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Тел. (05354) 2-17-80 , 0955790116

Підписуємо договори оренди земельних паїв
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КЕРІВНИКИ ГРОМАД ДИВЛЯТЬСЯ НА БЮДЖЕТ 
ЯК НА БІЗНЕС-ПРОЕКТ. І ЦЕ ПРАВИЛЬНО, — 

ІНТЕРВ’Ю ОЛЕНИ ВОРОНИ – ГРУПА АГРОТРЕЙД

На початку грудня 2020 року у 
більшості територіальних громад 
Полтавської області відбулися 
перші сесії міських та сільських 
рад – рад, які були обрані в рам-
ках абсолютно нової системи 
місцевого самоврядування. Біль-
шості сіл та міст довелося жити за 
новими правилами, у яких за на-
повнення бюджету відповідав не 
Київ, а влада на місцях. Реформа 
створила нові умови для взаємо-
дії бізнесу та влади, де фінансові 
результати Громади стали значною 
мірою залежати від підприємств, 
що працюють на їхній території.
Про те, як змінилася ситуація че-
рез рік після завершення реформи 
місцевого самоврядування, ми 
говорили з Оленою Вороною – ди-
ректоркою з операційної діяльно-
сті Групи АГРОТРЕЙД – великого 
агропромислового холдингу із за-
вершеним циклом (виробництво, 
переробка, зберігання та торгівля 
сільськогосподарською продук-
цією), офіси якого знаходяться у 
Харківській, Полтавській, Черні-
гівській та Сумській областях. 

Наскільки реформа місцевого 
самоврядування та створення 
територіальних громад 
вплинули на стосунки бізнесу 
та влади на місцях?
Ми завжди доволі результативно вза-

ємодіяли з місцевою владою та сільра-
дами, часто на рівні райадміністрацій. 
До початку процесу «децентралізації» 
брали активну участь у житті сіл та не-
великих міст, підтримуючи майже «по-
рожні» бюджети. Але реформа загальну 
ситуацію дуже змінила.

Скажу чесно, ми задоволені та під-
тримуємо трансформацію, що відбула-
ся в рамках децентралізації. Ми бачили 
тенденцію до осідання коштів у держав-

ному бюджеті. Громади, які поспіши-
ли об’єднатися, отримали більше «вікно 
можливостей», більше коштів на роз-
виток за рахунок того, що отримували 
збільшені доходи, а зобов’язання ще за-
лишалися у центральної влади. Також 
перші ОТГ мали більше можливостей 
залучити податки та підприємства з ін-
ших регіонів. Громади, які сформували-
ся вже в останній етап децентралізації, 
отримали менше можливостей для роз-
витку, але вони є, і серйозні.

Зараз у багатьох громадах прийшли 
керівники, які розуміють, що вчораш-
ні методи роботи, коли гроші приходи-
ли з Києва, вже не діють. Скільки гро-
мада заробила, стільки й витрачає. Тому 
керівники громад уже дивляться на бю-
джет як на бізнес-проєкт – де і які дохо-
ди та витрати, що є не критичним, без 
чого ОТГ точно проживе. Це формує 
стосунки між громадою та бізнесом на 
абсолютно новому, партнерському рівні. 
Влада зацікавлена, щоб бізнес розвивав-
ся. Тому, що це означає більше податків 
та, як наслідок, відчутний позитивний 
ефект для кожного мешканця.

Сьогодні підприємці вільні сплачува-
ти податки там, де вони працюють та от-
римують максимальний ефект від сво-
єї роботи. Тому основним завданням 
влади стала комфортна робота підпри-
ємств. Тому, що це означає більше по-
датків та, як наслідок, відчутний пози-
тивний ефект для кожного мешканця.

А як побудований сам 
процес взаємодії між вами 
та владою у громадах?
Будь-яка взаємодія з місцевою вла-

дою поділяється на 2 формати. Обов’яз-
кова «участь» – це наші податки, які ми 
сплачуємо до місцевих бюджетів. І наша 
особиста ініціатива – реалізація яки-
хось соціальних проектів.

Щодо першого пункту. АГРОТРЕЙД 
щорічно аналізує всі суми податків, які 

наше підприємство має сплачувати від-
повідно до законодавства та приймає рі-
шення про чесний та пропорційний їх 
розподіл між ОТГ.

Розрахункову суму податків наступ-
ного року доводимо офіційно голові 
громади для планування бюджету.

Особисто мені здається, що це корис-
на практика, і, якби всі підприємства 
чинили так само, голова ОТГ міг би 
спланувати доходи та витрати наперед, 
і, як наслідок, отримувати збалансова-
ний бюджет і не стояти з протягнутою 
рукою наприкінці року, маючи джерела 
для виплати заробітної плати.

Щодо наших соціальних проектів, 
вони націлені не на заміщення місце-
вої влади, а на доповнення, на реаліза-
цію проектів, які не може собі дозволи-
ти місцевий бюджет.

Відповідно до закону, бюджетні ви-
трати сплановані так, що питання утри-
мання шкіл, дитячих садків, ФАПів, 
доріг тощо лягають на плечі місцевої 
влади. Це і є їхні основні обов’язки, а 
ось розважальні та спортивні заходи, 
свята, привітання, підтримка місцевих 
талантів, обладнання зон відпочинку та 
інші подібні проєкти не входять до їх-
ньої обов’язкової роботи.

Виходячи з цього, ми орієнтуємося 
саме на ті пункти, які місцева влада хо-
тіла б виконати та втілити, але які не 
є їхніми зобов’язаннями, тут ми готові 
підтримувати та надавати посильну до-
помогу. Для цього ми створили проект 
«Громадотворець».

У чому суть цього проекту?
Тут, мабуть, почну з невеликого екс-

курсу в історію. Справа в тому, що на 
початку 2010-х усі проекти соціальної 
підтримки в регіонах виконувались на 
запит сільрад. На той час бюджет цих 
рад був близький до нуля, тому єдине, 
що вони могли зробити – прийти до 
аграріїв і попросити: «Зробіть, будь ла-

ска, ось це. Інакше нам буде складно». 
Ми брали та робили. Але після цього 
стикалися з такою ситуацією, що про-
ект, який ми робимо, наші пайовики та 
мешканці сіл не вважають за потрібним. 
Ну, як це – ми ж стільки зробили, а воно 
людям просто не потрібне.

Ми зрозуміли, що потрібно прямо за-
питувати у людей, чого вони хочуть. 
Вирішити це завдання вдалося спіль-
но з Українською академією лідерства, 
з якою ми продовжуємо розвивати про-
ект «Громадотворець». У його рамках 
ми щороку реалізовуємо десятки ініці-
атив, які шляхом голосування обирають 
мешканці, а не чиновники.

Наприклад, цього року в Полтавській 
області ми провели конкурс в селі Роз-
бишівка Гадяцького району. Місцеві 
жителі подали на конкурс кілька ідей, 
але найбільше голосів набрав проєкт з 
придбання нової музичної апаратури 
в місцевий будинок культури. Тож те-
пер свята в громаді будуть відбуватися 
з якісним звуком. А на наступний рік ми 
запланували проведення «Громадотво-
рця» в іншому селі Полтавської облас-
ті — Лисівці. Жителі села самі оберуть 
проєкт, який буде профінансований 
компанією у розмірі 50 тисяч гривень.

В інших ОТГ допомагали з ремон-
том в дитячих садках, дарували костю-
ми танцювальним колективам, купува-
ли оснащення в амбулаторії та косарки, 
щоби приводити узбіччя в порядок, під-
тримували футбольні команди та прове-
дення екскурсій тощо.

Усі ці проекти люди обрали самі. І це 
важливо. Робити те, що «болить» у кон-
кретному місці, саме сьогодні.

Влада в громадах має розуміти, що со-
ціальна відповідальність – це знак до-
брої волі, і запити людей для нас набага-
то важливіші за запити влади. Ми свою 
позицію визначили і слідуватимемо їй.

Прес-служба АГРОТРЕЙД.
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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 

СТАНОВИТИМЕ 12 ГРН.

Закупили спецтехніку для заготівлі альтернатив-
ного палива. Тепер ефективніше перероблятимуть 
відходи деревини. Спиляні гілки подрібнюватимуть 
за допомогою спецтехніки. Працюватиме бригада у 
13 селах ТГ. Трактор з причіпом, «щипоріз» та все 
необхідне обладнання вже закупили. Витратили 1,5 
мільйона гривень. Це кошти субвенції з державного 
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-еко-
номічного розвитку території, які для громади залу-
чив народний депутат Олег Кулініч.

Нині у Сергіївській ТГ 2 школи, 2 дитсадка, 3 бу-
динки культури та 1 амбулаторія облаштовані твер-
допаливними котлами. Нова техніка суттєво допомо-
же в опалювальний період.

«БМ»

17 грудня відбулося засідання дев’ятої сесії Мирго-
родської районної ради восьмого скликання. Голов-
ним питанням порядку денного стало прийняття бю-
джету Миргородського району.  

Отже, доходи районного бюджету Миргородсько-
го району у сумі 1 484 100 гривень. Видатки район-
ного бюджету Миргородського району визначили у 
сумі 1 484 100 гривень. Оборотний залишок бюджет-
них коштів районного бюджету Миргородського ра-
йону у розмірі 3000 гривень, що становить 2 відсотки 
видатків загального фонду районного бюджету Мир-
городського району. Резервний фонд районного бю-
джету - 1000 гривень, що становить до 1 відсотку ви-
датків загального фонду.

«БМ»

19 грудня, у ККЗ «Дружба» організували святко-
вий концерт та вручення подарунків у рамках акції 
«Що приніс нам Святий Миколай». Зокрема, пода-
рунки отримали діти учасників бойових дій в АТО/
ООС та діти учасників бойових дій, які загинули під 
час проведення антитерористичної операції, Опера-
ції об’єднаних Сил. На території Гадяцької громади 
мешкає 91 така дитина.

«БМ»

Поблизу оглядового майданчика «Десниця щастя» 
у Малих Будищах, її освятили 18 грудня.

Нагадаємо, 28 жовтня 2020 року, на сайті відкритих 
закупівель «Рrozorro» оголосили тендер на придбан-
ня міні-каплички очікуваною вартістю 49 тисяч 975 
гривень. Замовником було комунальне підприємство 
«ГАДЯЧЧИНА ТУРИСТИЧНА». Того ж дня тен-
дер відбувся і визначили переможця. Ним став при-
ватний підприємець із Сар Олександр Харадзе (ди-
ректор ТОВ «Аватор-Груп», учасник і переможець 
багатьох бюджетних закупівель на Гадяччині). Будів-
ництво відбулося у рамках проекту «Бюджет участі». 

«БМ»

Від щирого серця хочу подякувати лікарю Тетяні 
Фурсовій і сестрі медичній Світлані Плаксі за їхню 
доброту, щирість і ласку до своїх пацієнтів. Також 
дякую всім лікарям Гадяцької лікарні і всьому пер-
соналу. Вітаю вас з Новим роком. Бажаю здоров’я. 
Щоб над вашими домівками світило сонечко і цві-
ла калина.

З повагою і вдячністю К. С. Павлюченко,  
пенсіонерка м. Гадяч

Кабінет Міністрів, 15 грудня, затвердив кандида-
туру голови Полтавської облдержадміністрації Оле-
га Синєгубова на посаду голови Харківської ОДА.

На посаді голови Полтавської ОДА він перебував 
два роки – від 28 жовтня 2019. 

 «БМ»

Рішення про це ухвалили на пленарному засіданні 
17 позачергової сесії Гадяцької міської ради, 15 груд-
ня. Зокрема, дитсадках встановили наступну плату:

для ясельних груп – до 45 грн.;
для садових груп – до 57 грн.; 
для санаторних груп – до 60 грн. 
Батьківська доплата для закладів дошкільної осві-

ти у Гадячі становить 70% від вартості харчування 
дитини на день, для сільських закладів дошкільної 
освіти - 40% від вартості харчування дитини на день.

Вартість одноразового харчування одного учня у 
закладах загальної середньої освіти Гадяцької місь-
кої територіальної громади у наступному році стано-
витиме 30 грн. Батьки повинні вносити плату за хар-
чування не пізніше 5 числа звітного місяця. 

«БМ»

подяка

ДІТИ УЧАСНИКІВ ООС 
(АТО) ОТРИМАЛИ 
ПОДАРУНКИ ДО СВЯТ

У МАЛИХ БУДИЩАХ 
ВІДКРИЛИ КАПЛИЧКУ

ВАРТІСТЬ 
ХАРЧУВАННЯ У 
ДИТСАДКАХ ТА 
ШКОЛАХ ГАДЯЦЬКОЇ 
ГРОМАДИ ЗРОСТЕ

СЕРГІЇВСЬКА ГРОМАДА 
З «ВЛАСНИМ» ТЕПЛОМ

ОЛЕГ СИНЄГУБОВ 
ТЕПЕР ГОЛОВА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОДА

У Агентстві місцевих доріг Полтавської області 
повідомили про готовність до погіршення дорожніх 
умов та підготували контакти підрядних організа-
цій. У разі ускладнення руху на дорогах водії можуть 
скористатись телефонами гарячих ліній, які діють у 
всіх громадах області. Згідно з прогнозами синопти-
ків, мокрий сніг очікується вже найближчим часом.

Петрівсько-Роменська, Краснолуцька, Гадяцька, 
Великобудищанська громади - ТОВ «Лохвицький 
шлях»  (м.Гадяч, вул. Лохвицька, 48), Віталій Гри-
щенко, тел. 066-325-83-26.

Лютенська громада – ДП «Полтавський облавто-
дор», Гадяцький райавтодор (м.Гадяч, вул. Лохвиць-
ка, 46А), Олександр Проскура, тел. 095-867-45-80.

Також цілодобово працює телефон гарячої лінії 
050-01-50-233. Якщо на дорозі ви потрапили у склад-
ну ситуацію (замети, заноси), в Укравтодорі працює 
телефонна лінія, за якою можна взимку звертатись 
за допомогою - у Полтавській області це 0504098001.

«БМ»

Тривалість життя в Україні на 12 років менша, ніж 
в інших країнах Європи. Про це повідомила дирек-
тор Інституту демографії та соціальних досліджень 
ім. М.В. Птухи НАН України, академік Елла Лібано-
ва, передає «Укрінформ».

«В Україні на тлі низької народжуваності не спо-
стерігається зростання тривалості життя. Ось про 
що треба кричати й бити в дзвони, тому що в серед-
ньому українці живуть на 12 років менше, ніж в еко-
номічно розвинених країнах», - сказала Лібанова. 
Вона зазначила, що головною причиною цього, в пер-
шу чергу, є нездатність і небажання вести здоровий 
спосіб життя.

«З економічних факторів це, звичайно ж, умови за-
йнятості, досить велика частка зайнятих у шкідливих 
і небезпечних умовах. ВООЗ каже, що всі смертно-
сті: 20% - це екологія, 20% - генетика, 10% - система 
охорони здоров›я, 50% - це спосіб життя. Зокрема, з 
тим абсолютно неприпустимим способом життя біль-
шості наших чоловіків пов›язано те, що у нас різни-
ця 10-11 років в тривалості життя чоловіків і жінок», 
- повідомила Лібанова.

При цьому вона додала, що перевищення смерт-
ності над народжуваністю є характерною ри-
сою всіх економічно розвинених країн, не тільки 
європейських.

«Минулого року на земній кулі в цілому, включа-
ючи Африку, Азію, ОАЕ, кількість людей 80+ була 
більшою, ніж кількість дітей 0 - 5. Такого не було ні-
коли, це вперше», - підкреслила академік.

Дані про потенційні ділянки оприлюднили під час 
апаратної наради у Полтавській ОДА. Землі плану-
ють виділити громади для створення індустріаль-
них парків та залучення коштів інвесторів у їхню 
розбудову.

Створювати на своїй території індустріальний парк 
планують 13 громад Полтавщини, серед яких і Пе-
трівсько-Роменська - 17 га в селі Венеславівка.

Індустріальні парки – спеціальні промислові тери-
торії, як правило, з підготовленою інженерно-тран-
спортною інфраструктурою, набором необхідних сер-
вісів, спрощеними регуляторними процедурами та 
пакетом інвестиційних стимулів для виробничих та 
науково-дослідних підприємств. Це перевірений ча-
сом та міжнародним досвідом механізм індустріалі-
зації економіки, залучення інвестицій, збільшення 
зайнятості населення, збалансованого регіонального 
розвитку, підтримки місцевих виробників, сприяння 
малому та середньому підприємництву.

Для створення індустрільних парків на Полтав-
щині можна залучати кошти Державного фонду ре-
гіонального розвитку. Для цього громади мають по-
давати на відбори свої інвестиційні проекти. Цього 
року на основний і додатковий відбір не подали жод-
ного проекту.

«БМ»

ТЕЛЕФОНИ ГАРЯЧИХ 
ЛІНІЙ ДЛЯ ВОДІВ  

У ВЕНЕСЛАВІВЦІ 
ПЛАНУЮТЬ СТВОРИТИ 
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК

«ТРЕБА БИТИ В ДЗВОНИ»: 
УКРАЇНЦІ ЖИВУТЬ НА 
12 РОКІВ МЕНШЕ ЗА 
ЄВРОПЕЙЦІВ

ЗАТВЕРДИЛИ БЮДЖЕТ 
МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 
НА 2022 РІК
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Минулого тижня
в Гадячі 
народилося
3 немовлят

11 осіб
пішли
з життя

шлюбів не
зареєстровано

2 пари
розлучилися

подія

17 грудня, о 12:00, біля села Бакути, в 
лісовому масиві виявлено: артснаряд 
калібром 152 мм, часів минулих війн. 
Співробітниками відділу Національної 
поліції організовано охорону місця 
виявлення. Знешкодження боєприпасу 
провели 18 .12.2021 року групою 
піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС 
України у Полтавській області.

