 Затишна дача
10.50 Дача бородача
11.20,20.40 Удачний
проект
13.00,16.10,0.40,3.40
Кориснi поради
13.20 Магiя солодощiв
14.30 Правила виживання
15.30,21.30 Будьте
здоровi
17.10,1.40 Неймовiрнi
iсторiї кохання
18.00 Зiрковi долi
19.00 Шiсть соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
2.30 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф
4.45 “Top Shop”
6.30 “Будьте здоровi”
7.55,17.00,3.20,3.55
“Випадковий свiдок”
0,16.30,19.00,2.50
“Свiдок”
9.00 Х/ф “Безсмертний
гарнiзон”
10.55,21.15 Т/с “Менталiст”
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”
14.50,23.00 Т/с “Примари”
18.20,3.25 “Вартiсть
життя”
0.55 “Легенди карного
розшуку”
5.00 “Ранок Росiї”
9.00 “Про найголовнiше”
00,13.00,16.00,19.00
Вiстi
10.35 “Доля людини з
Борисом Корчевни-

ТБ ПРОГРАМА
ковим”
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.
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 “Собача робота”
3.45 Т/с “Байки Мiтяя”
6.00 Мiстична Україна
6.45,3.45 Правила виживання
7.50 Страх у твоєму домi
8.50 Скептик
9.50,1.40 Речовий доказ
11.00 У пошуках iнновацiй
12.00 Скарб.ua
12.50 Божевiльний свiт
13.50 Неймовiрнi винаходи
14.50,4.50 Сiяя: з нами
у дику природу
15.50 Таємницi акул
16.50,23.40 НАСА:
нез`ясоване
17.50,0.40 Фантастичнi
iсторiї
18.50 Україна: забута
iсторiя
19.50 Дике виживання
20.50 Таємнича свiтова
вiйна
2.50 Брама часу
5.20 Дикi тварини
Мультиранок
9.30 Т/с “#Яжебать”
10.30 Х/ф “Управлiння
гнiвом”
12.30,18.00,4.00 4
весiлля
14.00 Богиня шопiнгу.

Битва блондинок
15.00,5.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд
16.00 Панянка-селянка
19.00,1.45,3.25 Одного
разу пiд Полтавою
22.00 Танька i Володька
23.00 Сiмейка У
0.00 Т/с “Батько рулить
2.15 Одного разу в Одесi
5.50 Кориснi пiдказки
6.30 Х/ф “Крихiтка на
мiльйон”
8.40 Х/ф “Марлi i я”
10.30,5.30 Х/ф “Весiлля
найкращого друга”
12.15 Х/ф “Один день”
13.55 Х/ф “Сутiнки.
Сага. Новий мiсяць”
16.05 Х/ф “Монстри на
канiкулах”
17.35 Х/ф “Монстри на
канiкулах 2”
19.00,3.05 Х/ф
“Людина-павук”
21.00 Х/ф “Голоднi iгри:
Сойка-пересмiшниця.
Частина 2”
23.10 Х/ф “Iмiтатор”
1.10 Х/ф “З мене
досить”
6.00,0.00 Т/с “CSI:
Мiсце злочину”
7.50 Х/ф “Кiкбоксер 3”
9.45 Х/ф “Вулкан”
11.50 Т/с “Янголи 2”
13.50,19.25
“Загублений свiт”
17.55 “Секретнi
матерiали”
18.15 “Спецкор”
18.50 “ДжеДАI”
20.15 Т/с “Опер за
викликом 5”
22.05 Т/с “Ментiвськi
вiйни. Харкiв 2”
1.50 “Вiдеобiмба 2”
4.15 “ДжеДАI.
Дайджест”
5.15 Телемагазини

четвер, 23 грудня
6.00 Гiмн України
6.05 Вiдтiнки України
6.30 М/с “Пiнгвиня Пороро”
7.00,8.00,9.0,21.00,23.3
5,2.10,5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.05,0.25 Т/с “Шетланд”
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”
13.10,1.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
,2.45,5.45 Спорт
15.20 Концерт. Арсен
Мiрзоян
16.30,20.20 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “10 днiв незалежностi України”
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях
3.00 Погода
3.05 Роздивись
3.25 Д/ф “Хто створив
Змiєвi вали?”
4.20 Кубинськi мрiї

6.30,7.10,8.10,9.10 Снiданок з “1+1”
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30 “ТСН”
9.25,10.20,5.35 “Життя
вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15 “Твiй
день”
14.45,17.10 Т/с “Величне
столiття. Роксолана”
20.33 “ПроCпорт”
20.35 “Чистоnews”
20.40 Т/с “Свати 7”
21.45 Комедiя “Операцiя
“И” та iншi пригоди Шурика”

23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”
23.55 Комедiя “Термiнал”
2.25 Х/ф “Мiф”

2.00 “Прямим текстом з
Юрiєм Луценком”
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

2.30 “Подробицi” - “Час”
3.00 Х/ф “Пiдкидьок”
4.15,18.00,19.00 “Стосується кожного”
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 ”
10.00,11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Любов не за
сценарiєм”
14.40,15.35 “Речдок”
16.25 “Речдок. Особливий
випадок”
20.00 “Подробицi”
21.00 “Речдок. Велика
справа”
23.50 Х/ф “Iсторiя Девiда
Копперфiлда”

3.50 Скарб нацiї
4.10 Еврика!
4.20 Факти
4.45 Т/с “Розтин покаже”
6.30 Ранок
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10.15 Громадянська оборона
11.20,13.10 Х/ф “Скайлайн 2”
12.45,15.45 Факти. День
14.00,16.10,21.20 Т/с
“Пес”
16.50 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ 2”
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi
23.45 Т/с “Заклятi друзi”
2.00 Я зняв!

6.00,7.00,8.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,15
.00,16.00,17.00,18.00,1
.00,1.00,3.00,4.00,5.00
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”
.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”

5.20 Т/с “Коли ми вдома”
6.00 Т/с “Комiсар Рекс”
9.00,11.50 МастерШеф.
Професiонали. (12+)
.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 “Кава з
кардамоном”
0.25 Т/с “Коханка в
спадок”

5.55,7.40 Kids` Time
6.00 М/с “Том i Джерi Шоу”
7.45 Орел i решка
9.55 Т/с “Надприродне”
12.30,19.00 Хто зверху?
(12+)
14.25 Х/ф “Чарлi i шоколадна фабрика”
16.50 Т/с “Будиночок на
щастя”
21.00 Х/ф “Гарi Поттер i

таємна кiмната”
0.25 Х/ф “Таємничий лiс”
2.35 Служба розшуку дiтей
2.40 Зона ночi
4.50 Абзац!
9.00,12.00,17.40 Новини
7.10,8.10,9.20 Ранок
10.00,21.45 Корисна
програма
10.50,22.35 Пiдроблена
iсторiя
11.40,1.10,6.35 Еврика
12.25,13.10,18.05,18.50
,1.30,2.15 Стосується
кожного
14.05,17.05,6.05 Правда
життя. Професiйнi байки
14.40,15.25 Речдок
16.00 Речдок. Особливий
випадок
19.35 Феєрiя мандрiв
20.00,3.00 Подробицi
21.00,3.45 Т/с “Диявол з
Орлi”
23.25,4.30 Навколо М.
Баку
0.15,5.15 Орел i решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков.
Халiско

6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною
,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 “Iгри дiтей старшого вiку”
23.10 Слiдами мiського
голови. Львiв. За фасадом
23.50,2.15 Гучна справа
1.45 Телемагазин
2.50 Реальна мiстика

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,16
.00,17.00,18.00 “Репортер”. Новини
7.10,8.10 “Новий день” з

Л. Вакулюк та С. Вардою
9.10,10.10 “Новини
країни” з К. Ашiон та П.
Рольником
11.10,12.10 “Новини
країни” з М. Клюк та О.
Близнюком
13.15 “Обiдня перерва” з
М. Шамановим та М.
Стецюк
14.15 “Великий день” з А.
Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою
17.10 “Ситуацiя” з М.
Леончук та В. Волошиним
18.15 “Ехо України” з М.
Ганапольським
19.45 “П`ята колонка” з Х.
Чернегою
20.15 “Про полiтику” з С.
Орловською та А. Мухарським
22.00 “Спецтема” з Т.
Березовцем

5.00 Х/ф “Крах iнженера
Гарiна”
6.50 Х/ф “Безстрашна
гiєна”
9.00 Х/ф “Шкiра, в якiй я
живу”
11.25 Х/ф “Пенелопа”
13.25 Х/ф “Медовий мiсяць Камiлли”
15.10 Х/ф “Мечоносець”
17.55 Х/ф “Спогади про
майбутнє”
20.20 Х/ф “Вiтряна рiка”
22.20 Х/ф “Манолете”
0.05 Х/ф “Молодий майстер”
2.15 Х/ф “Тиха гавань”
3.30 Улюбленi мультфiльми

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його
друзi”
8.35 “Ух ти show”
8.50 Т/с “Дикий янгол”
9.40,20.00,2.10 “Орел i

решка. Навколо свiту”
10.40 “Орел i решка. Морський сезон”
11.30,18.10 “Орел i
решка. Перезавантаження”
13.30,21.00 “Iнше життя”
14.30 Х/ф “Якщо тiльки”
16.15 Х/ф “Матриця часу”
22.00 Т/с “Доктор Хаус”
1.25 “Орел i решка.
Шопiнг”
3.00 “Нiчне життя”

6.30,8.00 Телемагазин
7.30 Смузi-меню
8.20,13.30 Свiт їжi. Новорiчнi та Рiздвянi страви
9.20 Майстри ремонту
10.20 Затишна дача
10.50 Дача бородача
11.20,20.40 Удачний
проект
13.00,16.10,0.40,3.40
Кориснi поради
13.20 Магiя солодощiв
14.30 Правила виживання
15.30,21.30 Будьте здоровi
17.10,1.40 Неймовiрнi
iсторiї кохання
18.00 Зiрковi долi
19.00 Шiсть соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
2.30 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф

4.45 “Top Shop”
6.15 “Вартiсть життя”
7.50,17.00,3.10,3.45 “Випадковий свiдок”
16.30,19.00,2.40 “Свiдок”
9.00 Х/ф “Скринька Марiї
Медiчi”
10.45,21.15 Т/с “Менталiст”
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”
14.45,23.00 Т/с “Примари”
18.20,3.15 “Правда життя”
0.50 “Легенди карного

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

розшуку”

5.00 “Ранок Росiї”
9.00 “Про найголовнiше”
10.00,16.00,19.00 Вiстi
11.00 Щорiчна прес-конференцiя В. Путiна
14.00,17.40 “60 хвилин”
16.15 “Андрiй Малахов.
20.05 Вiстi. Мiсцевий час
20.20 Т/с “Таємницi слiдства 21”
22.20 “Вечiр з Володимиром Соловйовим”
0.55 Вiстi - Санкт-Петербург
1.10 “Штучний вiдбiр”
1.50 Новини культури
2.10 Т/с “Собача робота”
3.45 Т/с “Байки Мiтяя”

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 аеропорт
зсередини
11.55 Скарб.ua
12.55 Справжня гра престолiв
13.55 Неймовiрнi винаходи
14.55 Сiяя: з нами у дику
природу
15.55 Таємницi акул
16.55,23.40 НАСА: нез`ясоване
17.55,0.40 Фантастичнi
iсторiї
18.50 Україна: забута
iсторiя
19.50 Дике виживання
20.50 Таємнича свiтова
вiйна
22.40 Полiт над Землею
2.50 Брама часу
4.50 Гарячi точки. Борнео

6.00 Мультиранок
9.30 Т/с “#Яжебать”
11.30 Х/ф “Красуня й чудовисько”

13.00 Богиня шопiнгу. Битва
блондинок
15.00,5.00 Зiрки, чутки та
Галлiвуд
16.00 Панянка-селянка
18.00,4.00 4 весiлля
19.00,1.45,3.25 Одного
разу пiд Полтавою
22.00 Танька i Володька
23.00 Сiмейка У
0.00 Т/с “Батько рулить 4”
2.15 Одного разу в Одесi
5.50 Кориснi пiдказки

7.15 Х/ф “П`ятий елемент”
9.15 Х/ф “Острiв”
11.30 Х/ф “Близькi контакти
третього ступеня”
13.40 Х/ф “Сутiнки. Сага.
Затемнення”
15.40 Х/ф “Людина-павук”
17.40 Х/ф “Принцеса-наречена”
19.15,4.55 Х/ф “Тi, що
змiнюють реальнiсть”
21.00 Х/ф “Грань майбутнього”
22.50 Х/ф “Нiколи не здавайся”
0.40 Х/ф “З мене досить”
2.30 Х/ф “Код да Вiнчi”

6.00,18.50 “ДжеДАI”
6.25,0.05 Т/с “CSI: Мiсце
злочину”
8.15 Х/ф “Кон експрес”
10.10 Х/ф “Слiдопит”
12.10 Т/с “Янголи 2”
14.05 “Загублений свiт”
17.55,2.55 “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”
1.55 Т/с “Рекс”
3.10 “Вiдеобiмба 2”
4.15 “ДжеДАI. Дайджест”
5.15 Телемагазини

ТБ ПРОГРАМА
6.00 Гiмн України
6.05,4.40 Вiдтiнки
України
6.30 М/с “Пiнгвиня Пороро”
,9.00,13.00,,2.10,5.10
Новини
7.05 Невiдомi Карпати
7.30 Геолокацiя: Волинь
8.05 Т/с “Шетланд”
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”
13.10,1.30 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк
20.15,1.15,2.45,5.45
Спорт
15.20 Концерт. Нiна
Матвiєнко та Дмитро
Андрiєць
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “10 днiв незалежностi України”
20.30 Нiчна Рiздвяна
Лiтургiя пiд проводом
Святiшого Отця Франциска в базилiцi святого
Петра
22.00 Х/ф “Поруч з
Iсусом: Хома”
23.50 Д/с “НЛО: Загубленi свiдчення”
3.00 “Зворотнiй вiдлiк”

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30 “ТСН”
9.25,10.20,6.00 “Життя
вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15 “Твiй
день”
14.45,17.10 Т/с “Величне столiття. Роксо-

лана”
20.13 “ПроCпорт”
20.15 “Чистоnews”
20.20 “Лiга смiху 2021.
Зимовий кубок”
23.10 “Таємничi манускрипти” з циклу
“Україна. Повернення
своєї iсторiї”
1.10 Комедiя “Закону тут
не мiсце”
3.05 Х/ф “Мiф”

2.25 “Подробицi” - “Час”
2.55 М/ф
3.50,18.00 “Стосується
кожного”
4.45 “Телемагазин”
5.15,23.05 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини
7.10,8.10,9.20 “Ранок з
ом”
10.00,11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Рiздвяна пiдмiна”
14.30,15.30,0.55
“Речдок”
16.25 “Речдок. Особливий випадок”
20.00 “Подробицi”
21.00 Х/ф “До зустрiчi з
тобою”

6.00,7.00,8.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00 Час
новин
6.30,0.10 Iсторiя для
дорослих
7.10,8.10,20.50 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.
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Пiдсумки дня
10.10,1.10,5.10 Д/с
“Свiт Гiтлера: повоєннi
плани”
10,17.30,18.10,19.15
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!