ГУ ДСНС України у Полтавській області

20 грудня близько 9.00 до поліції звернулася 
мешканка села Вишняки Лубенського 
району та розповіла, що біля місцевої школи 
невідома жінка забрала її 9-річного онука та 
поїхала автомобілем у невідомому напрямку. 
За дорученням керівництва ГУНП Полтавщини, 

на пошуки дитини відправили весь особовий склад 
поліції області, а також надали орієнтування колегам 
із сусідніх областей. Під час проведення оператив-
но-розшукових та слідчих дій дитину вдалося знай-
ти менш, ніж за годину, в Київській області. Хлопчик 
знаходився в легковому автомобілі, який рухався ав-
тодорогою Київ-Харків у бік столиці. Як з’ясувалося, 
в салоні авто він перебував зі своєю матір’ю. Наразі 
обставини події з’ясовують ювенальні поліцейські.

Лубенський РВП

ХЛОПЧИКА БІЛЯ ШКОЛИ 
«ВИКРАЛА»НЕВІДОМА 
ЖІНКА: БАБУСЯ 
ВИКЛИКАЛА ПОЛІЦІЮ

20 грудня, близько 16:37, у селі Веприк сталася 
пожежа. Вона виникла в приватному гаражі, на вул. 
Пісочній, повідомила прес-служба  Головного управ-
ління Державної служби з надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області.

О 17:06 пожежу локалізували, а о 18:07 – ліквіду-
вали. Поранених та загиблих внаслідок неї немає.

Вогонь знищив легковий автомобіль, 35 кв. м по-
крівлі, речі, що були у вжитку, закоптив стіни.

Для гасіння залучали чотирьох чоловік особово-
го складу 6 Державної пожежно-рятувальної части-
ни та одну одиницю техніки, а також працівників та 
техніку місцевої пожежної команди села Мартинів-
ка. Причину пожежі встановлюють.

Один рік шість місяців позбавлення волі 
отримав полтавець, який побив свою 
дружину в присутності малолітньої доньки. 
Відповідний вирок ухвалив Київський 
районний суд Полтави. Про це стало відомо 
з Єдиного державного реєстру судових 
рішень.

Як вказано в реєстрі, 22 грудня 2020 року близько 
08:30 перебуваючи вдома, обвинувачений сварився 
з дружиною з приводу виконання нею її домашніх 
обов`язків. Згодом завдав жінці п›ять ударів кула-
ком по голові й  по обличчю. Надалі, коли дружина 
впала на підлогу, завдав ще близько трьох ударів но-
гою без взуття в ділянку рук та плеча. Внаслідок по-
биття жінка отримала травми.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину 
не визнав. Чоловік пояснив, що зранку його дру-
жина виконувала домашні обов`язки не в тій послі-
довності, що він вважав за потрібне, внаслідок чого 
між подружжям виникла сварка. Щодо синців на об-
личчі та руках дружини пояснив, що їх походження 
йому не відоме. 

Суд показання обвинуваченого, що він не бив дру-
жину, оцінив, як спробу уникнути відповідальності. 
Оскільки, згідно з висновком судово-медичної екс-
пертизи, експерт повністю виключив можливість 
спричинення поранень жінки внаслідок падіння. 

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 122 (Умис-
не середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримі-
нального кодексу України. Йому призначили півтора 
року позбавлення волі. Крім того, з обвинуваченого 
мають стягнути на користь дружини 230000 грн зав-
даної моральної шкоди.

Вирок можна оскаржити до Полтавсько-
го апеляційного суду протягом 30 днів з дня його 
проголошення.

«БМ»

На території Полтавщини, 18 грудня,  поліцейські 
сектору контролю за обігом зброї провели профілак-
тичні рейди щодо виявлення фактів правопорушень, 
пов’язаних з дотриманням правил полювання та по-
водження зі зброєю.

Поліцейські перевіряли у мисливців наявність 
дозвільних документів та  звертали увагу на умо-
ви зберігання рушниць. Також правоохоронці наго-
лошували мисливцям на обережному поводженні зі 
зброєю, дотриманні особистої безпеки, недопущен-
ні браконьєрства та нагадали про адміністративну 
та кримінальну відповідальність за порушення пра-
вил полювання.

Також поліцейські акцентували увагу громадян, 
що виходячи на полювання, треба мати при собі по-
свідчення мисливця, дозволи на користування збро-
єю та дозволи на відстріл хутрового звіра і щорічну 
контрольну картку обліку видобутої дичини.

За час проведених рейдів було виявлено 1 факт по-
рушень правил полювання, 2 факти порушень пра-
вил обігу зброї та вилучено 2 одиниці мисливської 
зброї. Також працівниками поліції було встановлено 
факт перебування мисливцем на полюванні із неза-
реєстрованою мисливською рушницею. Дану зброю 
вилучено, а відносно чоловіка складено адміністра-
тивний протокол за статтею 190 КУпАП.

Подібні превентивні заходи поліція Полтавщини 
проводитиме й надалі.  

Відділ комунікації поліції Полтавщини

Чоловіка викрили у використанні сфальшовано-
го водійського посвідчення у листопаді цього року 
працівники сектору реагування патрульної поліції 
відділення поліції № 3 Миргородського райвідділу. 
Автомобіль, під керуванням 27-річного жителя Ми-
ргородського району, зупинили на одній з вулиць се-
лища Велика Багачка за порушення Правил дорож-
нього руху.

Факт підробки водійського посвідчення поліцей-
ські виявили під час оформлення адміністративно-
го матеріалу.

У процесі досудового розслідування, розпочатого 
за процесуального керівництва Миргородської ок-
ружної прокуратури, дізнавач з’ясував, що у жовтні 
21  року фігурант замовив документ, що підтверджує 
право на керування транспортним засобом категорії 
«В», через мобільний месенджер. Невідповідність 
вилученого посвідчення бланкам документів, які 
знаходяться в офіційному обігу, підтвердив висно-
вок судової технічної експертизи.

Чоловіка обвинувачують у пособництві в підро-
бленні посвідчення водія, яке видається визначеною 
державною установою та надає відповідні права осо-
бі, яка його використовує (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 Кри-
мінального кодексу України), а також у використан-
ні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358).

16 грудня, за погодженням з процесуальним керів-
ником, обвинувальний акт спрямовано до суду для 
розгляду справи по суті.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

За процесуального керівництва Полтавської 
обласної прокуратури припинено 
протиправну діяльність групи з 4 осіб, 
які «спеціалізувалися» на постачанні 
наркотичних засобів до слідчого ізолятора.   

Схему організував 33-річний так званий «смотря-
щий» за одним із корпусів установи. Використову-
ючи свій авторитет і злочинний вплив, він залучив 
у спільники осіб, які відбувають покарання, а також 
перебувають на волі.

Метадон і канабіс передавали в установу в по-
силках із побутовими речами. Наркотичні та пси-
хотропні речовини учасники групи реалізовували 
серед інших в’язнів, а кошти розподіляли між со-
бою. Частина наркотиків видавалась засудженим у 
якості виграшів в азартних іграх, за які відповідав 
«смотрящий».

Під час обшуків в установі виконання покарань та 
за місцями проживання фігурантів на волі правоохо-
ронці вилучили пакети та згортки з канабісом, шпри-
ци із залишками наркотичних і психотропних речо-
вин, чорнові записи.

Наразі учасникам групи повідомлено про підозру 
за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, перевезен-
ня, пересилання чи збут наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин або їх аналогів, за попередньою 
змовою групою осіб). Окрім цього, так званому 
«смотрящому» інкриміновано вчинення криміналь-
ного правопорушення за ч. 2 ст. 255-1 КК України 
(умисне встановлення та поширення злочинного 
впливу в слідчому ізоляторі). 

Також усім підозрюваним обрано запобіжні захо-
ди – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному про-
вадженні здійснюється Головним управлінням Наці-
ональної поліції в Полтавській області, оперативний 
супровід – Управлінням стратегічних розслідувань 
в Полтавській області Департаменту стратегічних 
розслідувань Національної поліції України. Заходи 
з викриття проведено за участі працівників устано-
ви виконання покарань.

Слідчі та процесуальні дії тривають.

 Прес-служба Полтавської обласної прокуратури

ПОБИВ ДРУЖИНУ, 
БО НЕВЧАСНО 
ПРИГОТУВАЛА КАВУ 

У ВЕПРИКУ 
ЗГОРІВ 
АВТОМОБІЛЬ

ГРУПА З 4 ОСІБ 
ПОСТАЧАЛА 
НАРКОТИКИ 
У СЛІДЧИЙ 
ІЗОЛЯТОР

ЗАПОБІГАННЯ 
НЕЗАКОННОМУ 
ПОЛЮВАННЮ

СУДИТИМУТЬ 
ЗА ПІДРОБЛЕНЕ 
ВОДІЙСЬКЕ 
ПОСВІДЧЕННЯ
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16 грудня Гадяцький районний 
суд розглянув провадження, 
у вчиненні кримінального 
правопорушення, 
передбаченого ч.1 ст.369 КК 
України, відносно уродженця 
с. Біленченківка, громадянина 
України, який працює столяром 
в Гадяцькому геріатричному 
будинку-інтернаті.

Суд встановив, що 4 листопада 
2021 року, о 15 год. 20 хв., інспекто-
рами сектору реагування патруль-
ної поліції ВП № 1, які перебували 
у добовому наряді, під час здійснен-
ня патрулювання на автодорозі по ву-
лиці Полтавська, у Гадячі, відповід-
но до своїх службових обов`язків, 
був зупинений транспортний засіб 
марки ЗАЗ 110307, під керуванням 
обвинуваченого.

У ході спілкування працівників по-
ліції із обвинуваченим, у нього було 
виявлено ознаки алкогольного сп`я-
ніння, у зв`язку із чим поліцейськи-
ми було повідомлено про порушен-
ня ним п. 2.1 (г) та п.2.9. (в) Правил 
дорожнього руху України та необхід-
ність складення стосовно нього прото-
колу про адміністративне правопору-
шення, передбачене ч.1 ст.130 Кодексу 
України про адміністративні право-
порушення, у зв`язку із перебуван-
ням останнього в стані алкогольного 
сп`яніння.

У цей час у обвинуваченого, який 
усвідомлював, що не мав права керу-
вати транспортним засобом, оскільки 
перебував у стані алкогольного сп`я-
ніння та вчинив порушення правил 
дорожнього руху, за яке передбаче-
на адміністративна відповідальність 
у виді позбавлення права керуван-
ня транспортними засобами, з ме-
тою уникнення негативних наслідків 
для себе за скоєне ним адміністратив-
не правопорушення, виник злочин-
ний умисел, спрямований на надання 
службовій особі неправомірної вигоди 
за не вчинення нею дії в його інтере-
сах з використанням службового ста-
новища, а саме не складання стосов-
но нього адміністративного протоколу 
за порушення п. 2.9 (а) ПДР України. 

Того ж дня, реалізуючи свій зло-
чинний умисел, розуміючи незакон-

ність своїх дій та достовірно знаючи 
про кримінальну відповідальність за 
надання неправомірної вигоди служ-
бовій особі, неодноразово будучи по-
передженим про відеофіксацію його 
неправомірних дій та кримінальну 
відповідальність передбачену ст. 369 
КК України, під час спілкування з ін-
спектором сектору реагування па-
трульної поліції, поклав на поверх-
ню письмового столу грошові кошти 
в сумі - 200 (двісті) доларів США (дві 
купюри старого зразка номіналами 
по 100 доларів США), за подальше не 
складання протоколу про адміністра-
тивне правопорушення стосовно ньо-
го за ч.1 ст.130 КУпАП та вказав на 
них інспектору сектору реагування 
патрульної поліції, таким чином на-
давши неправомірну вигоду службо-
вій особі.

В подальшому, поліцейським секто-
ру реагування патрульної поліції, сто-
совно обвинуваченого, було складено 
протокол про адміністративне право-
порушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП, та 
постанову про накладення адміністра-
тивного стягнення по справі про адмі-
ністративне правопорушення у сфері 
забезпечення безпеки правил дорож-
нього руху, зафіксоване не в автома-
тичному режимі серії БАБ № 844512 
за ч. 2 ст. 126 КУпАП.

Керуючись ст.373, 374, ч.3 ст. 394, 
475 КПК України, суд затвердив уго-
ду про визнання винуватості, укла-
дену між прокурором та обвинуваче-
ним. Обвинуваченого визнали винним 
у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч.1 ст. 369 КК 
України та призначили узгоджене сто-
ронами покарання у вигляді штрафу 
на користь держави в розмірі однієї 
тисячі неоподаткованих мінімумів до-
ходів громадян, що становить 17000 
грн. Речові докази: грошові кошти в 
сумі - 200 доларів США конфіскува-
ли в дохід держави.

Вирок може бути оскаржено до 
Полтавського апеляційного суду че-
рез Гадяцький районний суд протягом 
тридцяти днів  з моменту його прого-
лошення з підстав передбачених ч.4 
ст.394 КПК України. 

 Підготувала О. Кириченко 
за матеріалами ЄДРСР

13 жовтня на міжміському маршруті 
Новооріхівка-Полтава водій перево-
зив 24 пасажири, попри те, що в авто-
бусі 18 місць для сидіння. Це пору-
шення карантинних норм.

Згідно з постановою водій на судо-
вому засіданні визнав вину повністю. 
Він пояснив, що після того, як виїхав 
з автостанції в маршрутці відбулася 
незначна несправність щодо поста-
чання пального газу, тому зупинив-
ся. Перейти на пальне бензин повно-
цінно не було змоги, бо бензину було 
недостатньо.

Потрібно було заправитися, але 
коштів для цього не було, тому він 
здійснював посадку пасажирів понад 
встановлену кількість. Вирішив до-
вести пасажирів до місця призначен-

ня, попри несправність. Водій про-
сив суд врахувати ці обставини та 
врахувати, що він до адміністратив-
ної відповідальності раніше не притя-
гувався, просив визнати дане правопо-
рушення малозначним та обмежитися 
попередженням. 

Суд вважає, що підстав звільнення 
для відповідальності немає. Адже по-
рушення несе суспільну небезпеку та 
ставить під загрозу життя та здоров’я 
усіх пасажирів, які перебували в сало-
ні автобусу

Згідно з постановою Решетилів-
ського райсуду водія оштрафували на 
17 тис. грн. за порушення карантин-
них норм.

9 грудня Гадяцький районний 
суд розглядав кримінальне 
провадження за обвинуваченням 
особи у вчиненні кримінального 
проступку, передбаченого 
ч.1 ст.125 КК України та 
кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст.194 КК 
України.

Було встановлено, що 11 грудня 2020 
року, близько 23 год. 00 хв. обвинува-
чений, знаходячись на другому поверсі 
п`ятиповерхового будинку та усвідом-
люючи суспільно-небезпечний харак-
тер своїх дій, передбачаючи їх суспіль-
но-небезпечні наслідки та бажаючи їх 
настання, тобто діючи з прямим умис-
лом, на ґрунті раптово виниклих осо-
бистих неприязних стосунків, умисно 
наніс один удар в ліве вухо неповноліт-
ньому. В подальшому, обвинувачений, 
без будь-яких пояснень, умисно наніс 
йому ще удар кулаком в ліве око та дво-
ма руками відштовхнув його назад. Від 
поштовху неповнолітній поточився на-
зад та впав на спину, в цей час з ліво-
го боку він нього підійшов обвинува-
чений та умисно наніс один удар ногою 
в голову, а саме, в область правого ока 
та щоки.

Від вказаних ударів неповнолітній от-
римав згідно висновку експерта тілес-
ні ушкодження, що кваліфікуються як 
легкі тілесне ушкодження.

Таким чином, своїми протиправними 
діями, що виразились в умисному спри-
чиненні легких тілесних ушкоджень 
потерпілому неповнолітньому, обви-
нувачений вчинив кримінальне право-
порушення, передбачене ч.1 ст.125 КК 
України.

Того ж дня, близько 23 години, у об-
винуваченого, на ґрунті особистих не-
приязних відносин до третьої особи, 
виник умисел на пошкодження майна 
останнього шляхом підпалу. 11 грудня 
2020 року близько 23 год 35 хв обви-
нувачений, перебуваючи в стані алко-
гольного сп`яніння, усвідомлюючи сус-
пільно-небезпечний характер своїх дій, 
передбачаючи їх суспільно-небезпечні 
наслідки та бажаючи їх настання, тоб-
то діючи з прямим умислом, із бензи-
ном у пластиковій каністрі об`ємом 5 
л та сірниками прибув до автомобіля 
марки Opel Vectra 2.0 TDI, фіолетового 
кольору, який належить третій особі, та 
який знаходився поблизу п`ятиповер-
хового будинку №22, у м. Гадяч, по вул. 
Драгоманова.

Усвідомлюючи той факт, що в резуль-
таті його умисних дій власникові майна 
заподіюється майнова шкода, він облив 
бензином передню частину автомобіля 
і підпалив бензин, чим свідомо шляхом 
застосування джерела вогню викликав 
пожежу вищевказаного автомобіля.

В результаті неправомірних дій обви-
нуваченого відбулося умисне пошко-
дження чужого майна шляхом підпалу 
та потерпілому було завдано матеріаль-
ної шкоди на загальну суму 41128,07 
грн.

Таким чином, своїми умисними та 
протиправними діями, що виразилися 
в умисному пошкодженні майна тре-
тьої особи, вчиненому шляхом підпа-
лу, обвинувачений вчинив кримінальне 
правопорушення, передбачене ч.2 ст.194 
КК України.

Обвинувачений у судовому засідан-

ні свою вину визнав повністю, у вчи-
неному розкаювався, завдану потерпі-
лому матеріальну та моральну шкоду 
відшкодував в добровільному порядку 
повністю. Вину у вчиненні криміналь-
ного проступку за ч.1 ст.125 КК Укра-
їни обвинувачений визнав частково, 
оскільки не мав наміру завдавати будь-
які тілесні ушкодження неповнолітньо-
му потерпілому, так як переплутав його 
з іншою особою.

Вислухавши сторону обвинувачення, 
обвинуваченого, потерпілих та їх пред-
ставників, частково дослідивши надані 
стороною обвинувачення докази, суд 
дійшов висновку, що винність у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч.2 ст.194 та ч.1 ст.125 КК Укра-
їни доводиться повністю.

Потерпілий неповнолітній в судово-
му засіданні суду показав, що несподі-
вано в під`їзді свого будинку отримав 
від обвинуваченого удари, сам обвину-
ваченому ударів не наносив та не зачі-
пав. Представник потерпілого просив 
суд покарати обвинуваченого та стяг-
нути завдану моральну шкоду в розмі-
рі 10000 грн.

Вивченням особи обвинувачено-
го встановили, що він засуджений 
21.09.2021 року Гадяцьким районним 
судом за ч. 1ст. 345 КК України (погроза 
або насильство щодо службової особи 
чи громадянина, який виконує громад-
ський обов›язок) до 1 року позбавлен-
ня волі з іспитовим строком 1 рік, на 
диспансерному (профілактичному) об-
ліку лікарів психіатра та нарколога не 
перебуває, не одружений, офіційно не 
працевлаштований, характеризується 
посередньо.

Обставинами, які пом`якшують пока-
рання обвинуваченого, відповідно до ст. 
66 КК України, суд визнав щире каяття 
та активне сприяння розкриттю кри-
мінальних правопорушень, добровіль-
не відшкодування шкоди третій потер-
пілій особі.

Обставиною, яка обтяжує покаран-
ня обвинуваченого, відповідно до ст. 67 
КК України, суд визнав вчинення кри-
мінального правопорушення у стані, ви-
кликаному вживанням наркотичних або 
інших одурманюючих засобів.

На підставі викладеного, керуючись 
ст. ст.107,373,374382 КПК України, 
суд визнав обвинуваченого винним за 
ч.2 ст.194 КК України та ч.1 ст.125 КК 
України та призначив покарання:

за ч.1 ст.125 КК України у вигляді 100 
годин громадських робіт;

за ч.2 ст.194 КК України у вигляді 3 
(трьох) років 6 (шести) місяців позбав-
лення волі.

На підставі ст. 75 КК України обвину-
ваченого звільнили від відбування по-
карання з випробуванням .

Цивільний позов постраждалого не-
повнолітнього задовольнили частково 
- стягнули із обвинуваченого в якості 
відшкодування завданої моральної шко-
ди 5000 грн.

Також обвинувачений сплатить на ко-
ристь держави судові витрати на про-
ведення пожежотехнічної експертизи 
в сумі 1634,5 грн та автотоварознавчої 
експертизи в сумі 2615,2 грн.

Протягом тридцяти днів з дня про-
голошення на вирок може бути подана 
апеляційна скарга в Полтавський апе-
ляційний суд через Гадяцький район-
ний суд Полтавської області.

ЗА П’ЯНЕ ВОДІННЯ 
ХОТІВ ВІДКУПИТИСЯ 

200 ДОЛАРАМИ

ВОДІЯ МАРШРУТКИ 
ОШТРАФУВАЛИ 

НА 17 ТИСЯЧ

ПОБИВ 
НЕПОВНОЛІТНЬОГО 
І ПІДПАЛИВ ЧУЖИЙ 
АВТОМОБІЛЬ
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До редакції звернулись жителі 
багатоповерхівки та члени 
гаражного кооперативу, що 
розташований біля редакції, по 
вул. Гетьманська, скаржаться на 
каналізаційний сморід із люків 
колектору. 
Почнемо з початку. В жовтні кому-

нальники розпочали ремонт колектору, 
розрили дорогу в гаражний кооператив 
та замінили труби. За традицією, зали-
шили після себе багно, яке більше трьох 
тижнів не давало можливості нормаль-
но користуватися виїздом. У день вихо-
ду публікації, міський голова та його за-
ступник, таки змогли виділити декілька 
хвилин та оглянули описане місце. Че-
рез два дні дорогу намагалися впоряд-
кувати працівники підрядної організа-
ції, але продумати та спланувати роботу 
їм виявилось не під силу. Перші ж опа-
ди показали якість виконаних робіт. 

Звідки взявся сморід? На додачу із 
двох люків колектору, що залишили-

ся не впорядкованими і по цей день по-
стійно відчутний стійкий запах каналі-
зації. Комунальники лише прикрили їх 
шматками ДСП, які по правді, дуже схо-
жі на б/в двері. Сморід відчутний також 
і біля магазину «Діамант». Імовірно, в 
колектор потрапляють відходи життєді-
яльності людей із прилеглих будинків, 
але за усіма правилами – такого бути не 
повинно. Якщо це дійсно так, то всі не-
чистоти стікають в ярок, а потім в річку. 

Що в підсумку?
Гадяцька міська рада та підпорядко-

вані їй організації не напрацювали для 
себе правило – «робити як для себе» та 
з першого разу, про що їм постійно нага-
дують мешканці міста і редакція. Скіль-
ки місяців потрібно чекати людям, щоб 
адекватно завершився жовтневий ре-
монт – питання риторичне.

Сторінку підготував Влад Лидзар

Засідання 17 позачергової сесії 
Гадяцької міської ради відбулось 
15 грудня. Були присутні 
21 депутатів із 26 обраних. 
Розглянули 33 питання порядку 
денного. 
Подробиці – далі.

Перед початком роботи, міський го-
лова наголосив на тому, що кожен де-
путат повинен внести в список питан-
ня, які необхідно врахувати в бюджет 
на 2022 рік. 

На даний момент готують:
Проектно-кошторисну документацію 

на реконструкцію парку «Перемога» - 
15 мільйонів гривень;

Проектно-кошторисну документацію 
на капітальний ремонт садиби Панаса 
Мирного – 3 мільйони гривень;

Реконструкцію водонапірної вежі під 
оглядову вежу – 2 мільйони гривень;

Тенісний корт – 2,1 мільйона гривень;
Термомодернізація ліцею ім. Лесі 

Українки (4 школа) – 25 мільйонів 
гривень;

Облаштування фасаду на ПМСД №2 
– в межах 1 мільйона гривень;

Сонячна електростанція – 1,5 міль-
йонів гривень;

Сміттєвоз Volvo – 2,2 мільйони 
гривень;

Заміна котлів в котельнях – 3,6 міль-
йона гривень;

Дорога до очисних споруд - 2-2,5 
мільйони гривень;

Проект на капітальний ремонт до-
ріг по вул. Молодіжна, Миру, Андрі-
євського та Ентузіастів – 2,2 мільйо-
ни гривень;

Зокрема, міський голова перерахував 
всі вулиці на яких хочуть зробити ре-
монт, а це майже кожна вулиця міста і 
загальна сума складе понад 60 мільйо-
нів гривень. Потім сказав про ремонт 
або побудову тротуарів в «проблемних» 
місцях міста. Але коштів на ремонт до-
ріг в 2022 році закладено лише 2,5 міль-
йони та 1 мільйон на тротуари. Тобто 

грошей на всі обіцянки не буде, ремонт 
доріг залишається на папері.

Зміни до бюджету на 2021 рік:
Збільшено доходну частину на 300 

тисяч гривень  - субвенція з обласно-
го бюджету, кошти фонду розвитку 
територій;

Видаткова частина також збільшу-
ється на 300 тисяч гривень – з них 20 
тисяч на заміну дверей в Сарській ам-
булаторії, 250 тисяч на ремонт терапе-
втичного відділення МЦЛ.

Житлово-комунальне господарство: 
збільшуються витрати на 473 тисячі 
з них на забезпечення водопровідно - 
каналізаційного господарства 382 ти-
сячі, благоустрій 91 тисяча, з них 15 
тисяч гривень на паливо-мастильні ма-
теріали для КП «Сарське» та 76 тисяч 
гривень на закупку солі та піску, та-
кож проводиться перерозподіл витрат 
на придбання міні-трактора - 300 ти-
сяч гривень, з бюджету міста гроші за-
мінюються коштами бюджету області.

Капітальні ремонти доріг: змен-
шуються витрати на суму 428 тисяч 
гривень.

Ландшафтний парк «Гадяцький» – пе-
рерозподіл витрат, збільшення витрат на 
енергоносії - 3 600 гривень та зменшу-
ються витрати по відрядженню на таку 
ж суму.

Освіта: зменшення витрат на дошкіль-
ну освіту на 86 тисячі гривень, збільшу-
ються витрати за загальну середню освіту 
52,9 тисячі гривень. Утримання центра-
лізованої бухгалтерії - 46 тисяч гривень.

Резервний фонд: зменшення витрат на 
15 тисяч гривень.

Культура – 1 мільйон 61 тисяча гри-
вень, трішки менше ніж в 2021 році.

КП «Сарське» - 333 тисячі гривень 
(з 2022 по 2024) на оплату споживання 
електроенергії свердловинами;

КП «Гадяч-житло» - 644 тисячі гривень 
на утримання гуртожитку тимчасово пе-
реміщених осіб, заробітна плата та тепло-
постачання (на 2022 рік);

КП «Добробут» - 503 тисячі гривень на 
придбання обладнання та інвентарю, по-
точний ремонт артезіанських свердло-
вин, оплата за електроенергію, придбан-
ня насосу та ремонт адміністративного 
приміщення КП «Добробут» (на 2022 
рік).

На програму капітального ремон-
ту багатоквартирних житлових бу-
динків – 1 мільйон гривень, на умовах 
співфінансування.

У ландшафтному парку «Гадяцький» 
недостача інспекторів та коштів, поки 
міська рада підтримує парк фінансо-
во, в той час Лютенська а та Великобу-
дищанська сільські ради, які разом ма-
ють 66% території парку, відмовили у 
фінансуванні.

Програма з організації рятування лю-
дей на водних об’єктах: обстеження во-
долазами водоймищ – 1 295 гривень, та 
заробітна плата рятувальникам -  63 505 
гривень.

Соціальний захист пільгових катего-
рій громадян: медична допомога – 45 
тисяч гривень, оздоровлення чорно-
бильців – 52 тисячі гривень, похован-
ня учасників воєнних дій – 11 249 гри-
вень, путівки на оздоровлення членів 
сімей загиблих ветеранів АТО, а також 
воїнів-інтернаціоналістів – 70 тисяч 
гривень, встановлення телефонів осо-
бам з інвалідністю - 200 гривень. Дже-
рело фінансування – обласний бюджет.

Соціальний захист населення:
Програма «Турбота» (гарячі обіди для 

одиноких осіб) – 590 тисяч гривень;
Компенсація за пільговий проїзд ав-

томобільним та залізничним транспор-
том – 30 тисяч гривень;

Фінансова підтримка товариства 
«Союз Чорнобиль» – 93 193 гривні;

Фінансова підтримка організації ве-
теранів Афганістану – 24 615 гривень;

Фінансова підтримка громадської ор-
ганізації «Діти інваліди та інваліди з 
дитинства» – 342 тисячі гривень;

Граничні суми витрат на придбання 
подарунків, презентів, подяк до свят та 
заходів – 2,5% від мінімальної заробіт-
ної плати.

Обіцяного на минулій сесії голосу-
вання, за надання воїнам АТО земель-
них ділянок, так і не дочекались.

«ХОТЄЛКИ» ТА РЕАЛІЇ. 
ПЛАНИ НА 2022 РІК

«ЩО ВОНЯЄ?»
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Шкільні роки, назавжди 
закарбувались ув нашій 
пам’яті. Школа – це те місце, 
де діти отримують ще одну 
сім’ю – шкільну, в котрій 
вчителям відведена особлива 
місію – бути для своїх учнів 
справжніми прикладами для 
наслідування, сіяти в дитячих 
думках світлі, чисті, розумні 
помисли. Законом України 
«Про освіту» задекларовані 
обов’язки вчителів, зокрема 
вони особистим прикладом 
повинні утверджувати повагу 
до принципів загальнолюдської 
моралі: правди, справедливості, 
відданості, патріотизму, 
гуманізму, доброти, стриманості, 
працелюбства, поміркованості, 
інших доброчинностей; 
дотримуватися педагогічної 
етики, моралі, поважати гідність 
учня, захищати дітей, від будь-
яких форм фізичного або 
психічного насильства.
Однак, на ділі не все так райдужно, як 

хотілося б кожному з тих, хто радо від-
правляє своє дитя до школи. Статис-
тичні дані свідчать про те, що в як сіль-
ських так і міських школах досить часто 
трапляються випадки, коли вчителі у 
процесі так званого «виховання» обра-
жають, цькують, залякують, а ще гірше 
застосовують фізичну силу проти ді-
тей. Підтвердженням такої інформації 
слугують простори Інтернету, де на за-
пит «вчитель вдарив свого учня» знай-
деться, на превеликий жаль, досить ба-
гато інформації. 

Прикро про це говорити, але подібні 
інциденти, час від часу виникають і на 
Гадяччині. До того ж, більшість ситу-
ацій намагаються замовчувати, аби не 
привертати зайву увагу. 

Так сталося і декілька днів тому у Пе-
трівсько-Роменській громаді. Про ви-
падок розповіла мама постраждалого 
хлопчика, на сторінці групи «Говорить 
громада» у Фейсбуці. Проте, група за-
крита для «чужих очей» - читати і дода-
вати дописи в ній можуть тільки меш-
канці громади, або ті, кому дозволить 
адміністратор. До речі, кореспондент 
тижневика одного разу намагався всту-
пити у цю групу, щоб бути в курсі но-
вин громади і поширювати їх на широ-
кий загал, але зробити цього не вдалося, 
бо адміністратор не підтвердив запит, 
лише пообіцяв «щось цікаве повідом-
ляти». Але мабуть, випадки булінгу в 
Петрівсько-Роменській школі, вважа-
ють не вартими уваги громадськості…

Але зараз не про це. Звісно, знайш-
лися свідомі мешканці громади, які не 
змогли мовчати і таки повідомили ре-
дакцію. На скрін-шотах, які надіслали 
нам, був лист під назвою «Крик душі». 
Його оприлюднила у соціальній мережі  
Ольга Луценко, мама хлопчика, який 
постраждав у школі від учительських 
знущань. 

Далі текст без змін: 

«Шановна громада!
Я хочу поділитися, розповісти 
про інцидент який стався 

8.12.2021 року в нашій школі.
Мій син, Назар Луценко мав 
необережність зачепити совок 
з сміттям на уроці трудового 
навчання. Внаслідок чого піддався 
фізичному насиллю від вчителя 
В.Г. Бугайова. Поведінка вчителя 
обурила його однокласників і вони 
побігли і розповіли все директору 
школи. Далі конфлікт вирішувався 
в кабінеті Світлани Михайлівни (С. 
М. Білик, директор Петрівсько-
Роменської школи., - авт.).
Коли мій син прийшов зі школи, 
а це було о 15.30. він був дуже 
засмучений. Я 15 хвилин 
допитувала, що трапилося, 
але він не зізнавався. Потім 
почав розповідати, що його 
штовхнув вчитель. Внаслідок 
чого він забив коліно і вдарився 
головою об підлогу. 
Мене обурила поведінка вчителя. Я 
подзвонила до його однокласника, 
який підтвердив правильність 
слів мого сина, а ще те, що при 
спробі заступитися за нього, 
вчитель і його схопив за руку. 
Подзвонила класному керівникові, 
але, нажаль, він їхав у автобусі і 
не чув мого дзвінка. Додзвонилася 
до Світлани Михайлівни і 
повідомила, що маю намір поїхати 
в поліцію і написати заяву. Вона 
запропонувала мені вирішити 
конфлікт зібравши і обговорити 
це питання під›їхавши до школи. 
Я відмовилася, бо не мала змоги 
швидко дістатися до школи і 
сказала: «Як тільки чоловік 
приїде з роботи, ми поїдемо і 
напишемо заяву. Так можете і 
повідомити Бугайова В.Г.».
Через деякий час ми мали змогу 
із ним поспілкуватися. Назвати це 
вибаченням, розкаянням не можу 
– «Вот я не сдержался», «Вот я 
сорвался», «Ані меня вивелі», 
«Он не слушаєтся», «Я віноват» 
- це слова, які говорив Віктор 
Григорович на моє запитання, 
чому він розпускає руки. 
Чому пробачила? Чесно, 
пробачила не Вас, Віктор 
Григорович, а пожаліла дружину. 
В пам›ять про маму, за доброту 

і чуйне відношення Валентини 
Петрівни до моєї сім›ї. Сама була 
дружиною «горе» - вчителя. 
Але потім спливли деякі факти 
даного інциденту. Мені, в 
п›ятницю, мама однокласника 
мого сина розповіла, що після 
штовхання, Віктор Григорович 
завів його в клас і продовжив 
там знущатися над ним. Крутив 
за голову, давив за шию. На моє 
питання, - «Чому?», - мій син 
мені не розповів, він відповів, 
що я однак буду винуватий 
і мені ніхто не повірить.
Таким методам виховання, 
а саме хватанням за голову і 
викручуванням, підвергалися 
його й однокласники.
Ви, Віктор Григорович, не можете 
здержувати своїх емоцій, ідіть 
на пенсію і не знущайтеся над 
дітьми. Так, вони діти, і інколи 
перегинають палицю. І мій син не 
янгол, але бити, штовхати і крутити 
за голови - це ганьба для вчителя. 
І непотрібна ні мені, ні моїй дитині 
хороша оцінка за четверть. Тій 
психологічній травмі, яку ви 
завдали моїй дитині, хороша оцінка 
не допоможе. А Вам ганьба».                            
 
Коментарів під цим дописом, 

скрін-шоти яких, нам також надісла-
ли, було чимало. Більшість учасників 
закритої групи були шоковані ситуаці-
єю. Автору допису, матері постражда-
лого учня, радили звертатися до адмі-
ністрації школи чи відділу освіти, щоб 
розібратися в інциденті. 