3.40 Скарб нацiї
3.50 Еврика!
3.55 Служба розшуку
дiтей
4.15,1.25 Факти
4.40 Т/с “Розтин покаже”
6.30 Ранок у великому
мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10.15,20.10,21.30 Дизель-шоу. (12+)
15,17.35,23.00,1.50 “На
трьох”. (16+)
12.45,15.45 Факти. День
13.25,16.20 Т/с “Пес”
18.45 Факти. Вечiр
2.50 Я зняв!

5.25 Т/с “Коли ми вдома”
6.15 Т/с “Здрастуй,
тато!”
30,11.50,14.50,18.05
Т/с “Слiпа”
17.30,22.00 Вiкна-Новини
19.00,22.50
МастерШеф. (12+)
23.55 Битва екстрасенсiв. (16+)

5.55,8.15 Kids` Time
6.00 Х/ф “Кошлатий тато”
8.20 Пекельна кухня

9.55 Екси. (16+)
11.55 Дiти проти зiрок
13.45 Х/ф “Вартовi Галактики”
16.05 Х/ф “Вартовi Галактики 2”
19.00 Х/ф “Гарi Поттер i
в`язень Азкабана”
21.45 Х/ф “Гарi Поттер i
Кубок вогню”
0.45 Х/ф “Спадкоємцi”
2.55 Служба розшуку
дiтей
3.00 Зона ночi

6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
10.15,4.40 Т/с “Людина
без серця”
14.20,15.30 Т/с “Переклад не потрiбен”
20.15,23.10 Т/с “Тiнь минулого”
0.10,1.55 Т/с “Дитячий
охоронець”
1.25 Телемагазин

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00 “Репортер”.
Новини
7.10,8.10 “Новий день” з
Л. Вакулюк та С. Вардою
9.10,10.10 “Новини
країни” з К. Ашiон та П.
Рольником
11.10,12.10 “Новини
країни” з М. Клюк та О.
Близнюком
13.15 “Обiдня перерва” з
М. Шамановим та М.
Стецюк
14.15 “Великий день” з А.
Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою
17.10 Пiдбиваємо пiдсумки з Ю. Литвиненко

18.30 “Влада хохотала” з
Ю. Петрушевським
19.00 “Моя країна” з М.
Ганапольським
22.00 “Мiнiстерство
правди”
22.30 “Запорєбрик
News” з О. Курбановою
22.45 “Українськi вiстi”
23.00 “Watchdogs”

5.00 Х/ф “Мене це не
стосується”
6.50 Х/ф “Молодий майстер”
9.00 Х/ф “Спогади про
майбутнє”
11.25 Х/ф “Вiтряна рiка”
13.25 Х/ф “Манолете”
15.10 Х/ф “Тиха гавань”
17.55 Х/ф “Поїзд на
Юму”
20.20 Х/ф “Патруль”
22.20 Х/ф “Миттєвостi
життя”
0.05 Х/ф “Доживемо до
понедiлка”
2.15 Х/ф “Собор Паризької Богоматерi”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його
друзi”
8.25 “Ух ти show”
9.00 Т/с “Дикий янгол”
9.50,20.00 “Орел i
решка. Навколо свiту”
10.50 “Орел i решка.
Морський сезон”
11.45 “Орел i решка.
Перезавантаження”
13.35,21.00 “Iнше життя”
14.30 Х/ф “Матриця
часу”
16.15 Х/ф “Як вийти
замiж за мiльярдера”
18.10 Х/ф “Паралельнi
свiти”
22.00 Т/с “Доктор Хаус”
1.25 Т/с “Три сестри”
3.15 “Нiчне життя”

6.30,8.00 Телемагазин
7.30 Смузi-меню
8.20,13.30 Свiт їжi. Новорiчнi та Рiздвянi страви
9.20 Майстри ремонту
10.20 Затишна дача
10.50 Дача бородача
11.20,20.40 Удачний
проект
13.00,16.10,0.40,3.40
Кориснi поради
13.20 Магiя солодощiв
14.30 Правила виживання
15.30,21.30 Будьте здоровi
17.10 Неймовiрнi iсторiї
кохання
18.00 Зiрковi долi
19.00 Шiсть соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф

4.45 “Top Shop”
6.15 “Правда життя”
7.50,17.00,3.10,3.45
“Випадковий свiдок”
,19.00,2.40 “Свiдок”
9.00 Х/ф “Старий знайомий”
10.45,21.15 Т/с “Менталiст”
13.00,19.30 Т/с “CSI:
Маямi”
14.50,23.00 Т/с “Примари”
18.20,3.15 “Таємницi
свiту”
0.50 “Легенди карного
розшуку”

5.00 “Ранок Росiї”
9.00 “Про найголовнiше”
,13.00,16.00,19.00 Вiстi
10.35,3.20 “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.
20.00 “Гуморина-2021”
21.40 “Веселостi година”
23.10 “Бiла студiя”. Клим
Шипенко
0.00 Х/ф “З життя начальника карного розшуку”
1.30 Х/ф “Пiд прицiлом
любовi”

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
11.50 Теорiя Змови
12.50 Справжня гра престолiв
13.50 Неймовiрнi винаходи
14.50 Сiяя: з нами у дику
природу
15.50 Полiт над Землею
16.50,23.40 НАСА:
нез`ясоване
17.50,0.40 Фантастичнi
iсторiї
18.50 Україна: забута
iсторiя
19.50 Дике виживання
20.50 Таємнича свiтова
вiйна
22.40 Мадагаскар
2.50 Брама часу
4.45 Гарячi точки

6.00 Мультиранок
8.35 М/ф “Iсторiя
iграшок”
10.15 М/ф “Iсторiя
iграшок 2”
12.00 М/ф “Iсторiя
iграшок 3”
14.00,5.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд
16.00 Панянка-селянка

15

18.00,4.00 4 весiлля
19.00,0.00,1.00,3.25
Одного разу пiд Полтавою
22.00 Танька i Володька
23.00 Т/с “Батько рулить
4”
0.30 Сiмейка У
2.15 Одного разу в Одесi
5.50 Кориснi пiдказки

6.50,4.00 Х/ф “Бруднi
танцi”
8.30 Х/ф “Лелеки”
9.55 Х/ф “Монстри на
канiкулах”
11.25 Х/ф “Монстри на
канiкулах 2”
12.50 Х/ф “Сутiнки. Сага.
Свiтанок: частина 1”
14.45 Х/ф “Сутiнки. Сага.
Свiтанок: частина 2”
21.00 Х/ф “Загадкова
iсторiя Бенджамiна
Баттона”
23.40 Х/ф “Сiм життiв”
1.40 Х/ф “Лiки вiд
здоров`я”

6.00,18.50,2.25
“ДжеДАI”
8.20 Т/с “CSI: Мiсце
злочину”
10.10 Х/ф “Помпеї”
12.10 Т/с “Янголи 2”
14.00 “Загублений свiт”
17.55 “Секретнi
матерiали”
18.15,1.50 “Спецкор”
19.25 Х/ф “Бюро
людяностi”
21.15 Х/ф “Голодний
кролик атакує”
23.20 Х/ф “Снiговик”
3.00 “Цiлком
таємно-2017”
3.35 “Вiдеобiмба 2”
4.15 “ДжеДАI. Дайджест”
5.15 Телемагазини

субота, 25 грудня
6.00 Гiмн України
6.05,4.35 Енеїда
7.00,8.00,9.00,21.00,0
.10,2.20,5.35 Новини
7.05 М/с “Пiнгвиня Пороро”
7.30 Д/с “Свiт дикої природи”
8.05,9.45 Невiдомi Карпати
8.20 Вiдтiнки України
9.10 Телепродаж
10.00 Рiздвяна Свята
Меса Римсько-Католицької Церкви в Українi
11.30 Д/ф “Бовсунiвськi
бабусi”
12.40 Мiста та мiстечка
13.00 Рiздвяне
привiтання i Апостольське благословення для
Риму i цiлого свiту “Urbi
et Orbi” Святiшого Отця
Франциска з площi св.
Петра в Римi
13.30 Х/ф “Поруч з
Iсусом: Хома”
15.15 Країна пiсень
16.30 Концерт.
яна Пiскарьова
17.30 Д/с “Боротьба за
виживання”
18.30 Х/ф “Самотнiсть у
мережi”
21.25 Х/ф “Ласкаво просимо на Рiздво”
23.10 Д/с “НЛО: Загубленi свiдчення”
0.35 Х/ф “Веселi Жабокричi”
1.50 Бiгус Iнфо
2.45 Торговцi мрiями
3.35 #ВУкраїнi
4.05 Д/с “Дикi тварини”
7.00,6.00 “Життя
вiдомих людей”
8.00 “Снiданок.
Вихiдний”
10.00 “Свiт навиворiт”
19.30 “ТСН”
20.13 “ПроCпорт”
20.15 “Чистоnews”
20.20 “Вечiрнiй квартал”

22.15 “Жiночий квартал”
23.40 “Свiтське життя”
0.50 Трилер “Чєрвоний
дракон”
3.10 Комедiя “Термiнал”
3.55 “Подробицi” - “Час”
4.30 М/ф
4.45 “Телемагазин”
5.15 “Орел i решка.
Зiрки”
7.10 Х/ф “Патрiк”
9.00 “Готуємо разом.
Домашня кухня”
10.00 “Все для тебе”
11.00 “Корисна програма”
12.00 Х/ф “В джазi
тiльки дiвчата”
14.30 Х/ф “За двома
зайцями”
16.00 Х/ф “Королева
бензоколонки”
17.30,20.30 Т/с “Кентервiльський привид”
20.00 “Подробицi”
22.30 “Творчий вечiр
Валерiя Меладзе”
0.25 Х/ф “Це я”
6.00,7.00,8.45,10.00,1
2.00,14.00,15.00,20.00
,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”
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”
3.50 Скарб нацiї
4.10 Еврика!
4.20 Факти
4.45 Анти-зомбi
5.40 Громадянська оборона
6.40 Х/ф “Трансформери 4: Час вимирання”
9.55,13.00 Х/ф “Трансформери: Останнiй
лицар”
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф “Трансформери”
16.30 Х/ф “Бамблбi”
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф “Мег”
21.15 Х/ф “Ремпейдж”
23.35 Х/ф “Щось”
1.45 Х/ф “Куленепробивний”
3.20 Я зняв!
4.40,10.55 Т/с “Кава з
кардамоном”
7.50 Неймовiрна правда
про зiрок
19.00 Україна має талант
23.30 Х/ф “Новорiчний
янгол”
5.50 Хто проти блондинок? (12+)
7.55,9.55 Kids` Time
8.00 М/ф “Ми - монстри”
10.00 Орел i решка.
Земляни
12.00 Хто зверху? (12+)
14.05 Х/ф “Земля
тролiв”
16.10 Х/ф “Хронiки
Нарнiї: лев, чаклунка i
чарiвна шафа”
19.00 Х/ф “Гарi Поттер i
Орден Фенiкса”
21.55 Х/ф “Гарi Поттер i