Також нам потрапили на очі комен-
тарі дружини вчителя, який фігурує у 
скарзі, Валентини Бугайової (до речі, 
це голова громади). Вона має карди-
нально протилежну думку відносно 
того, що сталося – впевнена, що вчи-
теля спровокували, висипавши йому 
на плече сміття. У той же час вважає 
його хорошим педагогом, підтверджен-
ням чого є подяки від учнів, яких він 
виховав. 

Натомість, Ольга Луценко вважає, що 
історія із висипаним на плече сміттям 
– вигадана і це, нібито, підтверджують 
інші учні. 

Як стало відомо згодом, через кілька 
днів після інциденту, мама постражда-
лого хлопчика таки звернулася до пра-
воохоронних органів із заявою. Полі-
цейські приїхали і опитали причетних. 
Тепер справою займається прокуратура. 

У більшості подібних випадків, як 
свідчить практика,  керівництво шкіл, 
як правило, або виправдовують свого 
колегу, звинувачуючи у всьому, що ста-
лось дитину, або ж звільняють такого 
працівника, щоб уникнути зайвого га-
ласу. Минулої п’ятниці, в школі мали 
відбутися загальношкільні батьківські 
збори, адже виявилося, що у навчаль-
ному закладі це не єдиний подібний ви-
падок. Проте, як повідомляє джерело 
вчитель на збори не з’явився, наразі він 
нібито знаходиться на «лікарняному»... 

А от у постраждалого хлопчи-
ка, через стрес, нажаль, погіршилось 
самопочуття.  

Чим закінчиться історія – спробу-
ємо розповісти у наступних номерах 
тижневика. 

Підготувала О.Кириченко
Скрін-шоти оприлюдненого і використаного 

у публікації допису знаходяться у редакції.

«ВОТ Я НЕ СДЕРЖАЛСЯ»: ШКОЛЯР 
ВДАРИВСЯ ГОЛОВОЮ ОБ ПІДЛОГУ, 
ПІСЛЯ ВЧИТЕЛЬСЬКОГО СТУСАНА

ЩО РОБИТИ У ТАКИХ ВИПАДКАХ?
Психолог радять - ніколи не треба 
замовчувати такі випадки, так як 
у дітей досить вразлива психіка і 
невідомо, як це може вплинути на 
її психоемоційний стан, а, можливо, 
це вже не перший випадок такого 
«виховання» і замовчування призведе 
до повторення із  іншою дитиною.
Радимо батькам звернутись в першу 
чергу до самого вчителя, керівництва 
школи стосовно надання пояснень з 
приводу дій вчителя, тому що саме 
на цих осіб законодавством України 
покладена відповідальність за життя, 
здоров’я дітей, коли вони перебувають 
на заняттях. 
У випадку не вирішення цієї ситуації 
з адміністрацією школи, необхідно 
звертатись із письмовою заявою до 
відповідного відділу освіти. Письмова 
заява потрібна для того, щоб у випадку 
заперечення факту звернення мати 
незаперечний доказ.   
Не варто забувати про відвідини 
лікарні з метою встановлення 
нервового стану дитини. Його 
висновки свідчитимуть про те, що 
дитини пережила стрес. Обов’язково 
треба опитати однокласників, друзів 
дитини, їх батьків що вони бачили, 
чули, чи не звертались їх діти із 
подібними заявами. 
Необхідно повідомити відповідні 
правоохоронні органи про факт, 
які повинні внести дані до Єдиного 
реєстру досудових рослідувань та 
відкрити провадження. Правоохоронні 
органи повинні провести всі необхідні 
слідчі дії для притягнення винного до 
відповідальності, і у разі встановлення 
в діях вчителя складу злочину 
звернутись із обвинуальним актом до 
суду.  Адже, антипедагогічна поведінка 
за будь-яких обставин жодних 
виправдань немає.
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9 грудня Уряд ухвалив постанову 
щодо програми єПідтримка. Це 
ініційована Президентом України 
програма підтримки бізнесу, який 
найбільше постраждав під час 
пандемії.
Українці, які вакциновані двома 
дозами і мають сертифікат у 
застосунку Дія, зможуть отримати 
1000 грн від держави і витратити їх 
на театри, кіно, музеї, спортзали, 
концерти, книги, внутрішні 
перевезення. Кошти можна буде 
використати і на ліки, але тільки 
людям старше 60 років. Щоб 
отримати гроші, потрібно мати 
спеціальну картку єПідтримка.

Як можна отримати виплату: 
1. Завантажте застосунок Дія та ав-

торизуйтесь у ньому. Для авторизації 
можна використати ID-картку, іденти-
фікаційний код платника податків або 
банк-ID (зробити вхід через застосунок 
банку). 

Якщо у вас ще немає сертифікату, зге-
неруйте його:

1. У застосунку Дія зайдіть 
у розділ «Послуги»;
2. Знайдіть розділ 
COVID-сертифікати;
3. Потім виберіть 
пункт «Вакцинація» та 
натисніть «Готово».

Переконайтесь, що у вас 
є «зелений» COVID-сер-
тифікат про дві дози 
вакцинації. 

2. Зайдіть у розділ По-
слуги та виберіть єПід-
тримку. Якщо у вас є від-
критий рахунок у одному 
з банків партнерів, наразі 
це: А-Банк, Альфа-Банк, 
Монобанк, Украгазбанк, 
ПриватБанк та Ощад-
банк, виберіть потрібний 
банк і застосунок автома-
тично згенерує вам карт-
ку єПідтримка. Без цієї 
картки отримання ко-
штів неможливе. В разі, 
якщо у вас немає рахун-
ку в одному з цих банків, оформити 
картку можна прийшовши у відділен-
ня банку. Оформлення картки безоп-
латне. Використати вже наявний раху-
нок неможливо.

3. Виберіть для виплати картку єПід-
тримка та натисніть «Отримати допо-
могу». Очікуйте зарахування коштів від 
Мінекономіки. 

Гроші слід витратити за 4 місяці з мо-
менту отримання. Якщо за цей час вони 
не будуть витрачені, рахунок автома-
тично закриється. Кошти можна буде 
витратити як онлайн, так і офлайн, але 
лише на вказані категорії українського 
бізнесу. Відправити заявку на отриман-

ня тисячі гривень можна буде весь час 
дії програми, тобто до 18 грудня 2022 
року. Купити, наприклад, светр у мага-
зині не можна, оплата з карти єПідтрим-
ка не пройде. Те саме стосується будь 
якого виду товарів, які не підпадають 
під програму єПідтримка. Переказати 
кошти на іншу картку чи зняти готів-
кою також неможливо. 

А от, наприклад, купити квиток у кіно 
чи на потяг ви зможете, також зможете і 
придбати книги. 

Програма, за якою можна буде ви-
тратити гроші на ліки буде працюва-
ти вже з січня 2022 року, наразі точна 
дата, деталі та аптеки-партнери програ-
ми невідомі. 

Тисячу гривень за вакцинацію також 

зможуть отримати україн-
ці, які перебувають за кор-
доном. Відповідну заяву 
зробив прем›єр-міністр Де-
нис Шмигаль під час селек-
торної наради щодо проти-
дії поширенню COVID-19: 
«Люди, які були вакцино-
вані за кордоном визнани-
ми у світі вакцинами, мають 
скористатися програмою 
президента «єПідтримка». 
Необхідно надати їм мож-
ливість перенести сертифі-
кати в «Дію»».

Як повідомляли Україн-
ські Новини, 20 грудня, за-
ступник керівника Офі-
су Президента Ростислав 

Шурма заявив, що у програмі «єПід-
тримка» реєструвалися вже понад 3,5 
млн українців. При цьому тисячу гри-
вень отримали близько 1,5 млн осіб - 
клієнти «Альфа-банку», «А-банку» та 
Monobank. Також 20 грудня у своє-
му Telegram-каналі міністр цифрової 
трансформації України Михайло Фе-
доров розповів, що українці, які отри-
мали тисячу гривень, найчастіше витра-
чали гроші на книги, кіно та квитки на 
потяги.

Редакція продовжить слідкувати за 
даним питанням та буде висвітлювати 
всі нюанси в наступних випусках газети.

Підготував Влад Лидзарь

ЯК ОТРИМАТИ ТИСЯЧУ ЗА ВАКЦИНАЦІЮ 

Міністр соціальної політики Марина 
Лазебна розповідає, як розраховується 
розмір субсидії та чи можна самостійно 
дізнатись про її призначення й що ро-
бити, коли вимагають повернути вже 
виплачені гроші.

Чи можна отримати субсидію в 
розпал опалювального сезону?
Звернутись за житловою субсидією 

можна в будь -який місяць року, коли 
родина зрозуміла, що потребує допомо-
ги від держави у сплаті житлово-кому-
нальних послуг, зокрема протягом опа-
лювального сезону.

При цьому, важливо знати, що родина 
отримає субсидію з дати початку опа-
лювального сезону до дати його закін-
чення, якщо звернулась за її призначен-
ням протягом двох місяців з початку 
такого сезону.

Якщо людина звертається за субси-
дією протягом трьох місяців після під-
вищення тарифів, то субсидія призна-
чається з місяця такого підвищення до 
закінчення опалювального сезону.

Як самостійно дізнатись про нараху-
вання допомоги від держави?

Структурний підрозділ з питань со-
ціального захисту населення має по-
відомити людину про те, яке рішення 
було прийнято щодо її заяви: призначе-
на субсидія чи відмовлено. Повідомити 
людину про це мають протягом трьох 
днів з дня прийняття рішення.

Окрім цього, людина може, не вихо-
дячи з дому, самостійно перевірити, чи 
призначена їй субсидія за даними Єди-
ного державного реєстру отримува-
чів житлових субсидій. Він знаходить-
ся у відкритому доступі за посиланням 
https://subsidii.ioc.gov.ua. Пошук у ре-
єстрі здійснюється за адресою. Можна 
подивитись, чи призначена субсидія, на 
який термін, які суми щомісячних нара-

хувань. Інформація оновлюється один 
раз на місяць — на початку поточного 
місяця за попередній місяць.

Яким чином розраховується 
розмір субсидії?
Спочатку треба визначити розмір 

обов’язкового платежу. Він залежить 
винятково від розміру середньомісяч-
ного сукупного доходу членів домо-
господарства. Порахувати його можна 
таким чином:

визначаємо середній сукупний дохід 
домогосподарства на місяць, виходячи 
з доходів родини за період, за який вони 
враховуються;

ділимо дохід на кількість людей в 
домогосподарстві;

далі отриману суму ділимо на про-
житковий мінімум (встановлений на 1 
січня року, з якого призначається суб-
сидія), а отриману суму ділимо на 2;

потім визначаємо 15% від отриманої 
суми. Це буде індивідуальний відсоток 
обов’язкового платежу;

після чого середній сукупний дохід 
домогосподарства на місяць множимо 
на отриманий індивідуальний відсоток 
обов’язкового платежу.

Це буде сума, яку домогосподарство 
спроможне сплачувати самостійно, — 
обов’язкова частина платежу (у межах 
соціальних норм). А різниця між вар-
тістю комунальних послуг (у межах 
соціальних норм) та цим обов’язковим 
платежем — і буде розмір субсидії.

Спожиті послуги понад встановлені 
соціальні нормативи родина сплачує 
самостійно.

Чим менші доходи домогосподар-
ства, тим меншим є обов’язковий пла-
тіж і більшим розмір субсидії. Важливо, 
що розмір субсидії автоматично збіль-
шується у разі підвищення тарифів на 
житлово-комунальні послуги. Таким 

чином родина не потерпає від зростан-
ня тарифів.

Якщо у людини зросте дохід, примі-
ром посеред опалювального сезону, її 
позбавлять пільги?

Ні, якщо людині призначили субси-
дію на певний сезон, то протягом цього 
періоду автоматично, через зростання 
доходів субсидії не позбавлять. 

Якщо субсидію призначили на пев-
ний сезон, то автоматичний перераху-
нок її розміру здійснюється лише при 
зміні тарифів на житлово-комуналь-
ні послуги. Інші перерахунки можуть 
здійснюватися в результаті звернення 
людини в таких випадках:

пенсіонерам, які працювали, але зали-
шили роботу і тепер мають менше дохо-
дів, ніж ті, які враховувались для розра-
хунку субсидії;

особам, які підтвердять зміну розмі-
рів доходу, врахованого при призначен-
ні субсидії.

Чи можуть вимагати повернути вже 
отриману субсидію? 

Якщо людина отримувала субсидію 
неправомірно, приховала інформацію 
про свої статки, то орган, який при-
значав допомогу, дійсно може надісла-
ти листа з вимогою повернути надміру 
отримані кошти. Їх необхідно поверну-
ти на небюджетні рахунки структурних 
підрозділів з питань соціального захи-
сту населення, відкриті в Державному 
казначействі.

Якщо людина відмовляється добро-
вільно повернути суму надміру отри-
маної субсидії, то орган, який призна-
чив субсидію, може звернутись до суду 
з позовом про примусове стягнення та-
ких коштів.

Якщо людина має земельний пай чи 
спадок у вигляді будиночка в селі, чи 
можуть вони претендувати на допомо-
гу у сплаті комуналки?

Загальний принцип — якщо люди-
на має значні статки, то вона повинна 
самостійно оплачувати житлово-ко-
мунальні послуги. Якщо не має стат-
ків — їй допомагає суспільство, тобто 
інші платники податків. Тому ми регу-
лярно аналізуємо практику та вноси-
мо зміни до порядку призначення жит-
лових субсидій таким чином, щоб він 
не був формальним, а враховував пере-
важну більшість індивідуальних жит-
тєвих ситуацій, у яких люди потребу-
ють допомоги.

З будиночком в селі та земельним 
паєм — той самий принцип. Якщо це 
десятий будиночок у людини, то вона 
не може претендувати на субсидію. А 
якщо людина живе у квартирі у місті, 
нещодавно отримала будинок у спадок, 
не здає його в оренду і має низькі дохо-
ди, то, безумовно, вона може отримати 
субсидію.

Далі, якщо цей пай чи будиночок в 
селі людина придбала протягом 12 мі-
сяців перед зверненням за субсидією 
і коштували вони понад 50 тисяч гри-
вень, то це коштовна покупка. У лю-
дини на неї є гроші, то чому інші плат-
ники податків мають оплачувати за цю 
людину комунальні послуги? В такому 
випадку субсидія не надається.

При цьому, якщо людина раніше мала 
високі статки, придбала будинок в селі 
або земельний пай кілька років тому, 
а зараз у неї життєві обставини змі-
нились і доходи тепер низькі, то вона 
може отримати субсидію.

Також варто розуміти, що дохід від 
здачі земельного паю або будинку в 
оренду враховується до сукупного се-
редньомісячного доходу при розрахун-
ку розміру житлової субсидії.

«БМ» за матеріалами Міністерства 
соцполітики України

ЯК ДІЗНАТИСЬ, ЧИ ПРИЗНАЧЕНА СУБСИДІЯ  
ТА ПЕРЕВІРИТИ ЇЇ РОЗМІР: ПОЯСНЮЄ МІНІСТР 
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На підконтрольній території (Гадяцький район) за 
період з 11 по 17 грудня 2021 року на ГРІ захворіло 
157 осіб, з них дітей – 80 (50,9%).

Показник захворюваності по району на ГРІ – 313,2 
на 100 тисяч населення, в т.ч. по

м. Гадяч 383,3 – показник не перевищує базовий рі-
вень (епідемічний поріг – 521,88). 

Випадків грипу не зареєстровано.
Щеплено проти грипу та ГРВІ з 11.12 по 

17.12.2021р. - 289 осіб (0,6% - від населення району).

С. Бабак, в. о. завідувача Гадяцького ВПДУ 
 «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»                                                          

Із квітня антибіотики продаватимуть тільки за ре-
цептом лікаря. Таким чином хочуть запобігти фор-
муванню стійкості бактерій до антибіотиків через 
доступність і неконтрольований прийом подібних 
препаратів. Про це повідомив перший заступник 
міністра охорони здоров’я України Олександр 
Комаріда.

Крім цього МОЗ планує встановити механізми 
контролю за відпуском рецептурних лікарських за-
собів. Також хочуть повністю перейти від паперових 
рецептів виключно на електронні.

«БМ»

Адміністрація КНП «Гадяцький ЦПМСД» 
повідомляє, що із 20 грудня 2021 року, 
пацієнти із ознаками ГРВІ і бронхіту 
(підвищена температура, нежить, біль у 
горлі, кашель і ін.) обслуговуються у АЗПСМ 
м.Гадяч №1 (вул. Лохвицька, 1): 
дорослі - АЗПСМ м.Гадяч №1 (каб. № 201, 203, 

204, 205) із 8:00, вхід із вул. Воровського та каб №108 
(вхід із двору поліклініки вул. Лохвицька); 

реєстратура – 2 поверх АЗПСМ м.Гадяч №1;
діти – КІЗ-кабінет №103 (із 8 до 16 год.).
Пацієнти із захворюваннями серцево-судинної сис-

теми, травного тракту, опорно-рухової системи та ін-
шими загальними соматичними захворюваннями об-
слуговуються в АЗПСМ м. Гадяч  №1 каб. №207, 208, 
209, із 8:00 до 16:00 (центральний вхід до полікліні-
ки із вул. Лохвицька), а також в АЗПСМ м.Гадяч №2 
(вул. Полтавська, 44).

Із метою уникнення черг та комфортного перебу-
вання іц закладі, прохання попередньо записуватись 
на прийом до лікаря за телефонами: 

Реєстратура АЗПСМ м.Гадяч 
№1: 3-22-55, 095-750-00-51.
Реєстратура АЗПСМ м.Гадяч 
№2: 2-14-73, 095-750-00-32

15 грудня у конференц-залі Обласного протитубер-
кульозного диспансеру відбулося засідання обласної 
ради з координації дій у відповідь на поширення ту-
беркульозу, ВІЛ та наркозалежност.

Директор КП «Полтавський обласний проти-
туберкульозний диспансер Полтавської обласної 
ради» Володимир Печериця повідомив, що трети-
на випадків туберкульозу  (30-35 %) залишаються 
недіагностованими.

На жаль, протидія коронавірусній інфекції осла-
била заходи з активного виявлення туберкульозу на 
первинному рівні, знизила активність як педіатрич-
ної служби, так і загальнолікувальної мережі. Через 
децентралізацію велике напруження лягає на сімей-
них лікарів.

Захворюваність на туберкульоз складає 24,1 на 100 
тисяч населення, що значно менше, ніж по Україні. 

Різко зріс статевий шлях передачі ВІЛ. Як роз-
повіла виконувач обов’язків завідувача амбулатор-
но-поліклінічним відділенням КП «Обласний центр 
профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД Полтавської 
обласної ради» Тетяна Голубєва, оціночна кількість 
ВІЛ-інфікованих мешканців області складає 5205 
осіб. Але знають про свій статус та перебувають на 
обліку лише 3755 (71,6 відсотка від прогнозованої 
кількості). Тобто, за прогнозованими даними, біль-
ше тисячі інфікованих — недовиявлені. 3224 паці-
єнти отримують антиретровірусну терапію (АРТ), 
що становить 95,3% від активної диспансерної гру-
пи. 3138 особи (97,3 відсотка) мають не визначене 
вірусне навантаження. Цьогоріч почали АРТ 217 
нововиявлених пацієнтів, із низ 8 мають поєднану 
ВІЛ-інфекцію, поєднану з туберкульозом, 125-ти з 
них призначено профілактичне лікування туберку-
льозу, 32 вже пройшли таке лікування.

Полтавська область однією з найперших в Україні 
підтримала, запровадила, та продовжує розширюва-
ти програму замісної підтримувальної терапії (ЗПТ). 
Замісну підтримувальну терапію отримують 908 осіб. 

Оціночна кількість споживачів наркотиків в облас-
ті (за оцінками ЦГЗ України) — 6300, із них на облі-
ку перебувають 1900. Препарати ЗПТ у 38 локаціях 
отримують 908 наркозалежних. Це складає 57 відсо-
тків від зареєстрованих та 17 відсотків від прогнозо-
ваної їх кількості (по Україні — 5 відсотків).

Для лікування ЗПТ використовують два лікар-
ських препарати — таблетовані метадон та бупренор-
фін, що з 2019 року на 95 відсотків закуповуються 
МОЗ України за кошти державного бюджету.

З 908 пацієнтів, які отримують ЗПТ, 70 відсотків 
інфіковані гепатитом С, 30 відсотків — ВІЛ, 15 від-
сотків або люди із туберкульозом, або мають його в 
анамнезі.

КП «Полтавський обласний ЦГЗ»

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в ці-
лому проект закону №5831 щодо регулювання пи-
тання трансплантації анатомічних матеріалів людині.

Метою проекту Закону є забезпечення реалізації 
конституційного та природного права людини на 
життя та охорону здоров’я.

Що передбачає законопроект:
• уточнює нормативну правову базу функціону-

вання системи трансплантації;
• розширює принципи здійснення трансплантацій;
• передбачає, що МОЗ визначає умови та порядок 

вилучення, зберігання, тестування, обробки і вико-
ристання анатомічних матеріалів, призначених для 
трансплантації тканин;

• дає можливість оформити згоду на використан-
ня органів після смерті через Дію.

Документ також встановлює, що Міністерство охо-
рони здоров’я буде визначати умови та порядок ви-
лучення, зберігання, тестування, обробки та вико-
ристання анатомічних матеріалів, призначених для 
трансплантації тканин.

У Порядку надання первинної медичної допомоги, 
затвердженому МОЗ, зазначається, що первинна ме-
дична допомога надається під час особистого прийо-
му пацієнта в медичному закладі.

«Лікар може виїхати до пацієнта додому, але не зо-
бов’язаний це робити лише тому, що пацієнту далеко 
їхати чи він не має коштів на поїзд. Рішення про ви-
їзд ухвалює виключно лікар – з огляду на стан паці-
єнта і свою завантаженість. Наприклад, лікар може 
відвідувати пацієнтів, які фізично не можуть вий-
ти з дому. Крім того, лікар може надати консульта-
цію телефоном чи за допомогою відеозв’язку. Знову 
ж таки, якщо вирішить, що це доцільно», – йдеться 
у роз’ясненні.

У невідкладному стані слід дзвонити не сімейно-
му лікарю, а на 103. Невідкладний стан — це раптове 
погіршення фізичного або психічного здоров’я, яке 
становить пряму та невідворотну загрозу життю та 
здоров’ю людини або її оточенню (хвороба, травма, 
отруєння і т.д.).

НСЗУ

Лікування інсульту та інфаркту в Україні повністю 
безоплатне для пацієнтів, адже входить у Програму 
медичних гарантій та є пріоритетною послугою. До 
переліку безоплатних послуг входить: первинний ог-
ляд, всі обстеження, лабораторні та інструментальні 
дослідження, безпосередньо лікування та хірургічні 
операції, ліки з Нацпереліку та знеболення, а також 
реабілітація та харчування.

За третій квартал 2021 року лікарні Полтавської 
області надали медичну допомогу 870 пацієнтам з ін-
сультом та 196 з інфарктом.

Допомогу пацієнтам при гострому мозковому ін-
сульті за договором з НСЗУ надавали 5 лікарень. Ін-
фаркт за Програмою медичних гарантій лікують у 3 
медзакладах області. За надані послуги пацієнтам ці 
лікарні отримали від НСЗУ сумарно більше ніж 23,2 
млн грн, з яких найбільше за надання допомоги паці-
єнтам з інсультами — понад 17,2 млн грн.

Серцево-судинні захворювання залишаються серед 
основних причин смертності в Україні. 

У 2022 році лікування гострих інсультів та інфарк-
тів залишаться в пріоритеті НСЗУ — лікарні будуть 
отримувати оплату за підвищеними тарифами. Разом 
з тим, до медустанов, що укладуть договір з НСЗУ 
на надання цих послуг пацієнтам, будуть висуватися 
посилені вимоги. НСЗУ укладатиме договори лише 
з тими медзакладамии, що у 2021 році пролікували 
100 інсультів. Ця цифра означає, що в цьому закладі 
лікарі та весь медичний персонал має практику ліку-
вання інсультів. А це гарантії для пацієнта, що якщо 
вони потрапляють в цю лікарню, їм нададуть вчасну 
і якісну допомогу.

Посилені вимоги будуть висуватися і до медзакла-
дів, де лікують інфаркти — заклад має пролікувати за 
2021 рік 50 інфарктів.

Національна служба здоров’я

ІНФОРМАЦІЯ!

АНТИБІОТИКИ ТІЛЬКИ 
ЗА РЕЦЕПТОМ 

У «ДІЇ» МОЖНА БУДЕ 
ОФОРМЛЯТИ ЗГОДУ НА 
ПОСМЕРТНЕ ДОНОРСТВО

СТАН 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ГРИП ТА ГРІ 

ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА ВІЛ-
СНІД НА ПОЛТАВЩИНІ

ЛІКУВАННЯ 
ІНФАРКТІВ ТА 
ІНСУЛЬТІВ

ВАЖЛИВА

Продовжуємо вас інформувати про ситуацію із 
коронавірусом.

Так, на 21 грудня, у Полтавській області лабора-
торно підтвердили 602 нових випадки захворюван-
ня на коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП «Гадяцька 
МЦЛ» Олександра Шаповала, у стаціонарі інфекцій-
ного госпіталю перебуває 24 пацієнтів (із них 1 вагіт-
на). У 22 хворих підтверджений діагноз COVID-19, 
підозрюється інфікування у 2 пацієнтів. Із них 1 па-
цієнту підтримують дихання апаратом штучної вен-
тиляції легень, 16 - кисневими генераторами, балон-
ним киснем - 3.

Загальна кількість летальних випадків за весь пе-
ріод карантину на території громад Гадяччинни – 158 
(на 16.11. – 121).

Оксана Кириченко

НОВИНИ 
КАРАНТИНУ

ЧИ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ СІМЕЙНИЙ 
ЛІКАР ПРИЇЖДЖАТИ НА 
ВИКЛИК ДОДОМУ



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 50 (998)
23 грудня 2021 року10 Соціум

Новий рік – одне із 
найулюбленіших свят серед 
дітей різного віку. Це час 
казкових звершень, час чудес і 
надій, і тому батькам хочеться, 
щоб у дитини залишились 
незабутні враження. Тому, 
щоб зробити свято для своїх 
малюків більш магічним, вони 
замовляють послугу Дід Мороз 
і його «онучка» на дім. До 
речі, більш бюджетним буде 
привітання, замовлене у акторів-
«фрілансерів», а не в студіях, які 
спеціалізуються на проведенні 
свят.
Ми дізнавались, скільки 
коштують послуги Діда Мороза 
і Снігуроньки у різних містах 
України та, зокрема, в Гадячі.

ВІННИЦЯ 
Вартість 15 хвилин послуг Діда Мо-

роза та Снігуроньки стартують від 400 
грн, якщо замовляти у першій половині 
дня (із 9 до 12). Ціни зростають ближ-
че до вечора: 23:00 - це 800 грн, а 00:00 - 
1500 грн. Послуги у спеціалізованих за-
кладах дорожчі - 31 грудня до 11:00, 20 
хв. привітання коштує близько 700 грн, 
до 23:00 - майже 1500 грн.

ДНІПРО
Ціна за 15 хв. роботи стартують від 

350 грн. Вартість дійства після 18:00 ся-
гає 1000 грн. Вищі ціни у студіях, які 
організовують свята - у середньому 30 
хв коштують 1100 грн. Вартість ще біль-
ша 31 грудня. від 8:00 до 12:00 - послуга 
коштує 1500 грн, а від 21:00 - 2500 грн.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
У Маріуполі та Покровську 30 хв. 

привітання коштують від 500 грн. 

ЖИТОМИР
Ціни у місті різні. Наприклад, достав-

ка подарунка та 10 хв. свята коштувати-
ме 250-450 грн; пів години експрес-при-
вітання 30 грудня - 400-500 грн, а 31-го 
- від 700 до 1200 грн.

У студіях: 30-31 грудня 15 хв. програ-
ми до 21:00 обійдеться у 550 грн, а піс-
ля 23:00 - 1000 грн.

ЗАПОРІЖЖЯ
Ціни на 20-30 хв привітання різняться 

від дня: до 25 грудня вкластися можна у 
500-700 грн, 30-го - близько 900 грн. За 
програму 31 грудня доведеться виклас-
ти від 1000 до 1 500 грн. У професійних 
студіях ціни вищі: за 20 хв. свята для ді-
тей просять від 700 грн і більше.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
Святкове привітання від 15 хв стано-

вить  400-500 грн. Трохи дорожче кош-
тує послуга у святкових студіях: пів-
годинне свято обійдеться від 700 грн. 
Втім, ближче до півночі - ціна може сяг-
нути 2000 грн.

КИЇВ
Найдорожче святкове привітання для 

дітей у столиці - понад тисячу гривень. 
Замовити 30-хвилинне привітання до 
25 грудня можна за 800-1500 грн. Пі-
зніше (31 грудня) вартість починається 
від 1500 до 3500 грн. Деякі студії пропо-
нують онлайн-привітання: привітання 
Діда Мороза (15-20 хв.) коштує 400-500 
грн; Діда Мороза і Снігуроньки - 500-
700 грн.

КРОПИВНИЦЬКИЙ

У середньому 15 хв. послуг обійдуть-
ся у 500 грн, 30 хв - 800 грн. Вартість по-
слуг новорічних героїв в студіях вища: 
15 хв. коштують від 700 грн. Ціна за-
лежить від часу доби: ближче до 00:00 
- понад 1500 грн. Пакет, який включає 
хороводи, ігри, фокуси та танці, - по-
над 2000 грн.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 
Вартість привітання у Попасній, 

Сєвєродонецьку і Лисичанську коштує 
від 300 грн - це 30-хвилинна програма.

ЛУЦЬК 
Вартість привітання різниться від 

його тривалості - за 15 хв. від 300 грн, 
30 хв. - від 500 грн. У професійних «сту-
дійних» аніматорів ціни вищі: 30 хв. од-
ного героя від 600 грн.

ЛЬВІВ
Новорічне привітання протягом 15 хв. 

коштуватиме 300 грн. Ближче до ново-
річної ночі вартість може сягнути до 
1000 грн. Вартість Діда Мороза із студії 
починається у середньому від 800 грн.

МИКОЛАЇВ
У середньому 30 хв дійства коштує 

400-600 грн. Тарифи 31 січня зростають 
у півтора-два рази. Привітання в студії, 
а це 15 хв. свята, 600-900 грн. Театралі-
зовані вистави тривалістю від 30 хви-
лин сягають понад 3000 грн.

ОДЕСА
Експрес-привітання до 30 грудня 

коштує 500-700 грн. Ціна 31 грудня: до 
12:00 - 600-800 грн, від 20:00 - від 1000 
грн, а після 23:00 - близько 2 000 грн. 
Шоу професійних акторів коштує від 
650 грн до 30 грудня, а 31 - від 950 грн.  

ПОЛТАВА 
У середньому 15 хв. послуг стануть 

у 500 грн, 60 хв - понад 1000 грн. Якщо 

Дідусь буде зі Снігуронькою, то цін 
вища: 30 хв. коштує - близько 900 грн. 
Вартість послуг новорічних героїв в сту-
діях вища: 20-30 хв свята коштують від 
700 грн. Ціна залежить від часу доби.

РІВНЕ 
Ціни за 30 хв привітання - це 500-700 

грн. За програму Діда Мороза і Снігу-
роньки 31 грудня доведеться викласти 
від 1000 до 1500 грн. Казкові герої з сту-
дії коштують дорожче: від 500 грн за 15 
хв привітання.

СУМИ
Ціни на пів години святкового дій-

ства для малюків стартують від 500 
грн. Втім, ближче до 12.00 ціни сягають 
до 1500 грн. Дід Мороз і Снігуронька зі 
святкових студій коштують дорожче: 
від 500 грн за 15 хв. привітання.

ТЕРНОПІЛЬ
Вартість святкового привітання різ-

ниться: ціни за 15 хв. - стартують від 350 
грн. У професійних аніматорів з ціни 
вищі: пів години одного героя коштують 
від 600 грн і сягають 1500  грн - ближче 
до новорічної ночі.

УЖГОРОД
Вартість 30 хв. привітання - 500-700 

грн. За святкову програму 31 грудня до-
ведеться викласти понад 1000. Ціни у 
професійних студіях вищі: за 30 хв. свя-
та просять від 700 грн.

ХАРКІВ
Вартість 30-хвилинного святкового 

привітання із студії починається у се-
редньому від 1000 грн. Година свята до 
31 грудня коштуватиме близько 1500 
грн. У новорічну ніч вартість пів годи-
ни може сягнути до 2000 грн.

ХЕРСОН
У середньому пів години дійства до 31 

грудня коштують близько 500 грн. Та-

рифи 31 січня зростають у півтора-два 
рази. Експрес привітання від студії - 15 
хв. свята коштуватимуть 600-900 грн. 
Ігрова програма тривалістю годину - по-
над 1500 грн.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
Ціни за 15 хв. стартують від 400 грн. 

У студіях, які організовують свята, до-
рожче - у середньому 30 хв. коштують 
800-1000 грн. Вартість збільшується до 
півтори тисячі гривень і більше у ново-
річну ніч.

ЧЕРКАСИ
15 хв. роботи коштують від 200 грн. 

Якщо йдеться про святкову програму - 
то близько 500 грн. Вартість після 18:00 
сягає понад 1000 грн. У студіях, в серед-
ньому, 30 хв. коштують близько 1000 
грн. 

ЧЕРНІВЦІ
15 хвилин святкового привітання 

коштує близько 400 грн. Година - понад 
1500 грн. У святкових студіях пів го-
динне свято коштує від 600 грн.

ЧЕРНІГІВ
Вартість 15 хв. святкового привітан-

ня стартує від 400 грн. У професійних 
аніматорів ціни вищі: пів години лише 
за одного казкового героя коштують від 
700 грн.

ГАДЯЧ
Повна ігрова програма, тривалістю 20 

хвилин, + віршик і вручення подарунка, 
обійдеться у 500 грн. За 200 грн. мож-
на замовити вручення подарунка, без 
ігрової програми. Виходячи із невели-
ких масштабів міста, вітатимуть у Гадя-
чі тільки 31 грудня, починаючи з 16.00 
і до 22.30.  

Підготувала Оксана Кириченко.
Фото ілюстративне

ДІД МОРОЗ «ЗА ВИКЛИКОМ»: 
ЯКА ЦІНА ПОСЛУГИ
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Нещодавно, в старовинному 
Веприку, славному своєю 
історією відбулася знакова 
подія, яка стала такою не 
тільки для односельців, а й 
для всієї Великобудищанської 
ТГ та, напевно, і для всього 
Миргородського району.
У кінці жовтня 2021 року, у видавни-

цтві «Гадяч», вийшла нова книга відо-
мого краєзнавця із села Веприк Олек-
сія Йосиповича Кривка – під назвою «І 
все це наша історія». 

З’явилась вона напередодні 90 – річ-
ного ювілею автора, у дні, коли він про-
ходить реабілітацію після підступ-
ної вірусної хвороби та перенесеного 
інсульту.

Книга ця – незвичайна. Містить вона 
в собі ствердну відповідь автора на за-
питання земляків, всіх читачів про те, 
чи виявлено якісь нові, невідомі раніше 
події, факти з історії села і краю, після 
виходу другого, доповненого видання 
«Історії села Веприк на Полтавщині» 
(2010р.)

Вже у передмові автор повідомляє, що 
останнім часом в процесі пошуку знай-
дено цілий ряд нових, невідомих нам 
раніше, цікавих подій, фактів і імен з 
історії села періоду козацтва, оборон-
них боїв з гітлерівцями за Веприк і наш 
край у грізному 1941 році і героїчної бо-
ротьби за його визволення від фашистів 
у пам’ятному 1943 році.