Принц-напiвкровка”
1.00 Х/ф “Спадкоємцi 2”
3.10 Зона ночi

8.30 Зоряний шлях
10.30 Т/с “Сашина
справа”
14.30,15.20 Т/с “Сiмейний портрет”
15.00,19.00 Сьогоднi
20.00 Головна тема
21.00 Маска 2. Фiнал
23.20 Рiздвянi зустрiчi з
М. Поплавським
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с “Дитячий охоронець”
4.50 Реальна мiстика
8.45 “Щасливий снiданок”
9.00 “Щасливе
в`ю”
10.00,11.00,12.00,13.
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 “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 “Бiлий Бiм
Чорне вухо”
6.50 Х/ф “Доживемо до
понедiлка”
9.00 Х/ф “Поїзд на Юму”
11.25 Х/ф “Патруль”
13.25 Х/ф “Миттєвостi
життя”
15.10 Х/ф “Собор Паризької Богоматерi”
17.55 Х/ф “Солдат
Джейн”
20.20 Х/ф “Областi темряви”
22.20 Х/ф “Закони привабливостi”
0.05 Х/ф “Близнюки”
2.15 Х/ф “Магазиннi
злодюжки”
Пiксель
6.00 Дуда i Дада
6.20,2.40 ТiВi Абетка
7.00,2.20 Зiрки-малюки
7.30 Орiгамi
8.00 Хочу знати все
8.30,11.30,14.30 Гав
гав гав
9.00,23.40 Сердитi
пташки
9.10,14.00 Лис Микита
9.50,13.30 Майстерня
Бiбi
10.20 Боб-будiвник
10.30 Робопотяги
11.00 Веселi саморобки
12.00 Моя країна
Україна
12.30 Вiспер
13.00 Бджiлка Мая
15.00 Октонавти
16.00 Кролик Пiтер
16.30 Нiко - шлях до
зiрок
18.00 Щасливе Рiздво
Каю
19.20 Смiшарики
20.00 Фiксики
21.10 Цар звiрiв
22.40,3.30 Улюбленi
мультфiльми
0.50 Могутнiй Майк
1.20 Роботи-пожежники
1.40 Макс Грiн i прибульцi
2.00 Люк - мандрiвник у

часi
3.00 Казки на пiску
6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Кротик i
Панда”
8.40 “Орел i решка.
Шопiнг”
10.30 Х/ф “Як вийти
замiж за мiльярдера”
12.15 Х/ф “Паралельнi
свiти”
14.15 “Орел i решка.
Морський сезон”
0.00 Х/ф “Пiсля весiлля”
2.00 Т/с “Три сестри”
3.00 “Нiчне життя”
6.30 Телемагазин
7.30 Зiрковi неймовiрнi
долi
9.30 Iдеї ремонту
10.20 Правила життя
12.00 Затишна дача
12.50 Дача бородача
13.50 Удачний проект
15.30 Майстри ремонту
17.10 Рiздво з Гордоном
Рамзi
19.10 Гордон Рамзi готує
вдома: Рiздвянi страви
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
4.45 “Top Shop”
5.50 Х/ф “Iван Сила”
7.30 Х/ф “За вiтриною
унiвермагу”
9.15 Х/ф “Два капiтани”
13.30 “Випадковий
свiдок. Навколо свiту”
14.50 Т/с “Смерть у
раю”
19.00,2.55 “Свiдок”
19.30 Х/ф “На Вас чекає
громадянка Никанорова”
21.15 Х/ф “Дiвчина без
адреси”
23.00 Х/ф “Один шанс

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

на двох”
1.05 “Легенди карного
розшуку”
3.05 “Випадковий
свiдок”
5.00 “Ранок Росiї. Субота”
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”
11.15,3.55 “Гумор!
Гумор! Гумор!!!”
12.20 “Доктор М`ясников”
13.25 Т/с “Принцеса i
жебрачка”
17.05 “Привiт, Андрiй!”
19.00 Вiстi у суботу
20.00 Х/ф “Танець для
двох”
23.15 Х/ф “Я чекатиму
тебе завжди”
2.20 Х/ф “Мрiяти не
шкiдливо”
6.00,2.00 Мiстична
Україна
7.00 Випадковий свiдок
9.30 Речовий доказ
10.40,17.10 У пошуках
iстини
12.10,0.00 Фантастичнi
iсторiї
13.10 Стежина вiйни
14.10 Мисливцi за скарбами
16.15 Найєкстремальнiший
19.00 Полiт над Землею
21.00 Ритуали
23.00 Справжня гра
престолiв
1.00 Сiяя: з нами у дику
природу
3.00 Скептик
6.00 Мультиранок
9.30 Х/ф “Моя жахлива

няня”
11.15 Х/ф “Моя жахлива
няня: Великий бум”
13.15,0.30,3.45 Одного
разу пiд Полтавою
17.15 М/ф “У пошуках
Немо”
19.15 М/ф “Шрек назавжди”
21.00 Х/ф “Подарунок на
Рiздво”
22.45 Х/ф “Подарунок на
Рiздво 2”
3.15 Танька i Володька
4.15 Сiмейка У
4.50 Панянка-селянка
5.50 Кориснi пiдказки
6.10 Х/ф “Лего. Фiльм”
7.45 Х/ф “Хмарно, можливi опади у виглядi фрикадельок”
9.15 Х/ф “Мiст у Терабiтiю”
10.45 Х/ф “Смурфики”
12.30 Х/ф “Щелепи”
14.30,5.40 Х/ф “Iншопланетянин”
16.20,3.00 Х/ф “Голоднi
iгри”
18.40 Х/ф “Голоднi iгри:
У вогнi”
21.00 Х/ф “Реальна
любов”
23.10 Х/ф “Поїзд на
Юму”
1.10 Х/ф “1+1”
6.00 “Шаленi перегони”
7.00 “ДжеДАI”
9.00 “Вiпи i топи”
10.55 “Загублений свiт”
13.00 Х/ф “Слiдопит”
15.00 Х/ф “Не виходь”
17.10 Х/ф “На межi”
19.25 Х/ф “Привид”
22.05 Х/ф “Чужий проти
хижака”
23.55 Х/ф “Втрачений
скарб”
1.45 “Вiдеобiмба 2”
3.00 “Цiлком
таємно-2017”
5.15 Телемагазин
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6.00 Гiмн України
6.05,4.10 Енеїда
8.00,8.55,15.00,18.00
Новини
7.05 М/с “Пiнгвиня Пороро”
7.30 Д/с “Свiт дикої
природи”
8.10 Погода
8.15 Д/с “Суперчуття”
9.00 Божественна
Лiтургiя Православної
Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької Церкви
12.30 Недiльна Свята
Меса Римсько-Католицької Церкви в Українi
13.30 Поки Бог не бачить
15.10 Країна пiсень
16.25 Наталя Фалiон та
“Лiсапетний батальйон”.
Великий Рiздвяний концерт
17.30 Д/с “Боротьба за
виживання”
18.15,23.45 Д/с “Особливий загiн. Суперчуття”
19.10 Х/ф “Поїздка в
Сiетл”
21.00,0.40,2.20,5.05
Тиждень на Суспiльному
22.00 Х/ф “Рiздвянi
дзвiночки”
1.30 Д/с “Дикi тварини”
3.10 Продам роботу.
Дорого
7.00 “Життя вiдомих
людей”
8.00 “Снiданок.
Вихiдний”
10.00 “Свiт навиворiт
13. Еквадор”
11.00,3.20 “Свiт навиворiт”
18.30 “Свiтське життя”
19.30,4.50 “ТСН-Тиждень”
21.00 “Новорiчний

Вечiр прем`єр з Катериною Осадчою”
23.10 Комедiя “Новорiчний корпоратив”
1.15 Х/ф “30 днiв ночi”
2.15 “Подробицi” “Час”
2.45 “Подорожi в часi”
3.10 “Орел i решка.
Перезавантаження”
5.05 “Орел i решка.
Зiрки”
6.05 М/ф
6.30 Х/ф “В джазi тiльки
дiвчата”
9.00 “Готуємо разом”
10.00,12.00,12.50
“Iнше життя”
13.35 “Кентервiльський
привид”
17.50 Х/ф “До зустрiчi з
тобою”
20.00 “Подробицi”
20.30 Х/ф “Вiй”
23.10 Х/ф “Край свiту”
6.00 Вiкно до Америки
6.10 Д/с “Секретно.
Холодна вiйна”
7.00,8.00,8.45,12.00,1
5.00,16.00,17.00,,0.00
,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. Мiрошниченко
19.00 “Прямим текстом

ТБ ПРОГРАМА

неділя, 26 грудня
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!
5.05 Скарб нацiї
5.15 Еврика!
5.20 Факти
5.45,9.45 Громадянська оборона
6.45,7.45 Хто хоче
стати мiльйонером?
8.45 Анти-зомбi
10.45 Х/ф “Пригоди
Плуто Неша”
12.45 Факти. День
13.00 Т/с “Пес”
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф “Тихоокеанський рубiж”
23.40 Х/ф “Скайлайн 2”
1.45 Х/ф “Кавалерiя”
3.50 Я зняв!
5.20 Т/с “Коли ми
вдома”
6.15 Т/с “Любов з ароматом кави”
10.10 МастерШеф.
(12+)
14.25 СуперМама. (12+)
19.05 “Слiдство ведуть
екстрасенси”. (16+)
21.00 Один за всiх.
(16+)
22.10 Таємницi ДНК.
(16+)
23.35 Україна має талант
6.00 Вар`яти. (12+)
7.35,9.35 Kids` Time

7.40 Х/ф “Хербi: Божевiльнi перегони”
9.40 Х/ф “Лускунчик i
чотири королiвства”
11.40 Х/ф “Чарлi i шоколадна фабрика”
14.00 Х/ф “Земля
тролiв: У пошуках золотого замку”
16.00 Х/ф “Хронiки
Нарнiї: Принц Каспiан”
19.00 Х/ф “Гарi Поттер i
Дари смертi. Частина 1”
22.00 Х/ф “Гарi Поттер i
Дари смертi. Частина 2”
0.40 Х/ф “Спадкоємцi 3”
2.45 Зона ночi
5.50 Сьогоднi
6.50,5.25 Реальна мiстика
8.25 Т/с “Iгри дiтей
старшого вiку”
16.50 Х/ф “DZIDZIO:
Перший раз”
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою
21.00 Х/ф “Де грошi?”
23.20 Новорiчне шоу
Братiв Шумахерiв
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с “Каблучка з
бiрюзою”
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 “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 “Бiлий Бiм
Чорне вухо”
6.50 Х/ф “Близнюки”
9.00 Х/ф “Солдат
Джейн”
11.25 Х/ф “Областi темряви”
13.25 Х/ф “Закони привабливостi”
15.10 Х/ф “Магазиннi
злодюжки”
17.55 Х/ф “Готель
Мумбаї: Протистояння”
20.20 Х/ф “Останнiй
рубiж”
22.20 Х/ф “Щит Мiнерви”
0.05 Х/ф “Лорд Дракон”
2.15 Х/ф “Морiс Рiшар”
6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Кротик i
Панда”
8.35 “Ух ти show”
9.10 “Орел i решка.
Шопiнг”
10.00 М/ф “Монстр у
Парижi”
11.45 Х/ф “Мерайа
Мундi та скринька Мiдаса”
13.30,2.00 “Орел i
решка. Морський сезон”
0.00 Х/ф “Iлюзiонiст”
3.00 “Нiчне життя”
6.30 Телемагазин
7.30 Рекордсмени Голiвуда: Зворотнiй вiдлiк

9.30 Iдеї ремонту
10.00 Рiздво з Гордоном Рамзi
12.00 Правила життя
13.40 Правила виживання
14.40 Шiсть соток
18.00 Удачний проект
20.30 Дача бородача
22.10 Будьте здоровi
23.30 Реальний секс
0.40,3.40 Кориснi поради
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф
4.45 “Top Shop”
5.20 Х/ф “Садко”
6.55 “Слово Предстоятеля”
7.05 “Випадковий
свiдок. Навколо свiту”
9.30 Т/с “Смерть у раю”
13.35 Х/ф “На Вас чекає
громадянка Никанорова”
15.15 Х/ф “Дiвчина без
адреси”
16.55 Х/ф “Дежа вю”
19.00 Х/ф “Приходьте
завтра”
21.00 Х/ф “Раз на раз
не випадає”
22.30 Х/ф “Деяка справедливiсть”
0.30 Х/ф “Один шанс на
двох”
2.35 “Легенди карного
розшуку”
2.20 Свiт чекає на вiдкриття
4.45,2.00 Х/ф “Небезпечний вiк”
6.15 “Дiалоги про
тварин. Новосибiрський
зоопарк”
6.55 “Вустами немовляти”
7.40 Мiсцевий час. Недiля
8.15 “Пiшки...” Москва

КРОСВОРД

патрiотична
8.40,3.30 “Коли всi
вдома з Тимуром Кiзяковим”
9.25 “Ранкова пошта з
Миколою Басковим”
10.00 Вiстi
10.30 “Роман в каменi”
10.55 “Сто до одного”
11.35 “Iзмайловський
парк”
13.35 Т/с “Принцеса i
жебрачка”
16.45 “Всеросiйський
вiдкритий телевiзiйний
конкурс юних талантiв
“Синiй Птах”. Фiнал
19.00 Вiстi тижня
21.00 Москва. Кремль.
Путiн
21.40 “Недiльний вечiр
з Володимиром Соловйовим”
0.25 Х/ф “Мовчун”
6.00 Гарячi точки
7.00 Випадковий свiдок
9.20 Речовий доказ
10.30,17.15 У пошуках
iстини
12.20,1.10 Фантастичнi
iсторiї
13.20 Стежина вiйни
14.20,21.10 Ритуали
16.20 Найєкстремальнiший
19.10 Мадагаскар
23.10 Справжня гра
престолiв
2.10 Сiяя: з нами у дику
природу
2.40 Мiстична Україна
3.40 Правда життя
6.00 Мультиранок
8.35 М/ф “Братик ведмедик”
10.10 М/ф “Братик ведмедик 2”
11.30,0.25,3.10 Одного разу пiд Полтавою
17.00 М/ф “У пошуках
Дорi”

По горизонталi:
1. Запаси верблюда. 3. Внутр. свiт
людини. 5. Жувальна гумка. 7.
Кращий номер готелю. 9. Залишок
зрiзаного дерева. 11. Опiр. 12. 41-й
президент США. 14. Рiчка в Росiї.
15. ... Роговцева. 16. Дитяча iнфекцiйна хвороба. 17. Винахiдник телефону. 19. Префiкс до узбека. 22.
Торгова марка. 24. Великий виграш. 25. ...-Плата. 26. Країна в
Азiї. 28. Дрiбнi свинцевi кульки. 29.
Знатнi дворяни Русi. 30. Заборона.
31. Вiвця Доллi.

18.45 М/ф “Панда
Кунг-Фу”
20.30 Х/ф “Джунiор”
22.40 Х/ф “Американський пирiг”
2.40,3.40 Танька i Володька
4.50 Панянка-селянка
5.50 Кориснi пiдказки
7.30 Х/ф “Марлi i я”
9.20 Х/ф “Принцеса-наречена”
11.00 Х/ф “Смурфики
2”
12.40 Х/ф “Щелепи 2”
14.35 Х/ф “Близькi контакти третього ступеня”
16.45 Х/ф “Голоднi iгри:
Сойка-пересмiшниця.
Частина 1”
18.45 Х/ф “Голоднi iгри:
Сойка-пересмiшниця.
Частина 2”
21.00 Х/ф “Престиж”
23.05 Х/ф “стеллар”
1.50 Х/ф “Дитя людське”
3.35 Х/ф “Їж, молися,
люби”
6.00 “Шаленi перегони”
7.00 “ДжеДАI”
8.15,1.10 “Загублений
свiт”
12.25 Х/ф “Строк
життя”
14.20 Х/ф “Сльози
сонця”
16.50 Х/ф “Поза
законом”
18.50 Х/ф “211”
20.25 Х/ф “Механiк”
22.15 Х/ф “Чужий проти
хижака 2”
0.05 Т/с “Рекс”
2.10 “Вiдеобiмба 2”
2.40 “Цiлком
таємно-2017”
4.20 “Найкраще”
4.25 “ДжеДАI.
Дайджест”
5.15 Телемагазини

По вертикалi:
1. Мiра об`єму. 2. Хазяїн фiрми. 3.
Дорожня аварiя. 4. Iсп. полководець. 6. Грiх, зрада. 8. Англ.
фiлософ. 10. Японський театр. 12.
Тимчасова будiвля. 13. Збiр вiдьом.
18. Античний качок. 20. Домовичок
з мультику. 21. Тканина-утеплювач. 23. Хетська богиня. 25.
Брюс ... 27. Служба Безпеки
України. 28. Особлива вишуканiсть

Відповіді на кросворд з №48
По горизонталi:
1. Балда. 5. Оклад. 7. Егiда. 9. Iса. 10.
Кум. 11. Моа. 12. Акин. 14. Жмут. 17.
Сi. 18. Ро. 19. Кола. 21. Моем. 23. Iнд.
25. Чад. 27. Аве. 29. Просо. 30. Фiнал.
31. Альфа.

По вертикалi:
1. Бас. 2. Адам. 3. Дека. 4. Агу. 6. Лiки.
8. Iмам. 12. Аск. 13. Кiо. 15. Уре. 16.
Том. 20. Лечо. 22. Овен. 23. Iдол. 24.
Дафф. 26. Аса. 28. Вiа

Відповіді на сканворд №48
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 БУДИНОК-інтернат, с. Біленченківка, з/п 1100 м.кв. Цегляний,
бетонні плити, дах вкритий
шифером. Тел. 0680539775
 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, 80 м.кв., с. Біленченківка. Газ, вода, господарські
споруди, земельна ділянка. Ціна
при огляді, торг. Т.066 1890273
 ДАЧА, кооп «Нафтовик».
Будинок, огород, сад, полив. Тел.
0957403491.
 БУДИНОК, с. Островерхівка,
жилий стан, 4 кімнати, 83 м.кв.,
зручності в будинку, на території гараж, погріб, господарські споруди. Тел. 0664198360,
0972700086
 БУДИНОК, 75 м.кв., гараж,
сарай, л/кухня, з/д 5 соток,
газ, вода. Ціна договірна. Тел.
0506359211.
 БУДИНОК, з/п 64 м. кв., всі
зручності, з/д 12 соток. Можливий обмін на 1-, 2-кімн. кв. Тел.
0668791450.

 1/2 БУДИНКУ, потребує
ремонту. З/д 7 соток. Ціна 2500
у.о. з вашим переоформленням.
Тел. 0500339845
 БУДИНОК, с. Сари, з господарськими спорудами. Тел.
0666681539.
 БУДИНОК, по вул. Миру, 63,
недобудований, з/д 10 соток,
з/п 100 м.кв. Недорого. Тел.
0956324779

 БУДИНОК зі всіма зручностями, господарськими спорудами, з/д 0,43га. С. Хитці. Тел.
0506222942.

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

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

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

 БУДИНОК, вул. Н. Грунь,
80 м.кв. Всі зручності, л/кухня,
гараж, вхідний погріб, з/д 10
соток. Ціна розумна, недорого.
Тел. 0953995098.
 БУДИНОК, з усіма зручностями, р-н автостанції. Ціна
договірна. Тел. 0994948199
 БУДИНОК, 71 м.кв., 1996 р.з.,
по вул. Молодіжна. Потребує
ремонту. Деталі по телефону. Тел.
0506403270, 0993384275.
 БУДИНОК, с. Бутовичеське,
Харківецька с/р. З/п 54 м.кв.,
газифікований. Колодязь, каналізація. Лічильники, господарські
споруди, гараж, 2 погреби, з/д 16
соток. Все приватизоване. Терміново. Недорого. Тел. 0500629905

 2-КІМН. кв., 41 м.кв., кімнати окремі, балкон, санвузол
роздільний, сарай, погріб, 2/2
поверх. Центр. Тел. 0995483184
 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.
 3-КІМН. кв., р-н В. Кругу,
в будинку де м-н «Горизонт».
Є сарай, погріб. Або обміняю
на 1- чи 2-х кімнатну квартиру.

51

Тел.

51

Тел.

45

0663451052,
0506644240

Тел.

 3-КІМН.кв., 62,3 м. кв., 5-й
поверх, м/п вікна, лічильники,
опалення централізоване, не
кутова, Полтавська, 100. Тел.
0667121463
 2-КІМН. кв., вул. Героїв
Майдану, 2, 1-й поверх. Ціна
договірна. Центр міста. Тел.
0503027311

51

51

1

(Женя)

51

КУПЛЮ
СВИНЕЙ

КУПЛЮ СВИНЕЙ,
КНУРІВ
ДОРОГО

Тел.

Тел. 0664116050, 0995412446,
0981794275
 2-КІМН. кв., 2/3 поверх, р-н
Черемушки. Тел. 0958357038
 2-КІМН. кв., 1/3 поверх, р-н
Заяр, зручності, гардеробна. Є
гараж, з/д. Тел. 0951278145.
 3-КІМН.кв., з гаражем, індивідуальним опаленням. Сучасне
планування. Мікрорайон цегельного з-ду. Тел. 0500385403.
 2-КІМН. кв., 70 м.кв., 1-поверховий будинок, вул. Лохвицька,
під магазин. Тел. 0667789136,
0678692045.
 2-КІМН. кв., 50,5 м.кв., 5/5
поверх, вул. Гетьманська, 49. Тел.
0994573042.
 3-КІМН. кв., 32,5 м.кв., +
кухня, р-н М. Круг. Ціна договірна.
Тел. 0507659381.
 2-КІМН. кв., 1/2 поверх, центр
міста з гаражем та сараєм. Ціна
договірна. Торг при огляді. Тел.
0994875190

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ
 З/Д 10 соток, р-н автостанції,
приватизована. Комунікації
поруч. Пров. Шкільний, 11А. Тел.
0667535655
 З/Д 10 соток, приватизована, з фундаментом, 150 МЗ в
«болгарському містечку». Тел.
0953514363
 З/Д 9 соток, із старим
будинком. М. Гадяч, вул. Пер-

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

(Сергій)

0995141773

1

Тел. 0990128098 (Олег)

ДОРОГО

КВАРТИРИ
Продаж

 САДИБА, с. Петрівка-Роменська. З/д приватизована. Ціна
при огляді. Тел. 0953027838.

ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

Дорого.
Тел. 0666296405

50

Тел. 0991650345,
0973316591 (Тимур)

ОВЕЦЬ – 30 грн./кг
живої ваги.

М’ЯСОКОМБІНАТ
(М. ХАРКІВ)

ЗАКУПОВУЄ
Биків, корів, телиць, коней, кіз
Вивіз худоби живою вагою

(Владислав)

Тел. 0672140001, 0952140001

шотравнева, 111. Є світло,
вода підведена. Молодий сад.
Ціна договірна, при огляді. Тел.
0956843543
 З/Д 14 соток, приватизована
комунікації поруч, вул. Білохи.
Тел. 0967886030

БІЗНЕС магазин
павільйон
Продаж
 МАЙСТЕРНЯ ПО РЕМОНТУ
АВТО: гараж, фарбувальна
камера, котельня, котельня, з/д
8 соток, навіс поряд з гаражем.
Усі комунікації. Р-н пожежної
частини. Тел. 0660973404
 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

1

 БУДИНОК, вул. Кондратенка, 113. Газ, вода, з/д
6 соток. Недорого. Тел.
0505976790. (16)

5

ЦІЛОДОБОВО,
ВИМУШЕНИЙ ДОРІЗ

БУДИНКИ
Продаж

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

Куплю свиней
живою вагою

коней,
биків,
корів,
свиней

КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ,
КОНЕЙ

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

50

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, КІЗ

Тел. 0669669486, 0672996055

Тел.: 0982662042 ,0991737570

КУПЛЮ

0999597822
0679830196

живою вагою. Терміновий виклик!

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

КУПЛЮ ДОРОГО

0992000882
0970259844

51

51

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

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

КУПЛЮ
ДОРОГО

51

49

Тел.

066 1808984
068 4839984

Тел.: 0669676637

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

5

Дорого купуємо
свиней, свиноматок.
ЦІЛОДОБОВО

0991777789
0661211858
0997226777
0995333403

Вимушений забій

1

ДОРОГО!

0502541132
0501458166

Биків, корів,
телиць, кіз,
коней ДОРІЗ

ДОРІЗ

КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ

0662183433,
0671111363

КУПЛЮ
ДОРОГО
( м. Харків)

КУПЛЮ КОРІВ,
БИКІВ, КОНЕЙ,
КІЗ, БАРАНІВ

Новожанівський м'ясокомбінат
закуповує від населення

Тел. : 066-41-80-929
068-108-40-70

0991320345

КУПЛЮ
СВИНЕЙ
Цілодобово
41

51

51

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою
Тел. 0663411681, 0969329526

ДОРОГО

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

 МАГАЗИН, вул. Полтавська, 27
(навпроти дитячої консультації).
З/п 63,3 м.кв., з комунікаціями
(вода, туалет, електричне опалення). Тел.0994566655

ЗДАМ
 ЖИТЛО, подобово, на тривалий термін або бригаді у відрядженні, Інтернет, кондиціонер.
Можливість надання відповідних
документів. Тел. 0508783429
 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел.
0505976790
 1-КІМН. кв., подобово, р-н
Черемушки. Тел. 0501607067
 ЖИТЛО подобово, для бригади у відрядженні (3 – 4 людини).
Або на зимовий період для
одного чоловіка. Тел. 0660973404
 КОМФОРТАБЕЛЬНЕ ЖИТЛО.
Економ та люкс-класу. Подобово та на тривалий термін. Тел.
0956751072

18
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 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)

ЧИСТИМО ТА
ПОГЛИБЛЮЄМО
КОЛОДЯЗІ.
Встановлюємо
бетонні кільця.
Копаємо
каналізації.
Тел. 0507345680 (50)
 1-КІМН. кв., на тривалий
термін, р-н Черемушки. Без
меблів. Тел. 0507657197,
0671389187
 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
 БУДИНОК, по вул. Чапаєва.
Тел. 0954238850

ГАРАЖІ
Продаж
 ГАРАЖ добротний, в центрі
міста, з підвалом, 6х4м., з підвалом. Р-н магазину «Господарочка». Тел. 0502545532.
 ДВА ГАРАЖІ, один недобудований, центр, з/д приватизована.
Тел. 0951175990.

АВТО
Продаж
 ЛУАЗ-969М. Ціна договірна.
С. Ціпки. Тел. 0989601135
 TOYOTA Corolla, 2008 р.в.,
чорний колір. Деталі по телефону.
Тел. 0989629593
 ВАЗ-2104, нормальний стан.
Тел. 0995412446, 0981794275
 ВАЗ-2108, 1988 р.в., червоний, газ/бензин. Ціна 45 тис.
грн. Тел. 0993768012.
 ЗАЗ, 2004 р.в., у гарному
стані, гаражне зберігання, нова
АКБ, замінене мастило. Ціна 2000
у.о. Торг. Тел. 0500822215.
 FIAT Fiorino, 2008 р.в., 1,3
TD, ідеальний стан. Деталі по
телефону. Тел. 0661121949,
0507667187.
 DAEWOO Lanos, 1998 р.в.,
двигун 1,5. Тел. 0662683686.
 ВОЛГА-3110, ціна договірна.
Терміново. Тел. 0508525597,
0955896153

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. (43)
 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 ГАЗ-53,
б/в, робочий стан, 3шт. Гума
240х508Р, 2 шт., нові, 2 шт., б/в.
Двигун 2108, 1,3, після ремонту.
Диференціал коробки 2108,
новий. Тел. 0662143450

 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)

 ФГ ПРОДАЄ
КУКУРУДЗУ.
З доставкою.
Тел. 0995139836
(№51)
 ТУШКИ ГУСЕЙ. Ціна 110
грн./кг. Тел. 0667211775
 ГУСИ великої породи, 5 шт., та
4 індики. На утримання або заріз.
Тел. 0965281487, 0663939394

 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

Взуття чоловіче, р.42: ботинки
зимові, туфлі осінні, туфлі літні.
Стіл овальний, розкладний 2шт. Швейні машинки: «Зінгер»,
«Подольська». Тел. 0990549626.