Особливість книги полягає у тому, 
що це видання незвичайне, а докумен-
тальне. Переважна більшість матеріалів 
підтверджується документами із архі-
ві, інтернету, академічних і періодичних 
видань, нової краєзнавчої літератури. 
Озброюючи читачів новими фактами 
з історії села, автор ретельно дбає про 
те, щоб повнилася пам’яті ріка, щоб ко-
жен вепричанин більше знав про слав-
не минуле своїх односельців, свого роду, 
близьких і далеких родичів.

У книзі змальовано широку картину 

участі різних поколінь вепричан у бо-
ротьбі проти зазіхань різних ворогів на 
нашу багату, українську землю, їх спро-
би заволодіти нею і гідну відсіч їм, по-
чинаючи з Зборівської битви 1649 року 
та розгрому в ній польської шляхти, ге-
роїчної оборони Веприцької фортеці від 
навали шведів у січні 1709 року, бороть-
би з французькими завойовниками Не-
полеона у 1812 році та з фашистськи-
ми загарбниками у роки Другої світової 
війни 1941 – 1945 років.

І особливо цінне те, що кожен етап 
цієї славної боротьби за незалежність 
нашої української землі підтверджуєть-
ся документальними матеріалами.

Увагу читача привертає та обставина, 
що в книзі, в її різних місцях неоднора-
зово повторюється слово «ВПЕРШЕ».

Відомо, що у битві з польською шлях-
тою під Зборовом, у 1649 році, де вона 
зазнала нищівної поразки, Веприцька 
козацька сотня Гадяцького козацького 
полку відзначилася особливою хоробрі-
стю. І в книзі, вперше, друкується знай-
дений в лабіринтах історії список ко-
заків сотні Веприцької із Зборівського 
реєстру 1649 року.

Ведучи мову про історію Веприць-
кої козацької сотні, автор, вперше, зна-
йомить читачів із кількома нещодавно 
встановленими іменами козацької вер-
хівки Гадяцького краю, зокрема таких 
як: перший очільник Веприцької ко-
зацької сотні Захарко Остапенко, сот-
ники Леско Донченко (1650р.), Іван Са-
мійлович Самойлович (1662р.), який у 
1672 році став Гетьманом України, га-
дяцький полковник Іван Дяченко – Дяк 
(із веприцьких козаків), який потім став 
генеральним військовим суддею у геть-
мана Якима Сомка (1662р.).

Серце сповнюється гордістю, коли чи-
таєш сторінки про знайдені останнім ча-
сом нові, невідомі раніше матеріали про 
внесок вепричан у розгром фашистів у 
роки Другої світової війни. Серед тих, 

відзначений високими урядовими на-
городами Батьківщини по праву наз-
вано ім’я творця важких танків КВ і ІС 
та іншої оборонно – наступальної тех-
ніки тричі Героя Соціалістичної Праці 
Миколи Леонідовича Духова. Велич-
ний, трудовий подвиг нашого земляка 
Батьківщина прирівняла до бойового і 
відзначила його орденом Суворова II 
ступеню.

За вагомий внесок у розгром фашис-
тів по – два рази відзначені орденом Бо-
йового Червоного Прапора вепричани: 
командир дивізії, полковник Анатолій 
Федорович Мінаєв та помічник началь-
ника штабу розвідки 150 – ї окремої 
танкової бригади 60 – ї армії I Україн-
ського фронту Григорій Іванович Вере-
щака. За відвагу, стійкість і хоробрість 
орденом Бойового Червоного Прапора 
нагороджені наші односельці: підпол-
ковник Леонід Онуфрійович Білоцеркі-
вець, майор Іван Павлович Натрусний, 
лейтенант Микола Миколайович Біло-
церківець та рядовий Григорій Антоно-
вич Козенко.

Використавши, вперше, такі важли-
ві документальні матеріали як нагород-
ні листи автор на їх основі яскраво роз-
криває бойові епізоди на яких показує 
конкретний внесок земляків, зокрема: 
Григорія Івановича Верещаки, Леоні-
да Митрофановича Куця, Івана Хари-
тоновича Стороженка, Івана Васильо-
вича Марченка, Івана Лукича Галушки, 
Антона Васильовича Гнатенка, Григорія 
Олександровича Ткаченка та інших у 
перемогу над ворогом на фронтах Дру-
гої світової війни 1941 – 1945 років.

Незабутні враження залишає знайом-
ство з опублікованими в книзі портрета-
ми та світлинами: сотника Веприцької 
козацької сотні Івана Самійловича Са-
мойловича, героя війни 1812 року пол-
ковника Павла Семеновича Масюка, 
який був нагороджений золотою шаб-
лею з написом «За хоробрість», у битві 

з військами Наполеона, біля міста Крас-
не на Смоленщині, славного сина пол-
тавської землі, героя війни 1812 року 
командира дивізії, генерал – лейтенан-
та Дмитра Петровича Неверовського, 
похованого поряд зі своєю дружиною 
Єлизаветою Неворовською у склепі Ве-
прицької Успенської церки. Героя Ра-
дянського Союзу Бориса Васильовича 
Федорова, Миколи Івановича Красно-
ва, Михайла Васильовича Муравйова, 
які в боях з гітлерівцями звершили по-
двиги під Веприком у пам’ятному 1943 
році. Кавалера ордену «Слави» III сту-
пеню Івана Харитоновича Стороженка 
та лікаря госпіталю, відомого патріота 
– героя Леоніда Силіна у с. Вереміїв-
ка (1941р.), нині Чорнобаївського ра-
йону, Черкаської області. Якова Петро-
вича Геккера – виданого зрадниками і 
розстріляного фашистами у Кремен-
чуцькому концтаборі в 1942 році.

Останній розділ книги окреслює по-
чаток нового етапу в історії Веприка, де 
читач має змогу ознайомитися з новим 
формуванням територіальних громад, 
приєднанням Веприка до складу Вели-
кобудищанської ОТГ, яка увійшла до 
складу новоствореного Миргородсько-
го району.

25 жовтня 2020 року відбулися ви-
бори до місцевих рад. На них, головою 
Великобудищанської ТГ виборці обра-
ли Миколу Івановича Шаблія, його за-
ступником призначений Ігор Олексан-
дрович Близнюк, сільським старостою 
села Веприк обрано Сергія Костянти-
новича Федусенка.

Які нові, важливі історичні події від-
будуться у майбутньому Веприка і його 
мешканців покаже час. Наповнена но-
вими, нещодавно знайденими матеріа-
лами і світлинами, книга читається лег-
ко і з великою цікавістю.

Назар Іванович Овчаренко,  
с. Верик, 16 грудня 2021 року

«І ВСЕ ЦЕ НАША ІСТОРІЯ»
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20.45 Т/с “Свати 7”.
23.00,23.55 Комедiя 
“Сам вдома”.
23.45 “ТСН: 10 вража-
ючих подiй дня”.
1.15 Комедiя “Операцiя 
“И” та iншi пригоди Шу-
рика”.
3.15 Х/ф “Заборонений”.

.
5.30,22.05 “Слiдство 
вели...” з Л. Кане-
вським”.
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 “Поки весiлля 
не розлучить нас”.
14.40,15.35 “Речдок”.
16.25 “Речдок. Осо-
бливий випадок”.
18.00,19.00,4.15 “Сто-
сується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Велика 
справа”.
23.50 Х/ф “Траса 60”.
2.05 Х/ф “Рудий пес”.
3.30 “Подробицi” - 
“Час”.
4.00 М/ф.
5.05 “Телемагазин”.

.
6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00
,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,23.00,0.00,1.
00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.30 Iсторiя для до-
рослих.
7.10,8.10,20.50 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с “Повiтрянi 
воїни”.
8.20,17.10 Д/с 
“Спецназ: ближнiй бiй”.
9.00,21.00 Час новин. 
Пiдсумки дня.
10.10 Д/с “Загадки ве-
ликих битв”.
11.10 Д/с “Переказана 
iсторiя”.

10,17.30,18.10,19.15
Х/ф.
15.30,0.30 Час “Ч”.
16.10,1.10,5.10 Д/с 
“Таємнича свiтова вiйна”.
19.40 “5 копiйок”.
22.00 Час-Time.
22.15,23.15 Т/с 
“Дiвчата вiйни”.
2.00 “Дiйовi особи”.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

.
3.55 Скарб нацiї.
4.05 Еврика!
4.25 Факти.
4.50 Анти-зомбi.
5.45 Прихована небез-
пека.
6.45 Громадянська обо-
рона.
7.45,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Х/ф “Останнiй кiно-
герой”.
11.40,13.25 Х/ф “При-
годи Плуто Неша”.
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.50,16.25,21.25 Т/с 
“Пес”.
17.45 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ 2”.
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.20 Хто хоче стати 
мiльйонером?
23.45 Х/ф “Дев`ять 
ярдiв”.
1.45 Особливостi нацiо-
нальної роботи.
3.40 Я зняв!

.
5.20 Т/с “Коли ми 
вдома”.
5.45 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”.
15.35,18.05 Т/с “Слiд”.
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с “Знайду 
пару коханому”.

1.10 Т/с “Провiдниця”.

.
6.00,7.20 “Kids` Time”.
6.05 М/ф.
7.25 “Орел i решка”.
9.25 Т/с “Надприродне”.
12.55 “Суперiнтуїцiя”.
15.00 Х/ф “Земля 
тролiв”.
17.00 “Хто зверху?” 
19.00 Х/ф “Снiжнi пси”.
21.00 Х/ф “Бiлий полон”.
23.30 Х/ф “Тернер i Хуч”.
1.30 “Варьяти”. (12+).
2.35 “Зона ночi”.

.
6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.15 Т/с “Компань-
йонка”.
14.10,15.30,17.00 Т/с 
“Дитячий охоронець”.
20.10 “Говорить 
Україна”.
21.10,23.10 Т/с “Iгри 
дiтей старшого вiку”.
23.20 Т/с “Тiнь мину-
лого”.
1.30 Телемагазин.
2.00 Гучна справа.
3.00 Реальна мiстика.

.
7.00,8.00,9.00,10.00,1
,12.00,13.00,14.00
.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. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 “Година пiк” з О. 

Курбановою.
17.10 “Ситуацiя” з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.15 “Ехо України” з М. 
Ганапольським.
20.00 “Двобiй” з С. Ор-
ловською.
21.00 “Нейтральна тери-
торiя” з В. Калнишем та 
О. Курбановою.
23.00 “Вiйна за незалеж-
нiсть”.

.
5.00 Х/ф “Гостя з май-
бутнього”.
6.50 Х/ф “Колофутболу”.
9.00 Х/ф “Дiти Хуанг 
Ши”.
11.25 Х/ф “Фальшиво-
монетники”.
13.25 Х/ф “Короткий 
фiльм про любов”.
15.10 Х/ф “Боєць”.
17.55 Х/ф “Мiстер Пiп”.
20.20 Х/ф “Дорогий 
Джон”.
22.20 Х/ф “Короткий 
фiльм про вбивство”.
0.05 Х/ф “Витончена 
епоха”.
2.15 Х/ф “Мiшу з 
Д`Обера”.

.
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!”
10.40,20.00 “Орел i 
решка. Навколо свiту”.
11.40,18.00 “Орел i 
решка. Дива свiту”.
13.40,21.00 “Iнше 
життя”.
14.40 М/ф “Нiко: Шлях 
до зiрок”.
16.10 Х/ф “Кохання не 
за розмiром”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”.
1.25 “Орел i решка. 
Шопiнг”.
2.15 Т/с “Три сестри”.
3.10 “Нiчне життя”.

.
6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Смузi-меню.
8.20,13.30 Свiт їжi. Но-
ворiчнi 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 вижи-
вання.
15.30 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.

.
6.20 “Свiдок. Агенти”.
7.55,17.00,3.20,3.55
“Випадковий свiдок”.
12.30,16.30,19.00,2.50
“Свiдок”.
9.00 Х/ф “Засуджений”.
10.50,21.15 Т/с “Мен-
талiст”.
13.00,19.30 Т/с “CSI: 
Маямi”.
14.45,23.00 Т/с “При-
мари”.
18.20,3.25 “Будьте здо-
ровi”.
1.05 “Легенди карного 
розшуку”.
4.50 “Top Shop”.

.
5.00 “Ранок Росiї”.
9.00 “Про найголов-
нiше”.
,13.00,16.00,19.00
Вiстi.
10.35 “Доля людини з 
Борисом Корчевни-
ковим”.
11.40,17.40 “60 
хвилин”.

13.30,20.05 Вiстi. Мiс-
цевий час.
13.55 Т/с “Кулагiни”.
15.50,2.10 Новини куль-
тури.
16.15 “Андрiй Малахов. .
20.20 Т/с “Свати 7”.
22.20 “Вечiр з Володи-
миром Соловйовим”.
0.55 Вiстi - Санкт-Петер-
бург.
1.10 “Лiнiя життя”. I. 
Бутман.
2.30 Х/ф “Снiг на го-
лову”.
3.55 Т/с “Байки Мiтяя”.

.
6.00 Мiстична Україна.
6.55 Правила вижи-
вання.
7.55 Страх у твоєму 
домi.
8.45,18.50 У пошуках 
iстини.
9.45,1.40 Речовий 
доказ.
10.55,21.50 аеропорт 
зсередини.
11.55 Теорiя Змови.
12.55 Справжня гра 
престолiв.
13.55 Неймовiрнi вина-
ходи.
14.55 Народження кон-
тинентiв.
15.55 Довiдник дикої 
природи.
16.55,23.40 НАСА: 
нез`ясоване.
17.55,0.40 Фантастичнi 
iсторiї.
19.50 Дикий i живий.
20.50 Таємнича свiтова 
вiйна.
22.40 Мадагаскар.
2.50 Брама часу.
3.45 Дике виживання.
4.45 Судiть самi.

.
6.00 Мультиранок.
9.30 Х/ф “Моя жахлива 
няня”.
11.20 Х/ф “Моя жахлива 
няня: Великий бум”.
13.20,18.00 4 весiлля.
14.30,4.50 Зiрки, чутки 

та Галлiвуд.
16.00 Панянка-селянка.
0,23.00,0.30,2.45,4.20
Одного разу пiд Пол-
тавою.
22.00,23.30,2.15
Танька i Володька.
22.30,0.00,3.50 Одного 
разу в Одесi.
5.50 Кориснi пiдказки.

.
6.30,0.35 Х/ф 
“Загадкова iсторiя 
Бенджамiна Баттона”.
9.15 Х/ф “Смурфики”.
10.55,4.40 Х/ф 
“Престиж”.
13.00 Х/ф “Сутiнки”.
15.00 Х/ф “Сутiнки. 
Сага. Новий мiсяць”.
17.05 Х/ф “Сутiнки. 
Сага. Затемнення”.
19.05 Х/ф “Сутiнки. 
Сага. Свiтанок: частина 
1”.
21.00 Х/ф “Сутiнки. 
Сага. Свiтанок: частина 
2”.
22.50 Х/ф “Управлiння 
гнiвом”.
3.15 Х/ф “Синя 
безодня”.

.
6.00,18.50,19.25
“ДжеДАI”.
6.10,0.05 Т/с “CSI: 
Мiсце злочину”.
8.00 Х/ф “Бюро 
людяностi”.
9.55 Х/ф “Голодний 
кролик атакує”.
12.00 Т/с “Янголи 2”.
13.55 “Загублений свiт”.
17.55,1.55 “Секретнi 
матерiали”.
18.15 “Спецкор”.
20.25 Т/с “Опер за 
викликом 5”.
22.15 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2”.
2.10 “Вiдеобiмба 2”.
4.15 “ДжеДАI. 
Дайджест”.
5.15 Телемагазини.
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.
6.00 Гiмн України.
6.05 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,15.00,
,21.00,0.05,2.10,5.25
Новини.
7.05 М/с “Пiнгвиня По-
роро”.
7.30 Д/с “Свiт дикої при-
роди”.
8.05 Невiдомi Карпати.
8.20 Вiдтiнки України.
9.10 Телепродаж.
9.40 Х/ф “Рiздвянi дзвi-
ночки”.
11.20 Х/ф “Самотнiсть у 
мережi”.
13.50 Наталя Фалiон та 
“Лiсапетний батальйон”. 
Великий Рiздвяний кон-
церт.
15.10 Наталя Фалiон та 
“Лiсапетний батальйон”.
17.40 Д/с “Боротьба за 
виживання”.
18.15 Д/с “Дика природа 
Латинської Америки”.
19.20 Х/ф “Ласкаво про-
симо на Рiздво”.
21.35,0.30,2.35,5.50
Спорт.
21.45 “Зворотнiй вiдлiк”.
23.30 Д/с “Дикi тва-
рини”.
0.40 Х/ф “Iван Мико-
лайчук. Посвята”.
2.45 Роздивись.
3.10 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу”.

.
7.05 “ТСН-Тиждень”.
8.50,9.50,4.10 “Життя 
вiдомих людей”.
10.50 “Лiга смiху 2021. 
Новорiчний спецпроєкт”.
13.45 Комедiя “Сам 
вдома 5”.
15.35 Комедiя “Сам 
вдома 4”.
17.25 Комедiя “Сам 
вдома”.
19.30 “ТСН”.
20.43 “ПроCпорт”.
20.45 Т/с “Свати 7”.

21.50 Комедiя “Сам 
вдома 2”.
0.10 Комедiя “Сам вдома 
3”.
2.10 Комедiя “Ново-
рiчний корпоратив”.

.
1.10 Х/ф “Буднi карного 
розшуку”.
1.35 Х/ф “Життя на пов-
торi”.
2.55 Х/ф “Ялинка, кролик 
i папуга”.
3.20 “Подробицi” - “Час”.
10.05,18.00,19.00
“Стосується кожного”.
4.35 М/ф.
4.45,5.00 “Телема-
газин”.
5.15,22.00 “Слiдство 
вели...” з Л. Каневським”.
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 “Ранок 
12.25 Х/ф “Дитина до 
Нового року”.
14.30 “Речдок”.
16.05 “Чекай на мене. 
Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Велика 
справа”.
23.45 Х/ф “Чого хочуть 
чоловiки”.