 УАЗ: КПП, роздатка, головка
блока, колін вал, стартер, генератор – все б/в. Роздатка до ГАЗ66. Тел. 0664309003.

 ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИЙ
АПАРАТ, портативний, на 220 В,
із кабелями. . С. Вельбівка. Тел.
0999533821.

 ГАЗ-2410 («Волга») (з/ч). Тел.
0667011653, 0975799474.

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

 КІЗОЧКИ молоді, шуті, білого
окрасу. Від хорошої кози. Тел.
0969148327.

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

 КОЗА первітка, ряба, кітна
1 міс. Шута і біла, 5 років. Тел.
0992279628, 0963814350.

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж
 ДОШКА, брус, штахет,
шалівка. Дрова: сосна, береза.
Доставка. Тел. 0509080626
 ЩЕБІНЬ, пісок, глина, чорнозем, плити ПКЖ (6,0 х 1,5 м.,
,0 х 3,0 м.), марш, гранвідсів та
інше. Доставка. Тел. 0501881470
 ТРУБА товстостінна, 10мм.,
довжина 2,3м. Тел. 0969148327


МЕБЛІ

Продаж
 ШАФА 3-дверна, 500 грн.
Диван б/в, 500 грн. Столик туалетний, 300 грн. Тел. 0509969314
 ДИВАН – книга, б/в, ціна 300
грн. Терміново. Тел. 0956193381

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж
 ТЕЛЕВІЗОР «Thomson»,
розмір екрану 42х32, кольоровий, 2002 р.в. м., Гадяч. Тел.
0999533821.
 ТЕЛЕВІЗОР «LG». Недорого.
Тел. 0996888310

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж
 ВЗУТТЯ чоловіче, р.46. Жіноче
– р.39-40. Ідеальний стан. Ціна
при огляді. Тел. 0956746081

РІЗНЕ
Продаж
 ДРОВА твердих порід.
Доставка. Тел. 0666681515
 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

 ПРИВЕЗУ КИСЛИЙ ЖОМ.
Тел. 0990141820

 ШИФЕР б/в. Тел. 0509608070

 ТЮНЕР Т-2, новий. Шапка
норкова з ворітником. Каструля
емальована, 40л. «Кобзар» 1906
р., монета мідна номіналом 5
копійок 1875 р. Велосипед підлітковий радянського виробництва. Куртка нова, чоловіча,
р.48. Тел. 0993714071.

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

 ПИЛЯЮ ДЕРЕВО будь-якої
складності. Можливий виїзд по
району. Тел. 0667724345

 ХОЛОДИЛЬНИК «Донбас
40-Е» у нормальному робочому
стані. Тел. 0508396697.

 ВОДОПОСТАЧАННЯ, теплопостачання, каналізація.
Монтаж, обслуговування, ремонт.
Тел. 0955338442

 МОПЕД «Рига». Тел.
0995659784

 ЯБЛУКА домашні, різні, без
хімобробки. Яблучна сушка.
Двигун-редуктор 1,6 кВт. Тел.
0665895177

 МОТОЦИКЛ «Восход-2», у гарному стані. Бажано оригінальний.
Тел. 0660073589

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



 ДЗЕРКАЛО 50х110см. – 200
грн. Тел. 0999013881.
 ШАФА 3-дверна – 800 грн.,
стіл овальний – 700 грн., етажерка дерев’яна – 300 грн.,
самовар електричний – 350
грн., електроплита – 240 грн.
Тел. 0502231913.
 ВАГОНКА, вікно фронтонне,
короб дверний (дубовий). Бочка
200л. Каністра 20, 40л. Люстра
б/в. Тел. 0995372117.
 ПРИЧЕП до автомобіля. Тел.
0664198360.
 ЦИБУЛЯ домашня, велика
і «тиканка». Буряк столовий,
картопля дрібна, 30 кг. Морква
дрібна, 30 кг. Тел. 0509779570.

 ПОДАРУЮ ВАМ 4-річне
лікарське алое у горщику. Тел.
0968020409.

 ПШЕНИЦЯ, кукурудза,
ячмінь. Тел. 0631322762,
0681844577, 0992488573
 СТІЛЕЦЬ-ТУАЛЕТ для інваліда. Тел. 0982045113

 ДРОВА з доставкою, різних
порід. Тел. 0950542553

 СТІЛ ПИСЬМОВИЙ, 1-тумбовий - 1шт., стільці м’які – 4 шт.

 ПЛЯШКИ горілчані – 1 грн./
шт., «Чернігів», «Рогань» - 80
коп./шт., інші пивні – 50 коп./шт.
Алюмінієві банки, макулатуру,
поліетилен. Тел. 0501838458,
0980922374

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

 РОЗПРОДАЖ РЕЧЕЙ (нових
і б/в): ходунки для інваліда,
костюми чоловічі р.48., куртка
зимова р.52-54, брюки р.52,
светр та інші чоловічі речі. Тел.
0950083541.

 СОЛОМА ТЮКОВАНА
(ячмінь). Тел. 0503047518

КУПЛЮ

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН, м/х пічок, м’ясорубок,
мультиварок, блендерів-комбайнів, пилососів, хлібопічок,
духових шаф, інвекторних зварок,
зарядних пристроїв, «болгарок»,
дрилів та ін. Виїзд на замовлення. Досвід роботи 12 років.
Доступна ціна. Тел. 0957423588,
0684830471

 ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові
плити, пральні машини, телевізори у робочому та неробочому
стані. Тел. 0662000908

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

 ДРОВА рубані, твердих
порід. ЗІЛ 5 куб. Можлива
доставка від 1 куба. Тел.
0995644611

 СВИНЯ, вага 150 кг. Тел.
0666151557

 ГРИБИ «польські», консервовані, 0,5л. – 50 грн. Тел.
0990415983

 КУКУРУДЗА, морква, столовий буряк. Тел. 0995484823,
0992488500

 БУРЯК кормовий. Тел.
0669568122

 МОРСЬКІ СВИНКИ, 50 грн.,
дорослі. Тел. 0957456943.

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

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

 КУКУРУДЗА. Тел.
0639575561

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

 КІЗОЧКИ молоді, кітні. Тел.
0951619082.

 БОЧКА алюмінієва, 570л.
Борони важкі, 4 шт. Тел.
0999662801

 КУКУРУДЗА с. Біленченківка.
Ціна 5500 грн. Тел. 0663344241

 ТЕЛЕВІЗОР «Samsung»,
бензопила «Stihl» - 180,
гарний стан. Тел. 0995484823,
0992488500

 ГУСИ. Тел. 0970878136

 ДРОВА дубові, рубані і
метрівки. Тел. 0662127037

 НАСІННЯ СОНЯШНИКА
іспанської селекції «Mirasol»,
кукурудзи «Mais Dnipro» та
«PSC» (ФАО 250, 270, 290).
Доставка. Склад у смт. Липова
Долина. Тел. 0965156001,
0666936622 (Анатолій)

Допоможи ближньому!

ТВАРИНИ
продаж
 М’ЯСО БАРАНИНИ під замовлення.
Ціна 130 грн./кг. Тел. 0956066570
 ПОРОСЯТА в’єтнамські. Гуси,
живою вагою або тушками. Тел.
0994867747



БЮРО ЗНАХІДОК

 ЗАГУБЛЕНИЙ
реєстраційний
номер транспортного засобу
Т3367ПЛ та свідоцтво реєстрації
транспортного засобу Серія ВІ
№001215 трубоукладача Д355С-3
«Komatsu». Прошу повернути за
винагороду. Тел. 0958870369
 ВТРАЧЕНЕ посвідчення тракториста-машиніста видане на ім’я
Сергія Юрійовича Останіна

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
 ПРИВЕЗУ: пісок, гранвідсів,
щебінь, кільця на каналізацію.
Послуги маніпулятора. Тел.
0662127037
 РЕМОНТ ТА ПЕРЕТЯЖКА
М’ЯКИХ МЕБЛІВ, зміна
дизайну, великий вибір тканин.
Тел. 0956795984, 0963814148,
0666471376
 КОПАЄМО, чистимо, поглиблюємо колодязі. Копаємо каналізації. Тел. 0664865679
 Б’ЄМО СВЕРДЛОВИНИ. Тел.
0687844221

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

 ПРИВЕЗУ ПІСОК, щебінь,
гранвідсів, цеглу, чорнозем.
Послуги маніпулятора. Тел.
0662127037
 ПРИВЕЗУ: пісок, щебінь,
гранвідсів, цеглу, глину, землю,
перегній, гній, дрова рубані.
Вивезу сміття. Тел. 0669568122
 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
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
до 7 т. ЗІЛ - 130 самоскид (дрова,
цегла б/в, щебінь, пісок, глина,
чорнозем, плити ПКЖ, гранвідсів
та інші будматеріали). Послуги
екскаватора. Тел. 0501881470
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
за викликом. Тел. 0990617751,
0977600263
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН, холодильників, мультиварок, мікрохвильовок,
пилососів, хлібопічок та іншої
побутової техніки. Ремонт
електроінструментів. Тел.
0953255822, 0678862611
 ВСІ ВНУТРІШНІ РОБОТИ.
Шпаклівка, гіпсокартон, плитка,
ламінат, клейка шпалер, встановлення унітазів, ванн. Фарбування
стін і стель. Недорого. Телефонуйте, про ціну домовимось. Тел.
0992384298
 ВИКОНАЮ БУДЬ-ЯКІ
РОБОТИ у вашій оселі. Тел.
0991447497 (Олександр)
 САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ
РОБІТ: монтаж – демонтаж,
металопласт – екопласт, каналізація. Встановлення лічильників, бойлерів, насосних станцій.
Вода, опалення. Ремонт. Тел.
0662743611. (Олексій). (16)
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗІЛ. Привезу жом. Тел.
0958856159
 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 постійну роботу запрошуємо ПЕРУКАРІВ. Салон «Світлана». Тел. 0501723389

 У майстерню по ремонту одягу
та взуття потрібна ШВЕЯ. Тел.
0508629883

 У компанію ABInBev EFES на
роботу потрібні ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ із власним авто. З/п
висока. Тел. 0505890057

 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
 ПП «Будівельник» запрошує
на роботу БУХГАЛТЕРА та РІЗНОРОБОЧИХ. м. Гадяч, вул.
Енгельса, 26. Тел. 0662437553
 Потрібен БУХГАЛТЕР для відкриття ФОП (загальна система
оподаткування, РРО, отримання
ліцензії ) а також для навчання
ведення первинної документації.
Робота не на постійній основі,
віддалено. Заробітна плата мінімальна а також за домовленістю.
Звертатися тільки компетентній
людині якій потрібна робота. Тел.
0668810996
 ШУКАЮ РОБОТУ. Жінка, 60
років. Розгляну всі пропозиції.
Тел. 0957776612

Вітання
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ВІТАЄМО

молодих мам
12.12. Юлія Голівер
(с. Соснівка)
хл., 3040 52 см

«ЩО? ДЕ?
КОЛИ?»
Серед учнівської молоді
закладів освіти міста Гадяч
Переможці - команда «Квант»
ліцею №4 ім. Лесі Українки.
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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СВЯТОГО АНДРІЯ, ЦЕ – МОЛОДІ СВЯТО

Юні поціновувачі народних традицій, учні 3-А класу ліцею-інтернату
і вихователь М. Степаненко, ознайомили глядачів з атмосферою
Андріївських вечорниць. Пісні, щирий сміх, обряд «кусання
калити», розваги залишили незабутні враження від заходу.

Сторінка закладу у соцмережі

СПОРТИВНА СТРІЛЬБА

На базі ОЗО «Сарська спеціалізована школа», 2 грудня,
провели змагання юнаків та дівчат зі спортивної стрільби в залік Спартакіади Гадяцької, Великобудищанської,
Краснолуцької, Лютенської, Петрівсько-Роменської, Сергіївської територіальних громад 2021/2022 навчального
року серед учнів закладів загальної середньої освіти.
Результати змагань:
І місце – ОЗО «Сарська спеціалізована школа»;
ІІ місце – Гадяцький ліцей № 1
імені Олени Пчілки;
ІІІ місце – Сергіївська загальноосвітня школа.
У індивідуальному заліку серед
юнаків кращими стали:
І місце – Артем Верещака, учень
10 класу ОЗО «Сарська спеціалізована школа»;
ІІ місце – Сергій Скаженик,
учень 11 класу ОЗ «Лютенський
заклад загальної середньої освіти»;
ІІІ місце – Денис Піддубний,
учень 11 класу Гадяцького ліцею
№1 імені Олени Пчілки.