.
6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00
,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,23.00,0.00,1.
00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.30 Iсторiя для до-
рослих.
7.10,8.10,20.50 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с “Повiтрянi 
воїни”.
8.20,17.10 Д/с 
“Спецназ: ближнiй бiй”.
9.00 Пiдсумки тижня 
10.10 Д/с “Загадки ве-
ликих битв”.

11.10 Д/с “Переказана 
iсторiя”.
,17.30,18.10,19.15 Х/ф.
15.30,0.30 Час “Ч”.
16.10,1.10,5.10 Д/с 
“Таємнича свiтова вiйна”.
19.40,2.00 “5 копiйок”.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
22.00 Час-Time.
22.15,23.15 Т/с “Дiвчата 
вiйни”.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

.
4.45 Скарб нацiї.
4.55 Еврика!
5.05 Служба розшуку 
дiтей.
5.10 Анти-зомбi.
6.05 Прихована небез-
пека.
7.05 Факти тижня.
9.20 Х/ф “Тихоокеан-
ський рубiж”.
12.00,13.00 Х/ф “Мег”.
12.45 Факти. День.
14.40 Х/ф “Ремпейдж”.
16.45 Х/ф “Пiдлiтки-му-
танти: Черепаш-
ки-нiндзя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Т/с “Перший хло-
пець на селi”.
23.45 Т/с “Обмани 
себе”.
3.35 Я зняв!

.
4.50 Т/с “Два полюси 
любовi”.
9.20,11.50 Т/с “Рецепт 
кохання”.
,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
14.00,14.50,18.05 Т/с 
“Слiд”.
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с “Життя 
прекрасне”.

.
6.00,7.40 “Kids` Time”.
6.05 М/ф “Микита Коже-

мяка”.
7.45 “Орел i решка”.
10.50 Х/ф “Тернер i Хуч”.
12.50 Х/ф “Гарi Поттер i 
фiлософський камiнь”.
15.50 Х/ф “Гарi Поттер i 
таємна кiмната”.
19.00 Х/ф “Полiцейський 
з Беверлi Хiллз”.
21.25 Х/ф “Полiцейський 
з Беверлi Хiллз 2”.
23.30 Х/ф “Полiцейський 
з Беверлi Хiллз 3”.
1.35 “Варьяти”. (12+).
2.55 “Служба розшуку 
дiтей”.

.
6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Х/ф “DZIDZIO: 
Перший раз”.
12.10 Х/ф “Де грошi?”
14.25,15.30,17.00 Т/с 
“Дитячий охоронець”.
20.10 “Говорить 
Україна”.
21.10,23.10 Т/с “Iгри 
дiтей старшого вiку”.
23.20 Т/с “Тiнь мину-
лого”.
1.30 Телемагазин.
2.00 Гучна справа.
3.00 Реальна мiстика.

.
7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,
17.00,18.00,19.45 “Ре-
портер”. Новини.
7.10,8.10 “Новий день” з 
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 “Новини 
країни” з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 “Новини 
країни” з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 “Обiдня перерва” з 
М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 “Великий день” з 

А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 “Година пiк” 
17.10 “Ситуацiя” 18.15
“Ехо України” з М. Гана-
польським.
20.00 “Про полiтику” з С. 
Орловською та А. Мухар-
ським.
22.00 “Спецтема” з Т. 
Березовцем.
23.00 “Перша передача” 

.
5.00 Х/ф “Гостя з май-
бутнього”.
6.50 Х/ф “Лорд Дракон”.
9.00 Х/ф “Готель Мумбаї: 
Протистояння”.
11.25 Х/ф “Останнiй 
рубiж”.
13.25 Х/ф “Щит Мi-
нерви”.
15.10 Х/ф “Морiс Рiшар”.
17.55 Х/ф “Дiти Хуанг 
Ши”.
20.20 Х/ф “Фальшиво-
монетники”.
22.20 Х/ф “Короткий 
фiльм про любов”.
0.05 Х/ф “Колофутболу”.
2.15 Х/ф “Боєць”.

.
6.30 “Top Shop”.
8.00 М/с “Юху та його 
друзi”.
8.35 “Орел i решка. 
Шопiнг”.
9.30 Х/ф “Мерайа Мундi 
та скринька Мiдаса”.
11.15 М/ф “Монстр у 
Парижi”.
13.00 М/ф “Нiко: Шлях 
до зiрок”.
14.30,21.00 “Iнше 
життя”.
15.30 “Орел i решка. 
Морський сезон”.
17.10,20.00 “Орел i 
решка. Навколо свiту”.
18.00 “Орел i решка. 
Дива свiту”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”.
23.50 Х/ф “Пiсля 

весiлля”.
1.50 Т/с “Три сестри”.
2.50 “Нiчне життя”.

.
6.30 Телемагазин.
7.30 Зiрковi неймовiрнi 
долi.
9.30 Гордон Рамзi готує 
вдома: Рiздвянi страви.
12.30 Свiт їжi. Новорiчнi 
та Рiздвянi страви.
15.30 Майстри ремонту.
17.10 Удачний проект.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Будьте здоровi.
23.30 Реальний секс.
0.40,3.40 Кориснi по-
ради.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

.
4.45,5.00 “Top Shop”.
5.50,16.40,3.30,4.05
“Випадковий свiдок”.
6.00 М/ф “Рукавичка”.
6.10 М/ф “Пригоди ко-
зака Енея”.
6.45 Х/ф “Дрiбницi 
життя”.
8.00 Х/ф “До Чорного 
моря”.
9.25 Х/ф “Балада про 
доблесного лицаря Ай-
венго”.
11.05,21.15 Т/с “Мен-
талiст”.
12.50,19.30 Т/с “CSI: 
Маямi”.
14.35,23.00 Т/с “При-
мари”.
18.20,3.35 “Свiдок. 
Агенти”.
19.00,3.00 “Свiдок”.
1.00 Х/ф “Деяка спра-
ведливiсть”.

.
5.00 “Ранок Росiї”.
9.00 “Про найголов-
нiше”.
13.00,16.00,19.00 Вiстi.
10.35 “Доля людини з 

Борисом Корчевни-
ковим”.
11.40,17.40 “60 хвилин”.
13.30,20.05 Вiстi. Мiс-
цевий час.
13.55 Т/с “Кулагiни”.
15.50,1.50 Новини куль-
тури
16.15 “Андрiй Малахов. 
20.20 Т/с “Свати 7”.
22.20 “Вечiр з Володи-
миром Соловйовим”.
0.55 Вiстi - Санкт-Петер-
бург.
1.10 “Енигма. Тiль 
Бреннер”.
2.10 Х/ф “Сiм верст до 
небес”.
3.50 Т/с “Байки Мiтяя”.

.
6.00 Гарячi точки.
7.00 Випадковий свiдок.
9.30 Речовий доказ.
10.40,17.30 У пошуках 
iстини.
12.35,1.05 Фантастичнi 
iсторiї.
13.35 Стежина вiйни.
14.35 Ритуали.
16.35 Найекстремаль-
нiший.
19.00 Мадагаскар.
20.00 Народження кон-
тинентiв.
21.00 Мисливцi за скар-
бами.
23.05 Справжня гра пре-
столiв.
0.05 Неймовiрнi винаход
2.05 Мiстична Україна.
3.00 Скептик.

.
6.00 Мультиранок.
9.30 Х/ф “Подарунок на 
Рiздво”.
11.15 Х/ф “Подарунок на 
Рiздво 2”.
13.00,18.00 4 весiлля.
14.00,4.50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00 Панянка-селянка.
0,23.00,0.30,2.45,4.20
Одного разу пiд Пол-

тавою.
22.00,23.30,2.15 Танька 
i Володька.
22.30,0.00,3.50 Одного 
разу в Одесi.
5.50 Кориснi пiдказки.

.
6.10 Х/ф “Щелепи 2”.
8.05 Х/ф “Хмарно, мож-
ливi опади у виглядi фри-
кадельок”.
9.30 Х/ф “Близькi кон-
такти третього ступеня”.
11.45 Х/ф “Лего. Фiльм”.
13.20 Х/ф “Парк Юр-
ського перiоду”.
15.25 Х/ф “Парк Юр-
ського перiоду 2: Загу-
блений свiт”.
17.30 Х/ф “Парк Юр-
ського перiоду 3”.
19.00 Х/ф “Мир Юр-
ського перiоду”.
21.00 Х/ф “Прикинься 
моєю дружиною”.
22.55 Х/ф “Втеча з 
Шоушенка”.
1.10 Х/ф “Дитя людське”.
3.00 Х/ф “Грань 
майбутнього”.
4.50 Х/ф “Мiст у 
Терабiтiю”.

.
6.00 “ДжеДАI”.
6.30 Т/с “Козирне 
мiсце”.
8.20,14.05 “Загублений 
свiт”.
12.15 Т/с “Янголи 2”.
16.05 Х/ф “Привид”.
18.45 Х/ф “Механiк”.
20.20 Т/с “Опер за 
викликом 5”.
22.10 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2”.
0.00 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”.
1.50 “Вiдеобiмба 2”.
3.45 “Нишпорки”.
4.15 “ДжеДАI. 
Дайджест”.
5.15 Телемагазини.

.
6.00 Гiмн України.
6.05 Вiдтiнки України.
6.30 М/с “Пiнгвиня По-
роро”.
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.35
,2.10,5.10 Новини.
7.05 Невiдомi Карпати.
7.30 Геолокацiя: Волинь.
8.05,0.25 Т/с “Шет-
ланд”.
9.10 Телепродаж.
9.40 Т/с “Любов та по-
мста”.
10.35 Д/с “Дикуни”.
11.00 Прозоро: про со-
цiальне.
12.00,18.20 “По-люд-
ськи”.
13.10,1.30 Прозоро: 
про актуальне.
14.00 UA:Фольк.
21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Iво 
Бобул.
16.30 Д/с “Дикi тва-
рини”.
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с “Свiт дикої 
природи”.
19.55 Д/с “Дика при-
рода Латинської Аме-
рики”.
22.00 Полюси.
23.00 Бiгус Iнфо.
3.00,5.05 Погода.
3.05 Енеїда.
3.30 Д/ф “Северин На-
ливайко. Остання битва!”

.
6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30
“ТСН”.
9.25,10.20,5.50 “Життя 
вiдомих людей”.
11.15,12.20,14.15 “Твiй 
день”.
14.45,17.10 Т/с “Ве-
личне столiття. Роксо-
лана”.
20.43 “ПроCпорт”.
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.
6.00 Гiмн України.
6.05 Вiдтiнки України.
6.30 М/с “Пiнгвиня По-
роро”.
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.3
5,2.10,5.10 Новини.
7.05,4.55 Невiдомi Кар-
пати.
7.30 Геолокацiя: Во-
линь.
8.05,0.25 Т/с “Шет-
ланд”.
9.10 Телепродаж.
9.40 Т/с “Преса”.
10.35 Д/с “Дикуни”.
11.00 Прозоро: про 
соцiальне.
12.00,18.20 “По-люд-
ськи”.
13.10,1.30 Прозоро: 
про актуальне.
14.00 UA:Фольк.
0,21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Наталiя 
Валевська.
16.05 Мiста та мiстечка.
16.30,23.00 Д/с “Дикi 
тварини”.
17.00 Прозоро: про 
головне.
19.10 Д/с “Свiт дикої 
природи”.
19.55 Д/с “Дика при-
рода Латинської Аме-
рики”.
22.00 Полюси.
3.00 Погода.
3.05 Енеїда.
3.30 Х/ф “Сватання на 
Гончарiвцi”.

.
6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30
“ТСН”.
9.25,10.20,5.35 “Життя 
вiдомих людей”.
11.15,12.20,14.15
“Твiй день”.
14.45,17.10 Т/с “Ве-
личне столiття. Роксо-
лана”.
20.43 “ПроCпорт”.
20.45 Т/с “Свати 7”.

21.45 Комедiя “Сам 
вдома 3”.
23.45 “ТСН: 10 вража-
ючих подiй дня”.
23.55 Комедiя “Сам 
вдома 4”.
1.50 Х/ф “Кримiнальне 
чтиво”.

.
5.35,22.05 “Слiдство 
вели...” з Л. Кане-
вським”.
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 “Ранок з 
10.00,11.00 “Корисна 
програма”.
12.25 Х/ф “Любов на 
кiнчиках пальцiв”.
14.35,15.35 “Речдок”.
16.25 “Речдок. Осо-
бливий випадок”.
18.00,19.00,4.15 “Сто-
сується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Велика 
справа”.
23.50 Х/ф “Друзi на-
завжди”.
2.10 “Подробицi” - 
“Час”.
2.40 Х/ф “Мiсто з ранку 
до опiвночi”.
5.05 “Телемагазин”.

.
6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,16.00,17.00,1
8.00,19.00,23.00,0.00,
1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.30 Iсторiя для до-
рослих.
7.10,8.10,20.50 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с “Повiтрянi 
воїни”.
8.20,17.10 Д/с 
“Спецназ: ближнiй бiй”.
9.00,21.00 Час новин. 
Пiдсумки дня.
10.10 Д/с “Загадки 
великих битв”.
11.10 Д/с “Переказана 
iсторiя”.
0,17.30,18.10,19.15

Х/ф.
15.30,0.30 Час “Ч”.
16.10,1.10,5.10 Д/с 
“Таємнича свiтова 
вiйна”.
19.40 “5 копiйок”.
22.00 Час-Time.
22.15,23.15 Т/с 
“Дiвчата вiйни”.
2.00 “Велика полiтика”.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

.
3.50 Скарб нацiї.
4.00 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25 Факти.
4.50 Анти-зомбi.
5.45 Прихована небез-
пека.
6.45 Громадянська обо-
рона.
7.45,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Х/ф “Супер 8”.
11.40,13.10 Х/ф “Пiд-
лiтки-мутанти: Черепаш-
ки-нiндзя”.
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?
23.45 Х/ф “Дев`ять 
ярдiв 2”.
1.45 Особливостi нацiо-
нальної роботи.
3.40 Я зняв!

.
5.15 Т/с “Коли ми 
вдома”.
5.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.45,11.50
МастерШеф. Професiо-
нали. (12+).
4.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
12.05,14.50 Т/с 
“Слiпа”.
15.40,18.05 Т/с “Слiд”.

19.05 СуперМама. 
20.15,22.50 Т/с 
“Дiвчата”.
1.10 Т/с “Провiдниця”.

.
6.00,7.30 “Kids` Time”.
6.05 М/ф.
6.30 М/ф “Том i Джерi: 
чарiвне кiльце”.
7.35 “Орел i решка”.
9.35 Т/с “Надпри-
родне”.
13.05 “Суперiнтуїцiя”.
15.00 Х/ф “Земля 
тролiв: У пошуках золо-
того замку”.
17.00 “Хто зверху?” 
19.00 “Дiти проти 
зiрок”.
20.40 Х/ф “Ну що, при-
їхали?”
22.40 Х/ф “Ну що, при-
їхали: Ремонт”.
0.30 Х/ф “Чоловiк за 
викликом”.
2.20 “Служба розшуку 
дiтей”.
2.25 “Зона ночi”.

.
6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.15 Т/с “Мама для 
Снiгуроньки”.
14.10,15.30,17.00 Т/с 
“Дитячий охоронець”.
20.10 “Говорить 
Україна”.
21.10,23.10 Т/с “Iгри 
дiтей старшого вiку”.
23.20 Т/с “Сашина 
справа”.
1.35 Телемагазин.
2.05 Гучна справа.
3.00 Реальна мiстика.

.
7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,
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” 
14.15 “Великий день” з 
А. Сайчуком, Ю. Шпа-
чинською i Д. Ща-
сливою.
16.10 “Година пiк” з О. 
Курбановою.
17.10 “Ситуацiя” з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.10 “Ексклюзив” с В. 
Калнишем.
19.00 “Велика середа” 
з М. Ганапольським.
22.00 “Спецтема” з Т. 
Березовцем.
23.00 “Новини вiд 
Христини” з Х. Чер-
негою.

.
5.00 Х/ф “Гостя з май-
бутнього”.
6.50 Х/ф “Витончена 
епоха”.
9.00 Х/ф “Мiстер Пiп”.
11.25 Х/ф “Дорогий 
Джон”.
13.25 Х/ф “Короткий 
фiльм про вбивство”.
15.10 Х/ф “Мiшу з 
Д`Обера”.
17.55 Х/ф “Батькiв-
щина”.
20.20 Х/ф “Все заради 
неї”.
22.20 Х/ф “Ранок”.
0.05 Х/ф “Передчуття”.
2.15 Х/ф “Краще в 
менi”.

.
6.30 “Top Shop”.
8.00 М/с “Юху та його 
друзi”.
8.35 “Ух ти show”.
9.00 Т/с “Дикий янгол”.
9.40 “Орел i решка. 
Морський сезон”.
10.30,20.00 “Орел i 
решка. Навколо свiту”.
11.30,18.00 “Орел i 
решка. Дива свiту”.
13.30,21.00 “Iнше 

життя”.
14.25 Х/ф “Кохання не 
за розмiром”.
16.15 Х/ф “Одружись зi 
мною, чувак”.
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 вижи-
вання.
15.30 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.

.
6.20 “Будьте здоровi”.
7.50,17.00,3.20,3.55
“Випадковий свiдок”.
2.30,16.30,19.00,2.50
“Свiдок”.
9.00 Х/ф “Корпус гене-
рала Шубнiкова”.
10.50,21.15 Т/с “Мен-
талiст”.
13.00,19.30 Т/с “CSI: 
Маямi”.
14.50,23.00 Т/с “При-
мари”.
18.20,3.25 “Вартiсть 
життя”.
1.05 “Легенди карного 
розшуку”.
4.55 “Top Shop”.