БАСКЕТБОЛ

Відділ освіти, молоді та спорту
Гадяцької міської ради, 9
грудня, провів змагання юнаків
у залік Спартакіади школярів
2021/2022 навчального року.
Результати змагань:
І місце – опорний ліцей
ім. Лесі Українки;
ІІ місце – школа № 2 ім.
М. Драгоманова;
ІІІ місце – ліцей № 1
ім. Олени Пчілки;
ІV місце – ОЗО «Сарська
спеціалізована школа»;
V місце – ліцей-інтернат
ім. Є.П. Кочергіна;
VІ місце – школа № 3
ім. І. Виговського.
КУ «Гадяцький ЦПРПП»

У Полтаві, 12 грудня,
відбулися змагання мбо.
Гадяч представляли
спортсмени ГО «Гладіатор».
Богдан Мигаль, здобувши
дострокову перемогу,
отримав золото.
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

У індивідуальному заліку серед
дівчат кращими стали:
І місце – Каріна Дмитренко, учениця 10 класу ОЗО «Сарська спеціалізована школа»;
ІІ місце – Анастасія Височанська, учениця 10 класу Книшівського закладу загальної середньої
освіти;
ІІ місце – Дарія Фатикова, учениця 11 класу Гадяцької спеціалізованої школи № 2 імені Михайла
Драгоманова;
ІІІ місце – Аліна Дроб’язко, учениця 11 класу Гадяцького ліцею
№1 імені Олени Пчілки.
КУ «Гадяцький ЦПРПП».

БОЙОВЕ
САМБО

Оголошення, реклама

№ 49 (997)
16 грудня 2021 року

21

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.

Тел. 0958276908

В УКРАЇНІ
ПАЛЯТЬ
БІЛЬШЕ
ПІДЛІТКІВ,
НІЖ У ЄВРОПІ
Про це сказала технічний спеціаліст
бюро Всесвітньої організації охорони
здоров’я в Україні Анжела Чобану, презентуючи доповідь ВООЗ про глобальну епідемію тютюну.
Вона зазначає, що за період з 2000 по
2020 рік вживання тютюну серед дорослого населення в європейському регіоні ВООЗ знизилось із 34,6% до 25,3%.
Станом на 2020 рік тютюн вживали
майже 33% чоловіків і 18% жінок в цьому регіоні.
При цьому вона наголосила, що зниження тютюнопаління серед жінок відбувається «дуже повільно» і в європейському регіоні показник споживання
тютюну набагато вищий в порівнянні з
іншими регіонами, тому не буде досягнуто запланованої мети зниження вживання тютюну на 30% серед жінок.
Більше 80% країн європейського ре-

гіону домагаються зниження вживання
тютюну, і Україна - одна з них. Станом
на 2019 рік найвищий рівень зареєстрований в Сербії, а найнижчий – в Туркменістані. Україна посередині за цим
показником.
Окрім того, згідно статистики 85 тисяч українців щороку помирають від
хворіб, спричинених палінням.

НОВА
ЗЕЛАНДІЯ
ЗАБОРОНИТЬ
МОЛОДІ
КУПУВАТИ
СИГАРЕТИ
- НА ВСЕ
ЖИТТЯ
Кожен,
2008 року,
ки чи інші
гом усього

хто народився після
не зможе купити цигартютюнові вироби протяжиття, згідно з законом,

ПОЛТАВЦІ У ЛИСТОПАДІ
КУПИЛИ НОВИХ АВТО МАЙЖЕ
НА 8 МЛН ДОЛАРІВ

Минулого місяця у Полтаві та області
зареєстрували 280 нових авто на загальну суму 7,8 млн доларів. Серед цих авто
найпопулярнішою моделлю був корейський кросовер Kia Sportage.
Кросовери та позашляховики зайняли 84% ринку нових авто у листопаді.
Частка машин, які обладнані дизельними моторами, становила 23% ринку.
Середня ціна кожного зареєстрованого
автомобіля перевищила 27 500 доларів,
якщо не враховувати вартості додаткового обладнання та опцій, – йдеться у
повідомленні сайту з продажу автомобілів RST.ua.
Kia був найпопулярнішим брендом
минулого місяця. В регіоні зареєстрували 45 таких автомобілів на суму понад 850 тис. доларів. Кросовер Kia
Sportage – найпопулярніша модель ли-

стопада, яка покрила 15% продажів.
Крім Sportage часто купували Renault
Duster і Nissan X-Trail. Загалом у листопаді в Україні придбали 8 600 нових
авто на загальну суму 270 млн доларів.
Серед цих авто найпопулярнішою моделлю був корейський кросовер Kia
Sportage. Порівняно з жовтнем поточного року, минулого місяця в Україні
збільшились продажі нових автомобілів на 10%. А впродовж 11 місяців 2021
року в Україні уже зареєстрували 91 900
нових автомобілів.
Нагадаємо, у жовтні у Полтаві та області зареєстрували 260 нових авто
на загальну суму 8 млн доларів. Тоді
Renault був найпопулярнішим брендом в регіоні. Серед цих авто найпопулярнішою моделлю був хетчбек Renault
Sandero.

який мають ухвалити наступного року.
«Ми хочемо бути певні, що молоді
люди ніколи не почнуть курити», - сказала заступниця міністра охорони здоров›я Айша Верралл. Цей крок є частиною масштабної боротьби з курінням,
оголошеної міністерством охорони здоров’я Нової Зеландії. Лікарі та інші експерти в галузі охорони здоров’я в країні привітали «провідні» реформи, які
зменшать доступ до тютюну та обмежать рівень нікотину в сигаретах.
«Це допоможе людям кинути курити або перейти на менш шкідливі продукти, а також зменшить ймовірність
того, що молоді люди стануть залежні від нікотину», - сказала професорка
Джанет Гук з Університету Отаго. Нова
Зеландія повна рішучості досягти національної цілі зі зниження рівня куріння до 5% до 2025 року, з кінцевою ціл-

лю - повністю викорінити цю шкідливу
звичку. Зараз приблизно 13% дорослих
у країні курять, а десять років тому таких було 18%. Але цей рівень набагато вищий, близько 31%, серед корінного населення маорі, що також страждає
від вищого рівня захворюваності та
смертності.
Міністерство охорони здоров›я Нової
Зеландії стверджує, що куріння викликає кожен четвертий випадок раку і залишається основною причиною смерті,
якої можна запобігти, для п›яти мільйонів населення. У рамках жорстких
заходів, оголошених 9 грудня, уряд також запровадив серйозні заходи контролю над тютюном, включаючи суттєві
обмеження, де можна продавати сигарети, щоб вилучити їх із супермаркетів та кіосків. Чиновники кажуть, що
кількість магазинів, які мають право
продавати сигарети, різко скоротиться з нинішніх 8 тисяч до 500. Останніми роками вейпінг, тобто куріння електронних сигарет, які виробляють пар,
що також містить нікотин, став набагато популярнішим серед молодшого
покоління, ніж звичайні цигарки. Проте чиновники застерігають, що вейпінг
також небезпечний. У рідинах для електронних сигарет вчені виявили небезпечні речовини, що викликають рак.
ВВС

ВІЙСЬКОВІ ЧАСТИНИ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ
БАЗУВАТИМУТЬСЯ В
ОБЛАСНОМУ І РАЙОННИХ
ЦЕНТРАХ ПОЛТАВЩИНИ

1 січня 2022 року в дію вводиться Закон України «Про основи національного спротиву». Серед організаційних заходів – розгортання
військових частин територіальної
оборони Полтавської області. Підрозділи планується розгорнути до 15
січня 2022 року. Офіцери запасу Полтавщини, які мають досвід військової
служби, зможуть проходити службу
за місцем проживання! Таку ж змогу
матимуть не лише офіцери. До під-

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

розділів територіальної оборони на
старшинські, сержантські та солдатські посади запрошуються військовозобов’язані та резервісти навіть без
досвіду військової служби. Для підписання контракту на проходження
дійсної військової служби в підрозділі територіальної оборони потрібно звернутися до територіального
центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.
Полтавський обласний ТЦК та СП
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МИРГОРОДСЬКИЙ
М’ЯСОКОМБІНАТ

СВИНЕЙ

ДОРОГО

Корів, биків
телят, коней, свиней,
баранів

ВРХ

КОНЕЙ

Перевезення худоби для власних потреб

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

Цілодобово. Живою вагою.
Доріз.Самовивіз.

Тел. 0991447457

0668309648, 0985629180

Представники Гадяцького м’ясокомбінату

Доріз.
Термінові
виклики
Самовивіз
Цілодобово

0664217175
Тел.0983080738

Тел. 0999169992,
0677298056 (Славик)

КУПЛЮ БИКІВ,
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ДОРІЗ

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ, БИКІВ

ЗАКУПОВУЮТЬ ДОРОГО
У НАСЕЛЕННЯ
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений доріз

Тел.

КОРІВ, ТЕЛИЦЬ
ЦІЛОДОБОВО
0957789703
Тел. 0974105401 САМОВИВІЗ

Куплю корів,
телят, коней

Перевезу тварин для
власних потреб
Термінові
виклики

Тел. 0506470658
0671773949

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

Діма

0664340140
0965491466

закуповує у населення

КУПЛЮ БИКІВ,

Тел.

0502708392, 0674790495

Куплю БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ

ДОРОГО

тел. 0957281225

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 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) кви-

танцій, 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

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.
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Купівля

Продаж

USD

26.89

27,410

НБУ
26.8846

EUR

30,25

30.63

303272

PLN

6,48

6.57

6.5638

41

49

50

Очищення
димоходів, камінів,
вентиляційних

ОБ’ЄМ
6 м куб.

ПОГОДА

каналів турбощіткою.
Діаметр димоходів від
100 до 400 мм.

ПО МІСТУ

КУПЛЮ
СТАРІ

до 1,5 т

Тел. 0509498590
0964461222

Вартість,
грн
29,29
30.11
29,03
19.07

Курс валют (Полтава)
станом на 14.12.2021 р.

по місту,
області та
Україні

ПОСЛУГИ
АСЕНІЗАТОРА

Четвер, 16 грудня
Хмарно з проясненнями, мокрий сніг
мін. -1°, макс. +1°

Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.
0958276908

51

ТА РАЙОНУ
Тел.0958276908

0997956117

ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ЖОМ
ЗІЛ-130

Тел.

ВАНТАЖНІ

ПРИВЕЗУ
Тел. 0506716421

ПРОДАЖ ТА ОБМІН
вуглекислотних та
кисневих балонів
АРГОН

Марка
пального
А-92
А-95
ДП
ГАЗ

51

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

51

51

Тел. 0988113050

23

Ціни на пальне (Полтава)
станом на 14.12.2021 р.

ЧОРНИХ ТА
КОЛЬОРОВИХ
МЕТАЛІВ
Дорого

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

холодильники,
телевізори,
газові колонки та інше

0994174060

51

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

Ліц. АЕ №292558 від 5.05.14

ВАГОНКА

АВТОЕЛЕКТРИК
Тел. 0662506957
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Субота, 18 грудня
Хмарно, слабкий сніг
мін. -1°, макс. +1°

Неділя, 19 грудня
Хмарно
мін. -3°, макс. -1°

Понеділок, 20 грудня
Хмарно, слабкий сніг
мін. -2°, макс. 0°

Вівторок, 21 грудня
Хмарно, слабкий сніг
мін. -7°, макс. -2°

Середа, 22 грудня
Хмарно
мін. -18°, макс. -14°

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

ОГОЛОШЕННЯ
Шановні читачі та передплатники!
Повідомляємо вам, що перший номер
тижневика «Базар Медіа в Україні» вийде з
друку 13 січня 2022 року.
ГРАФІК РОБОТИ РЕДАКЦІЇ У ПЕРЕДСВЯТКОВІ
ТА СВЯТКОВІ ДНІ:
31 грудня працюємо з 8.00 до 12.00
Із 1 січня по 10 січня – вихідний.
ВАРТІСТЬ ПРИМІРНИКА ГАЗЕТИ У РОЗДРІБ ІЗ
1 СІЧНЯ 2022 РОКУ СТАНОВИТИМН 12 ГРН.

30.12.2021
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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Чи є базою для нарахування збору
з одноразового (спеціального) добровільного декларування доходи фізичної особи, отримані від здійснення підприємницької діяльності без державної
реєстрації її як ФОП та, відповідно, без
сплати податків, зборів (обов’язкових
платежів), у тому числі внаслідок вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення та/або
стосовно якого розпочато досудове розслідування або судове провадження?
Законом України від 15 червня 2021
року № 1539-ІХ «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та інших
законів України щодо стимулювання
детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом
запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування
фізичними особам належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» (далі – Закон № 1539) внесено
зміни до Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI
із змінами та доповненнями (далі –
ПКУ), зокрема, розд. ХХ «Перехідні
положення» доповнено підрозд. 9 прим.
4. Відповідно до п. 1 підрозд. 9 прим. 4
розд. ХХ «Перехідні положення» 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

ПОДАТКОВА ПОВІДОМЛЯЄ
ЗАПИТУВАЛИ? ВІДПОВІДАЄМО!
органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.
Одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року
та передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного
декларування в порядку, строки і розмірах, встановлених ПКУ, та виконання інших умов, визначених підрозд. 9
прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації (далі –
Декларація) не є окремим спеціальним
порядком офіційного визнання або підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав
на активи, щодо яких подається така
Декларація. Скористатися одноразовим
(спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи,
а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами
на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок
яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до ПКУ є
чи були платниками податків (далі –
декларант) (п. 3 підрозд. 9 прим. 4 розд.
ХХ «Перехідні положення» ПКУ).
Відповідно до п. 4 підрозд. 9 прим. 4
розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ
об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі –
об’єкти декларування) можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281
п. 14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, що належать декларанту на праві
власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на
обліку тощо) на території України та/
або за її межами станом на дату подан-

ня Декларації.
Разом з цим, п. 5 підрозд. 9 прим. 4
розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ
визначено, що об’єктами декларування
не можуть бути, зокрема:
а) активи фізичної особи, одержані
(набуті) декларантом внаслідок вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, крім кримінальних правопорушень або інших
порушень законодавства, пов’язаних із:
ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
ухиленням від сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
порушеннями у сфері валютного
законодавства;
порушеннями у сфері захисту економічної конкуренції в частині порушення, передбаченого п. 12 ст. 50 Закону
України від 11 січня 2001 року № 2210III «Про захист економічної конкуренції» із змінами та доповненнями;
б) активи фізичної особи, які належать декларанту, стосовно якого розпочато досудове розслідування або судове
провадження щодо таких активів за ознаками кримінальних правопорушень,
передбачених ст.ст. 212, 212 прим. 1, а
так само ст. 366 (щодо документів податкової та/або фінансової звітності,
митних декларацій, податкових накладних, первинних документів, іншої звітності з податків, зборів (обов’язкових
платежів), ст. 367 (якщо кримінальне
правопорушення пов’язане з порушенням вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено
на контролюючі органи) Кримінального кодексу України від 05 квітня 2001
року № 2341-ІІІ із змінами та доповненнями (далі – ККУ);
Враховуючи викладене, не є базою

До отрут, без яких ніяк не може
обійтися людство, належить
і найважча рідина. Ртуть
потрібна при виготовленні
люмінесцентних і ртутних ламп,
термометрів, вимірювальних
приладів у медицині та на
підприємствах.
Загальні властивості та
небезпека ртуті
За своїм зовнішнім виглядом ртуть
– метал сріблисто-білого кольору. При
звичайних умовах - це рідина. Ртуть в
13,5 разів важча води. В рідкому стані
вона легко рухома, при легкому ударі
поділяється на дрібні кульки.
Це найбільш легкоплавкий метал.
Температура плавлення рідкої ртуті –
мінус 38,9 С, тому вона випаровується вже при кімнатній температурі. З
підвищенням температури понад 18 С
її випаровування збільшується. Пари
ртуті і її сполуки дуже отруйні.
Потрапляючи до організму через органи дихання, ртуть акумулюється і залишається там на все життя.
Боротьба з парами ртуті складна. Хіміки називають цей процес
– демеркуризацією.
Порядок проведення демеркуризації
Для скорочення термінів і обсягів демеркуризації, попередження розносу
ртуті і недопущення забруднення інших приміщень, зберіть наявні кульки
рідкої ртуті на лист паперу та перенесіть їх в посуд з водою, попередньо розчинивши в ній трохи перманганату калію (марганцівки) – приблизно 2 грами
перманганату калію на 1 літр води. Так

для нарахування збору з одноразового
(спеціального) добровільного декларування активи, одержані (набуті) за рахунок доходів, що підлягали в момент
їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні, з яких не було сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори в періоди до 1 січня
2021 року щодо яких розпочато досудове розслідування або судове провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212,
212 прим.1, а так само ст. 366 (щодо документів податкової та/або фінансової
звітності, митних декларацій, податкових накладних, первинних документів, іншої звітності з податків, зборів
(обов’язкових платежів), ст. 367 (якщо
кримінальне правопорушення пов’язане з порушенням вимог податкового,
митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи)
ККУ.
Водночас, якщо фізична особа має активи одержані (набуті) за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню
в Україні, з яких не було сплачено або
сплачено не в повному обсязі податки і
збори в періоди до 01 січня 2021 року,
та щодо таких активів не розпочато досудове розслідування або судове провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212,
212 прим. 1, а так само ст. 366 (щодо
документів податкової та/або фінансової звітності, митних декларацій, податкових накладних, первинних документів, іншої звітності з податків, зборів
(обов’язкових платежів), ст. 367 (якщо
кримінальне правопорушення пов’язане з порушенням вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням
якого покладено на контролюючі органи) ККУ, то така особа може самостійно прийняти рішення щодо подання Декларації.
Гадяцька ДПІ ГУ ДПС
у Полтавській області

Після обробки всі приміщення зачиняються так, щоб не було сполучення
між ними і провітрюються протягом 3
діб, потім зачиняються всі вікна, двері
і протягом 3 діб приміщення тримають
зачиненими. Витримавши цей термін, у
всіх приміщеннях проводяться заміри
на наявність парів ртуті в повітрі. При
перевищенні граничнодопустимої концентрації необхідна повторна обробка
поверхонь, після чого знову проводиться витримування зачинених приміщень
протягом 3 діб з наступними замірами
концентрації парів ртуті в повітрі.
Якщо концентрація парів ртуті не перевищує граничнодопустимі рівні, демеркуризація вважається закінченою,
на підставі чого відповідна комісія
складає акт, в якому дається дозвіл на
використання приміщень.
У разі неможливості проведення хіміко-механічної демеркуризації, рішенням комісії проводиться механічна демеркуризація із заміною матеріалу
підлоги та стін, випалюванням ртуті в
найбільш забруднених місцях або виконання капітального ремонту приміщень будівлі.

можна зібрати лише великі кульки. Для
вилучення малих кульок, а також тих,
що потрапили в щілини підлоги та обробки складної поверхні – необхідне
використання спеціальних пристроїв.
Після закінчення збирання кульок
ртуті, забруднені місця миються мильно-содовим розчином (400 грамів мила

і 500 грамів кальцинованої соди на 10
літрів води) або розчином перманганату калію (марганцівки) – 20 грамів
на 10 літрів води. Обробка місць, які
не були безпосередньо забруднені, не
обов`язкова. Фахівці, при необхідності
і наявності засобів обробки, проводять
її й іншими розчинами.
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Пам’ятайте, якщо ртуті було
більше, ніж один градусник, якщо
ви раптом десь (скажімо у під›їзді)
побачили її кульки, потрібно
негайно викликати фахівців.
Будьте обережні та
бережіть здоров’я!
6 державна пожежно-рятувальна
частина м. Гадяч

Сумуємо, пам'ятаємо
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У вільну хвилинку
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Астрологічний гороскоп

історії з життя

МАМИНА ДУША
ВСЕ ПРОСТИЛА…
– Баю-бай, спи, Степанку, засинай, – тихенько співала Віра біля колиски сина. Малий вертівся, сплакував. Степанко народився кволеньким, хворобливим. Віра з Антоном, чоловіком,
робили все, що могли, аби маленький видряпувався з хворіб, аби жив. Старша донька Люба
не любила братика. Ревнувала. Бо йому діставалося більше уваги.
– Зрозумій, серденько, Степанко часто хворіє, – гладила по голівці доньку Віра.
Люба скидала мамину руку з голови і зі злістю вигукувала:
– Коли виросту, ви мені будете не потрібні!
Люба затаїла образу на батьків і на брата…
Віра працювала у дитячому садку. Ледве
стримувала сльози, коли її маленькі вихованки
кидалися з обіймами до матерів, коли допомагали молодшим братикам-сестричкам застібати гудзики чи зав’язувати шнурівки. «Звідкіля
в моєї Люби стільки нелюбові?» – запитувала сама у себе. У школі за норовливий характер Любу називали Любкою. Дівчата в подруги
до Любки не набивалися. Так і закінчила школу, не маючи ні найкращої подруги, ні першого кохання. Єдине, що любила Любка – шити.
Її зошити були змальовані моделями. І вже в
шостому класі щось строчила на старій бабусиній швейній машинці. Вирішила: вчитиметься
у швейному училищі. Батьки радили вступати
до інституту. Любка затялася: ні! І в училищі Любка не завела подруг. Дівчата їй заздрили. Бо мала таки талант до обраного ремесла. І
не любили – за прикрий характер. А в Степана був хист до математики. І талант притягувати до себе людей. У школі, а потім в інституті хлопець мав багато друзів. Дівчата мрійливо
зітхали, коли Степан починав розповідати черговий жарт.
– Тобі в артисти треба було йти, а не в математики, – сміялися.
– Ще встигну! – відповідав.
Віра з Антоном гордилися сином. А Люба…
Так і не могла порозумітися ні батьками, ні
з братом. Віра й так, і сяк намагалася знайти
спільну мову з донькою – не виходило. Біда
трапилася, коли Степан був на п’ятому курсі.
Поїхав із товаришем до його родичів. Мотоциклом. Товариш любив проїхатися «з вітерцем».
Так було й цього разу. На одному з крутих поворотів мотоцикл злетів з дороги. Товариш добряче потовкся, але залишився живий. Для
Степана цей день став останнім. Віра сподівалася: після смерті брата Люба опам’ятається,
пом’якшає. На жаль… Здавалося, втрату єдиного брата Люба сприйняла байдуже.
– Антоне, ми втратили двох дітей, – мовила
Віра до чоловіка.
Той лише скрушно похитав головою. Синова
смерть і доньчина впертість підкосили Вірине
здоров’я. Жінка гасла, мов свічечка: тихенько й
сумно. Невдовзі поруч зі Степановою могилою
з’явилася й Вірина. Антон з рідною сестрою перебирали Вірині речі. У сумці-торбинці, яку
Віра брала до лікарні, лежав старий товстий
зошит. Вірин щоденник. Почала його вести ще
тоді, коли Антон запропонував заміжжя.
«Сьогодні день обійняв мене, сонце поцілувало, а бешкетник-вітер запрошував до танцю.
Дякую, світку, що радієш зі мною. Я така щаслива! Вихожу заміж за Антона! Світку, ти знаєш, як я люблю його…». «У нас з Антоном буде
дитина. Я хотіла би першу донечку. Вона мені
сниться. Маленьке сонечко біжить назустріч.
Розсипає сміх. Я відчуваю дотик теплих долоньок і щастя…»
По Антоновому обличчі текли сльози. Чоловік не знав, що його дружина уміла так гарно
писати й відчувати. Він наче заново знайомився зі своєю Вірою. Тільки не міг уже їй сказати, наскільки рідна та дорога вона для нього.
– Антоне, дай цей щоденник Любі. Хай прочитає. Може, щось до неї дійде, – сказала
сестра.

Антон вагався: а потрібно? Та все ж якось
простягнув доньці зошита.
– Мамин щоденник. Якщо хочеш – прочитай.
«У нас донька, донечка-сонечко! Назвемо її
Любою, Любцею, Любов’ю. Як я хвилювалася,
коли вперше взяла її на руки. «Привіт!» – сказала тихенько. І мені здалося, сонечко усміхнулося. А може, ця кумедна гримаска лише видалася усмішкою? Ні, таки доня привіталася зі
мною…». «У Любці – перші зубчики. Вона схожа на зайчатко…»
«У нас буде друга дитина. Антон хоче сина.
Любця буде щаслива. Спершу оберігатиме братика, а потім братик оберігатиме її. А якщо народиться дівчинка, то назвемо її Надія. І буде
в тата Антона три дівчинки: Віра, Надія, Любов…». «Син! Чоловік хоче назвати його Степанком. На честь свого діда, який Антона дуже
любив…». «Степанко часто хворіє. Світку, благаю тебе, допоможи моєму синові. Якби я могла забрати його біль! Я інколи відчуваю себе
такою безпорадною. Ні, я сильна! Синочку,
твоя мама дуже сильна. І дуже любить тебе.
Моя любов буде тримати тебе в цьому світі.
Ти виростеш гарним, розумним. Зараз плачеш, а колись будеш багато сміятися, радіти.
Я знаю…». «Люба не злюбила братика. Ні я, ні
Антон не можемо нічого вдіяти. Якби вона розуміла, як боляче нам робить. Звідкіля в неї
це?». «Люба уже випускниця. Не хоче, аби ми
йшли на вечірку. Доню, я лише подумки можу
тебе обняти, погладити твоє довге русяве волосся. Подумки розмовляю з тобою. Подумки благословляю тебе. І подумки тебе люблю.
Цього несказаного назбиралося стільки, що
вже, здається, в серці обмаль місця».
«Світку, ти таки забрав Степанка. Синочку,
колись я розповідала тобі казочку про хлопчика, який так сильно любив небо, що маленькі
ангели прилітали до нього і нашіптували чарівні сни. У своїх дивних снах він спав на великих
хмарах, а маленькими хмаринками накривався. Замість подушечки клав голову на кулачок.
Іноді сідав на хмари, схожі на великі кораблі,
і плив безмежжям світу. Це була твоя улюблена казочка. Тепер твоя душа там, де жив казковий хлопчик…»
«Добре, коли життя обривається різко. Без
болю й страждань. І як тяжко, коли життя відходить поволі. Воно схоже на стару людину,
яка, обпираючись на палицю, долає шлях у
нікуди. Воно витікає тоненькою, незамітною
цівкою…»
«Любцю, не бійся підняти голову до неба і
поговорити зі мною, коли я там буду. Я чекала цього на землі. І чекатиму на небесах. Святий обов’язок матері – чекати: і при житті, і
після…»
Люба ридала на Віриній могилі. Цілувала
прохолодну землю. Обіймала свіжий горбик.
Просила прощення. Материна душа дивилася
з небес. Вона все простила, тільки не може витерти доньчині сльози…
Ольга ЧОРНА

 е
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ОВЕН
(21.03 - 20.04).
Тиждень буде достатньо напруженим i насиченим. Потрiбно
встигнути багато чого завершити саме цього року. Але поки
не рвiться починати щось нове,
спробуйте не форсувати подiї,
це буде лише розтрачуванням
сил. Намагайтеся зберiгати душевну рiвновагу i вчiться радiти
тому, що маєте. Захистiть себе
вiд непотрiбних зустрiчей i безглуздих суперечок.
ТIЛЕЦЬ
(21.04 - 21.05).
Цього тижня вам доведеться вийти за
рамки звичного оточення, щоб
знайти краще розумiння ситуацiї, що склалася, i побачити перспективи. Бiльше уваги придiляйте професiйним
обов`язкам, не спiзнюйтеся на
зустрiчi. У серединi тижня ви
можете опинитися перед вибором нового шляху для своєї
кар`єри, але не доводьте себе
до перевтоми, є чимала вiрогiднiсть, що здоров`я може пiдкачати. В недiлю варто трохи розслабитися i нарядити ялинку.
БЛИЗНЮКИ
(22.05 - 21.06).
Цього тижня у вас
може виникнути вiдчуття ностальгiї, спробуйте не
вдаватися до смутку. Адже вас
чекають радiснi подiї, приємнi зустрiчi й дорогi подарунки.
Будьте смiливiше, не бiйтеся
мрiяти i братися за реалiзацiю
нових проектiв. У вас все вийде!
РАК (22.06 - 23.07).
Цього тижня вiрогiднi
деякi ускладнення в
справах. Але ви зумiєте це подолати i довести свою
професiйну компетентнiсть як в
крупних питаннях, так i в дрiбницях. Отже ваш авторитет значно
зросте, а це сприятиме просуванню по кар`єрних сходах.
Бажано ухвалювати всi рiшення
самостiйно, не прислухаючись
до уявних доброзичливцiв, i любителiв давати “мудрi” поради.
У вихiднi купiть подарунки для
рiдних i близьких.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
У понедiлок чекайте
приємнi вiстi, день
вдалий для нових знайомств. Можливо, у
вас з`явиться цiкава компанiя
для зустрiчi нового року. В середу вашi можливостi расширятся, але краще зайнятися
якою-небудь конкретною справою, зосередитися на нiй. Субота - прекрасний день для благоустрою i прикрашання свого
будинку до свята. Але, думаючи
про грандiознi плани, спiввiднесiть свої сили з реальнiстю.
ДIВА (24.08 - 23.09).
Довiряй, але перевiряй - ось одне
з головних завдань
тижня. Ви зможете досягти
майже будь-яких вершин, але
тiльки при критичному вiдношеннi до себе i ще критичнiшому - до оточуючих. Не виключений обман, краще зняти розовi
окуляри наперед. Цього тижня
добре просуваються науковi
дослiдження, плануйте конструктивну розмову з начальством, розкажiть йому про свої
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iдеї. Ближче до кiнця тижня ви
зможете своєчасно завершити
важливу i вiдповiдальну справу.
Вихiднi будуть на рiдкiсть напруженими i повними передсвяткової суєти.
ТЕРЕЗИ
(24.09 - 23.10).
Труднощi i перешкоди,
що виникли перед вами, будуть
протягом всього тижня поступово вiдступати. Зате вiдкриються
блискучi перспективи i в кар`єрi,
i в особистому життi. Тiльки бажано поки не говорити про свої
плани i задуми, тодi вони мають
шанс реалiзуватися. У вихiднi
варто поставити ялинку i запалити бiльше гiрлянд.
СКОРПIОН
(24.10 - 22.11).
Ви не можете не вiдмiтити усмiшки фортуни. На вас чекає
кар`єрне зростання i великий
прибуток. Виконаються вашi
давнi мрiї та бажання. До вашої думки прислухатиметься
начальство. У вас буде можливiсть i бажання порадувати своїх близьких подарунками i подорожжю на свята.
СТРIЛЕЦЬ
(23.11 - 21.12).
Вас супроводжуватиме успiх в просуваннi
нових iдей i оригiнальних розробок. Прихильна увага начальства i колег вам забезпечена.
Побережiть добрi стосунки мiж
близькими вам людьми вiд образ i непорозумiнь. В кiнцi тижня можливi втома, емоцiйна нестiйкiсть i пiдвищена ранимiсть.
Субота - вдалий день для покупки подарункiв.
КОЗЕРIГ
(22.12 - 20.01).
Запорука успiху зараз
у використаннi особистих i дiлових зв`язкiв.
Цей тиждень запам`ятається
великою кiлькiстю зустрiчей i
цiкавими знайомствами. Не вiдкладайте вирiшення назрiлих
проблем у довгий ящик. Вдалий
час для пiдготовки до свята i
планування поїздок. Прислухайтеся до порад близьких людей,
оскiльки вони можуть виявитися
вельми доречними.
ВОДОЛIЙ
(21.01 - 19.02).
Настав тиждень активних дiй, коли вiд
вас буде потрiбна заповзятливiсть. Будьте на висотi,
не давайте приводу недоброзичливцям i заздрiсникам. Якщо
зможете витримати принципову
позицiю, то вашi задуми утiляться в життя. Ви зможете встигнути багато чого, практично все у
вас виходитиме, а, отже, зросте
ваш добробут. Тiльки не перепрацюйте. Вихiднi, по можливостi, проведiть в тишi та спокої.
РИБИ
(20.02 - 20.03).
Цього тижня на роботi вiрогiднi несподiванi змiни, можливi
дальнi поїздки i вiдрядження. Не варто боятися дiяти i проявити себе, i все
складеться вдало. Намагайтеся
закiнчити старi справи i проекти
до нового року i врегулювати
розбiжностi з оточуючими мирним шляхом.
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ЩО НАЙЧАСТІШЕ ШУКАЛИ УКРАЇНЦІ
ПІДСУМКИ 2021 РОКУ ВІД GOOGLE
У звіті вказано, що інформація
про пандемію, яку найчастіше
шукали у 2020 році, не увійшла до
ТОП-10 пошукових запитів цього
року. Залишився у десятці лише
пошуковий запит «Класрум»,
адже навчання періодично
переходило у дистанційний
формат.
Список найпопулярніших запитів
2021 року
в Україні виглядає так:
1. Євро 2020
2. Гра в кальмара
3. Холостяк 2021
4. Класрум
5. Україна Англія
6. Усик Джошуа
7. Євробачення 2021
8. Україна Швеція
9. Олімпіада 2021
10. Вступ 2021
Персона року
У цій категорії українці найчастіше шукали інформацію про боксера
Олександра Усика, російського політика Олексія Навального та співачку
МакSим. А також про людей, які померли цього року. Найбільше запитів було
про Принца Філіпа, російського актора
Володимира Меньшова та французького актора Жана-Поля Бельмондо.
1.Олександр Усик
2.Олексій Навальний
3.МакSим

3. Як змінити постачальника газу?
4. Як зіграла Україна?
5. Як отримати сертифікат
про вакцинацію?
6. Як компактно зібрати чемодан?
7. Як отримати 1000 грн
за вакцинацію?
8. Як оновити Дію?
9. Як зареєструватися в Дія?
10. Як схуднути за тиждень?

4.Сергій Стерненко
5.Адель Асанті
6.Алек Болдвін
7.Жан Беленюк
8.Джо Байден
9.Злата Огневич
10.Андрій Ярмоленко
Питання: «Що таке? /Что такое?»
У 2021 році користувачі традиційно ставили різні питання. Найчастіше українці хотіли дізнатися, що таке
🅰🅱🅾🅱🅰 (видуманий кандидат на пост
президента Росії), симпл димпл (антистрес - іграшка як і Поп іт) і клабхаус
(соцмережа).
1. 🅰🅱🅾🅱🅰
2. Симпл димпл

Придбання року:
1.Поп-іт
2.Квиток на поїзд
3.iPhone 13
4.Сімпл-дімпл
5.Перепуска на транспорт у Києві
6.Санки
7.Сертифікат про вакцинацію
8.PlayStation 5
9.Біткоїн
10.Вітамін D

3. Формалин
4. Поп іт
5. Локдаун
6. Мітинг
7. Клабхаус
8. Гра в кальмара
9. Веселковий поцілунок
10. Фріланс
Питання: «Як?/Как?»
У році, що минає, українці намагалися з›ясувати, як помер Сквідвард (герой мультика Губка Боб), як змінити
постачальника газу, як отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень
за вакцинацію.
1. Как помер Сквідвард?
2. Як вийти заміж?

Фільм та серіал року
У даній категорії у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із
всесвіту Marvel «Веном 2». У категорії
телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер
«Гра в кальмара».
З телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу «Холостяк».
BBC

ЧОМУ БУЛИ ПІДІРВАНІ ГОЛОВНІ УКРАЇНСЬКІ СВЯТИНІ
Рівно 70 років тому, на 43 день німецької окупації
в Києві прогримів потужний вибух. Клуби диму
та пилу піднялися над сакральним для нашої
країни місцем — Києво-Печерською Лаврою.
А коли вони осіли, постала страшна картина.
На місці одного з найдавніших храмів України
— Успенського собору — люди5 побачили
суцільні руїни. Церква була підірвана. Довгий
час аж до наших днів багато істориків були
переконані, що храм знищили нацисти. Але
сьогодні з’являється багато фактів, які свідчать
про те, що за злочином стояла інша сила.
У рамах проєкту «Таємничі манускрипти» з циклу
«Україна. Повернення своєї історії», що виходить на
1+1, разом із вченими ми дослідили обставини знищення інших церков на території України і виявили
кілька шокуючих закономірностей, які зрештою вивели нас на слід масштабної операції зі знищення історії нашої країни. Адже церкви, що були зруйновані, обиралися не випадково. Але давайте по порядку.
Повернемося до вибуху у Лаврі. Радянським історикам було зручно звинуватити у знищенні Успенського собору нацистів. По-перше, вони і так суцільне зло,
по-друге, вибух стався на 43 день окупації, радянські
війська на той період були вже далеко від Києва. Але
виявляється, що в архіві британської розвідки довгі
роки зберігалося перехоплене повідомлення німців, де
йшлося про те, що вибух став для них абсолютною несподіванкою. Більше того, одразу після вибуху з підземелля Лаври вибігли троє чоловіків, які були застрілені німецькою охороною. Існує навіть їхня фотографія.
Сьогодні дослідники переконані, що це були радянські диверсанти. Але для чого їм знадобилося закладати вибухівку саме під Успенський собор? Всі деталі пазлу складаються в одну картину, якщо дослідити
інші знищені храми.
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.

Відмотаємо на 6 років назад. У 1935 році радянська влада в такий самий спосіб, за допомогою великої кількості вибухівки, знищує один з найкрасивіших
храмів столичного Подолу — Богоявленську церкву.
Вона була збудована коштом Івана Мазепи в 17 столітті на місці старої дерев’яної церкви. Через кілька
десятиліть після підриву цю територію намагалися дослідити археологи, були розпочаті розкопки і…знайдені тіла. Та раптом, радянське керівництво наказало вченим згорнути роботи. Що такого небезпечного
виявили археологи? І ось тут починається найцікавіше. Виявляється, в Богоявленській церкві знаходилося поховання Петра Сагайдачного. Видатного гетьмана, який серед іншого, прославився тим, що ходив на
Москву. І достатньо успішно. Звісно, що це не вкладалося в канони радянської історіографії і розбивало
міф про вічну єдність українців та росіян. Якщо піднятися з Подолу на фунікулері, ми опинимося біля розкішного Михайлівського собору. Сьогодні не так багато людей пам’ятають, що ще 25 років тому на його
місці не було нічого. Цей храм повністю відбудований
наприкінці 90-х. Оригінал церкви, яку збудував онук
Ярослава Мудрого, підірвали 14 серпня 1937 року. Ті
ж більшовики. Можна скільки завгодно стверджувати про те, що ніякого прихованого змісту в цих підривах не було, і більшовики просто боролися з релігію
як такою. Але чому тоді знищення церков відбувалося переважно в Україні? І при чому не всіх, а тільки
тих, що мали визначальне значення для нашої історії
або містили унікальні історичні свідчення? Чому на
місці соборів не був збудований урядовий квартал?
Саме це було офіціальною причиною зносу українських пам’яток.
Є маловідомий факт, який пояснює цю історію.
За кілька місяців до вибуху в Михайлівський собор
була направлена спеціальна комісія. Вона мала таємне завдання. Ці люди обережно, частина за частиною
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знімали зі стін унікальну стародавню мозаїку Дмитра
Солунського. Ця робота розміром 1,5 на 2,5 метри до
сьогодні є одним із найпрекрасніших прикладів мистецтва Київської Русі, що є свідченням давності нашої історії. Де сьогодні знаходиться ця мозаїка? Вона
відкриває зал давньоруського мистецтва у Третьяковській галереї в Москві!
Що ж було в Успенському соборі? Якщо подивитися
на старі археологічні плани собору, видно, як в період
Великого князівства Литовського по периметру храму з’являються чисельні поховання. Там були могили
литовських князів, що правили у Києві. А в самому
храмі знаходився надгробок Костянтина Острозького, некоронованого короля Русі, тобто України. Одного з найвидатніших людей нашої історії, який, до речі,
окрім того, що розвивав наші землі, був ще і вправним воякою. І на чолі україно-польсько-литовського війська розбив московську армію в битві під Оршею. Як пам’ять про таку людину могла зберігатися
в Києво-Печерській Лаврі? Радянська влада вже давно виношувала ідею підриву собору, і війна стала гарним приводом для цього. Зізнаюся, мені самому було
складно повірити в те, що за підривом храмів може
стояти масштабна операція зі знищення нашої історії. Але є останній факт з яким важко сперечатися. У
межах нашого дослідження, ми знайшли місце поховання Івана Мазепи. У Румунії, місто Галац. Протягом століть воно зберігалося в таємниці, і лише в часи
радянського союзу росіяни дізналися назву храму, де
спочиває гетьман. Що відбулося далі? Церква стояла на березі Дунаю, її обмотали металевими тросами
і буксиром стягнули у воду. Конспірологія? Не знаю.
Але цей храм був єдиною церквою, зруйнованою у комуністичний Румунії.
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