.
5.00 “Ранок Росiї”.
9.00 “Про найголов-
нiше”.
13.00,16.00,19.00
Вiстi.
10.35 “Доля людини з 
Борисом Корчевни-
ковим”.
11.40,“60 хвилин”.
13.30,20.05 Вiстi. Мiс-
цевий час.
13.55 Т/с “Кулагiни”.
15.50,1.50 Новини 
культури.
16.15 “Андрiй Малахов. 
20.20 Т/с “Свати 7”.
22.20 “Вечiр з Володи-
миром Соловйовим”.
0.55 Вiстi - Санкт-Пе-
тербург.
1.10 “Едiт Утьосова. 
Життя в ритмi Jazz”.
2.10 Х/ф “Снiгуронька 
для дорослого сина”.
3.50 Т/с “Байки Мiтяя”.

.
6.00 Мiстична Україна.
7.05 Правила вижи-
вання.
8.05 Страх у твоєму 
домi.
9.05,18.50 У пошуках 
iстини.
9.55,2.45 Речовий 
доказ.
11.05,21.50 аеропорт 
зсередини.
12.05 Теорiя Змови.
13.00 Справжня гра 
престолiв.
14.00 Неймовiрнi вина-
ходи.
15.00 Дикi Фiлiппiни 
Найджела Марвiна.
15.50 Довiдник дикої 
природи.
16.50,23.40 НАСА: 
нез`ясоване.
17.50,1.40 Фантастичнi 
iсторiї.
19.50 Дикий i живий.
20.50 Таємнича свiтова 
вiйна.
22.40 Мадагаскар.
2.50 Брама часу.
3.45 Дике виживання.
4.45 Судiть самi.

.
6.00 Мультиранок.
9.30 Х/ф “Принц-на-
ступник”.
11.20 Х/ф “Джунiор”.
13.30,18.00 4 весiлля.
14.30,4.50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00 Панянка-селянка.
0,23.00,0.30,2.50,4.20
Одного разу пiд 
Полтавою.
22.00,23.30,2.20
Танька i Володька.
22.30,0.00,3.50
Одного разу в Одесi.
5.50 Кориснi пiдказки.

.
6.50 Х/ф “Принцеса 
Монако”.
8.30 Х/ф “Смурфики 2”.
10.10 Х/ф “Марлi i я”.
12.05,3.15 Х/ф “Клiк: з 
пультом по життю”.
13.45 Х/ф “Лелеки”.
15.10 Х/ф “Смурфики”.
16.55,5.15 Х/ф “Мумiя”.
18.55 Х/ф “Мумiя 
повертається”.
21.00 Х/ф “Цар 
скорпiонiв”.
22.30 Х/ф “Легенда Г’ю 
Гласса”.
1.00 Х/ф “Янголи i 
демони”.

.
6.00,18.50 “ДжеДАI”.
6.25,0.00 Т/с “CSI: 
Мiсце злочину”.
8.15 Х/ф “Поза 
законом”.
10.15 Х/ф “211”.
12.05 Т/с “Янголи 2”.
13.55,19.25
“Загублений свiт”.
17.55 “Секретнi 
матерiали”.
18.15 “Спецкор”.
20.20 Т/с “Опер за 
викликом 5”.
22.10 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2”.
1.50 “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 По-
роро”.
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.35
,2.10,5.10 Новини.
7.05 Невiдомi Карпати.
7.30 Геолокацiя: Волинь.
8.05,0.25 Т/с “Шет-
ланд”.
9.10 Телепродаж.
9.40 Т/с “Преса”.
10.35 Д/с “Дикуни”.
11.00 Прозоро: про со-
цiальне.
12.00,18.20 “По-люд-
ськи”.
13.10,1.30 Прозоро: 
про актуальне.
14.00 UA:Фольк.
21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк.
16.25 Буковинськi за-
гадки.
16.30 Д/с “Дикi тва-
рини”.
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с “Свiт дикої 
природи”.
19.55 Д/с “Дика при-
рода Латинської Аме-
рики”.
22.00 Полюси.
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
3.00 Енеїда.
3.30 Х/ф “Веселi Жа-
бокричi”.

.
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 “Життя 
вiдомих людей”.
11.15,12.20,14.15 “Твiй 
день”.
14.45,17.10 Т/с “Ве-
личне столiття. Роксо-
лана”.
20.36 “ПроCпорт”.

20.38 “Чистоnews”.
20.45 Т/с “Свати 7”.
21.50,4.40 Комедiя 
“Скажене весiлля”.
23.45 “ТСН: 10 вража-
ючих подiй дня”.
23.55 Комедiя “Сам 
вдома 5”.
1.45 Х/ф “Кримiнальне 
чтиво”.

.
5.35,22.05 “Слiдство 
вели...” з Л. Кане-
вським”.
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 “Ранок з 
10.00,11.00 “Корисна 
програма”.
12.25 Х/ф “Матуся у 
вiдривi”.
14.35,15.35 “Речдок”.
16.25 “Речдок. Осо-
бливий випадок”.
18.00,3.00 “Стосується 
кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Велика 
справа”.
23.50 Х/ф “Славнi 
хлопцi”.
2.05 “Подробицi” - 
“Час”.
4.50 “Подорожi в часi”.

.
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
.00,19.00,23.00,0.00,1
.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.30 Iсторiя для до-
рослих.
7.10,8.10,20.50 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с “Повiтрянi 
воїни”.
8.20,17.10 Д/с 
“Спецназ: ближнiй бiй”.
9.00,21.00 Час новин. 
Пiдсумки дня.
10.10 Д/с “Загадки ве-
ликих битв”.
11.10 Д/с “Переказана 
iсторiя”.
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.
22.15,23.15 Т/с 
“Дiвчата вiйни”.
1.10,5.10 Д/с “Таємнича 
свiтова вiйна”.
2.00 “Прямим текстом з 
Юрiєм Луценком”.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

.
3.55 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.25 Факти.
4.50 Анти-зомбi.
5.45 Прихована небез-
пека.
6.45 Громадянська обо-
рона.
7.45 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Х/ф “Побачення 
наослiп”.
11.10,13.30 Х/ф 
“Дев`ять ярдiв”.
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.00,16.30 Х/ф 
“Дев`ять ярдiв 2”.
16.45 Т/с “Пес”.
17.45 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ 2”.
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
19.20 Т/с “ДВРЗ: Опе-
рацiя “Новий рiк”.
21.15 Т/с “Новорiчний 
пес”.
23.30 Х/ф “Гудзонський 
яструб”.
1.30 Особливостi нацiо-
нальної роботи.
2.25 Я зняв!

.
4.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00,11.50 МастерШеф. 
Професiонали. (12+).
4.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
12.05,14.50 Т/с “Слiпа”.
15.40,18.05 Т/с “Слiд”.
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с “Прода-
ється будинок iз со-

бакою”.
1.05 Т/с “Провiдниця”.

.
6.00,8.00 “Kids` Time”.
6.05 М/ф.
6.10 М/ф “Микита Ко-
жум`яка”.
8.05 “Орел i решка”.
10.05 Т/с “Надпри-
родне”.
12.45 “Суперiнтуїцiя”.
14.45 Х/ф “Бiлий полон”.
17.00,19.00 “Хто 
зверху?” (12+).
21.00 Х/ф “Рiччi-багач”.
23.00 Х/ф “Ласкаво про-
симо, або Сусiдам вхiд 
заборонено”.
0.55 Х/ф “Додому на 
Рiздво”.
2.40 “Служба розшуку 
дiтей”.
2.45 “Зона ночi”.

.
6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.10 Т/с “Дiда Мороза 
не буває”.
14.10,15.30,17.00 Т/с 
“Дитячий охоронець”.
20.10 “Говорить 
Україна”.
21.10,23.10 Т/с “Iгри 
дiтей старшого вiку”.
23.20 Т/с “Сашина 
справа”.
1.35 Телемагазин.
2.05 Т/с “Сiмейний пор-
трет”.

.
7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
0,16.00,17.00,18.00
“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. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 “Година пiк” з О. 
Курбановою.
17.10 “Ситуацiя” з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.15 “Ехо України” з М. 
Ганапольським.
19.45 “П`ята колонка” з 
Х. Чернегою.
20.15 “Про полiтику” з С. 
Орловською та А. Мухар-
ським.
22.00 “Спецтема” з Т. 
Березовцем.

.
5.00 Х/ф “Гостя з май-
бутнього”.
6.50 Х/ф “Передчуття”.
9.00 Х/ф “Батькiвщина”.
11.25 Х/ф “Все заради 
неї”.
13.25 Х/ф “Ранок”.
15.10 Х/ф “Краще в 
менi”.
17.55 Х/ф “Вона”.
20.20 Х/ф “Можна тiльки 
уявити”.
22.20 Х/ф “Замов-
лення”.
0.05 Х/ф “В країнi жiнок”.
2.15 Х/ф “Шульга”.

.
6.30 “Top Shop”.
8.00 М/с “Юху та його 
друзi”.
8.35 “Ух ти show”.
8.50 Т/с “Дикий янгол”.
9.35 “Орел i решка. Мор-
ський сезон”.
10.30,20.00,2.40 “Орел 
i решка. Навколо свiту”.
11.30,18.00 “Орел i 
решка. Дива свiту”.
13.30,21.00 “Iнше 
життя”.
14.30 Х/ф “Одружись зi 
мною, чувак”.
16.10 Х/ф “Диявол i 
Денiел Вебстер”.
22.00 Х/ф “Степфорд-
ськi дружини”.

23.50 “Орел i решка. 
Дива свiту 2”.
1.45 “Орел i решка. 
Шопiнг”.
3.30 “Нiчне життя”.

.
6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Смузi-меню.
8.20,13.30 Свiт їжi. Но-
ворiчнi 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 вижи-
вання.
15.30 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.

.
6.20 “Вартiсть життя”.
7.55,17.00,3.20,4.00
“Випадковий свiдок”.
2.30,16.30,19.00,2.50
“Свiдок”.
9.00 Х/ф “Опiкун”.
10.50,21.15 Т/с “Мен-
талiст”.
13.00,19.30 Т/с “CSI: 
Маямi”.
14.45,23.00 Т/с “При-
мари”.
18.20,3.25 “Правда 
життя”.
1.05 “Легенди карного 
розшуку”.
4.45 “Top Shop”.

.
5.00 “Ранок Росiї”.
9.00 “Сто до одного”. 
Новорiчний випуск.
10.00,19.00 Вiстi.
10.30 Кiно про кiно. “Зи-
гзаг удачi. Я, можна ска-

зати, її люблю”.
11.10 Х/ф “Золота наре-
чена”.
12.50 Х/ф “Фермерша”.
16.20 “Привiт, Андрiю! 
Пiсня року. 50 рокiв 
разом”.
20.05 Вiстi. Мiсцевий 
час.
20.20 Т/с “Свати 7”.
23.00 Х/ф “Купуй”.
23.20 Х/ф “Управ-
домша”.
2.25 Х/ф “Термiново 
потрiбен Дiд Мороз”.

.
6.00 Мiстична Україна.
7.05 Правила вижи-
вання.
9.05,19.00 У пошуках 
iстини.
10.05,1.40 Речовий 
доказ.
11.15 аеропорт зсере-
дини.
12.15 Теорiя Змови.
13.15 Коза ностра.
14.15 Неймовiрнi вина-
ходи.
15.15 Дикi Фiлiппiни 
Найджела Марвiна.
16.05 Довiдник дикої 
природи.
17.05,23.40 НАСА: 
нез`ясоване.
18.05,0.40 Фантастичнi 
iсторiї.
19.50 Дикий i живий.
20.50 Таємнича свiтова 
вiйна.
21.50 Створення 
бренду.
22.40 Народження кон-
тинентiв.
2.50 Брама часу.
3.45 Дике виживання.
4.45 Судiть самi.

.
6.00 Мультиранок.
9.30 М/ф “Братик вед-
медик 2”.
10.50 М/ф “Панда 
кунг-фу”.
12.40,18.00 4 весiлля.
14.00,4.50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00 Панянка-селянка.

19.00,23.00 Одного 
разу пiд Полтавою.
22.00,23.30,1.00,2.15
Танька i Володька.
22.30,0.00,3.50 Одного 
разу в Одесi.
0.30 Країна У 2.1.
1.30,3.15 Країна У. 
Новий рiк.
2.45,4.20 Сiмейка У.
5.50 Кориснi пiдказки.

.
7.15 Х/ф “Мумiя повер-
тається”.
9.20 Х/ф “Лелеки”.
10.45 Х/ф “Мiст у Тера-
бiтiю”.
12.20 Х/ф “Грань май-
бутнього”.
14.10 Х/ф “Хмарно, 
можливi опади у виглядi 
фрикадельок”.
15.35 Х/ф “Смурфики 2”.
17.20 Х/ф “Прикинься 
моєю дружиною”.
19.15 Х/ф “Геошторм”.
21.00 Х/ф “Мачуха”.
23.00 Х/ф “В гонитвi за 
щастям”.
0.55 Х/ф “Управлiння 
гнiвом”.
2.40 Х/ф “Легенда Г’ю 
Гласса”.
5.30 Х/ф “Авiатор”.

.
6.00,0.05 Т/с “CSI: 
Мiсце злочину”.
7.50 Х/ф “Строк життя”.
9.45 Х/ф “Сльози 
сонця”.
12.00 Т/с “Янголи 2”.
13.55 “Загублений свiт”.
17.55,1.55 “Секретнi 
матерiали”.
18.15 “Спецкор”.
18.50 “ДжеДАI”.
19.25 “Воїни дорiг”.
20.15 Т/с “Опер за ви-
кликом 5”.
22.15 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2”.
2.10 “Вiдеобiмба 2”.
3.00 “Цiлком 
таємно-2017”.
5.15 Телемагазини.

середа, 29 грудня

четвер, 30 грудня
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.
6.00 Гiмн України.
6.05 М/ф “Енеїда”.
7.10 М/ф “Як козаки 
сiль купували”.
7.20 М/ф “Як козаки 
кулiш варили”.
7.30 М/ф “Як козак 
щастя шукав”.
7.40 М/ф “Як козаки 
наречених виручали”.
8.05 М/ф “Як козаки у 
хокей грали”.
8.25 М/ф “Як козаки 
олiмпiйцями стали”.
8.40 М/ф “Як козаки у 
футбол грали”.
9.00 Х/ф “Груднева 
наречена”.
10.40 Х/ф “Мерлiн”.
14.25 Країна пiсень.
15.30 Наталя Фалiон 
та “Лiсапетний ба-
тальйон”. Великий 
ювiлейний концерт.
19.25 Х/ф “Подвiйне 
свято”.
0.25,2.05,4.05,5.35
Новини.
21.25 Т/с “Готель 
“Адлон”. Сiмейна 
сага”.
23.25,0.50 Д/с “Осо-
бливий загiн. Супер-
чуття”.
1.40 Д/с “Дикi тва-
рини”.
2.30 #ВУкраїнi.
3.00 Д/ф “Бовсунiв-
ськi бабусi”.
4.30 Невiдомi Кар-
пати.
4.40 Енеїда.

.
4.55 “Концерт “Неза-
лежнiсть у твоїй ДНК”.
6.15,19.30 “ТСН”.
8.30,4.20 “Вечiр 
прем`єр з Катериною 
Осадчою”.
10.45 “Новорiчний 
Вечiр прем`єр з Кате-
риною Осадчою”.
12.50 “Новорiчний 
Вечiрнiй квартал 

2021/2022”.
17.40 Комедiя “Ска-
жене весiлля”.
20.30 Комедiя “Ска-
жене весiлля 2”.
22.30 Х/ф “Скажене 
весiлля 3”.
0.30 Комедiя “Сам 
вдома 2”.
2.45 Х/ф “Полiна i та-
ємниця кiностудiї”.

.
5.05 Х/ф “Морозко”.
6.30 Х/ф “Отци i таєм-
ниця часу”.
8.05 М/ф “Прегарний 
принц”.
9.30 Х/ф “Як прогу-
ляти школу з ко-
ристю”.
11.40 Х/ф “Санта i 
Компанiя”.
13.25 Х/ф “Вечори на 
хуторi поблизу Ди-
каньки”.
14.40 “Чекаємо весни 
в Новий рiк
17.50 Х/ф “Пригоди 
Паддiнгтона”.
19.30,20.30 Х/ф 
“Пригоди Паддiнгтона 
2”.
20.00 “Подробицi”.
22.00 - Головна 
ялинка країни”.
0.55 Х/ф “Замiж в 
Новий рiк”.
2.40 “Подробицi” - 
“Час”.
3.10 “Подорожi в 
часi”.
3.35 “Орел i решка. 
Чудеса свiту”.

.
6.00,7.00,8.45,10.00
,12.00,14.00,15.00,2
0.00,21.00,0.00,1.00
,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.30 Iсторiя для до-
рослих.
7.10 Д/с “Повiтрянi 
воїни”.
7.50,8.35,21.25 Акту-
ально: Економiка. По-

лiтика. Соцiум.
8.00 Форшмак.
10.10,15.15,19.00
Х/ф.
11.40 Медекспертиза.
12.20 Концерт ан-
самблю “Лiсапєтний 
батальйон” “Великий 
ювiлейний”.
14.10 Концерт.
18.00 “Час за Грин-
вiчем”.
20.10,2.10 Рандеву.
21.10 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.15 Стоп-реванш.
21.30 Вiкно до Аме-
рики.
22.00 Концерт М. По-
плавського “Україн-
ська пiсня року 2021”.
0.10 Гончаренко ру-
лить.
0.40 Є сенс.
1.10,5.10 Д/с “Таєм-
нича свiтова вiйна”.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

.
6.15 “На трьох”. (16+).
7.40 Х/ф “Деннiс-му-
читель”.
9.20 Х/ф “Тупий та ще 
тупiший”.
11.10 Новорiчний Ди-
зель-шоу. (12+).
15.50 Х/ф “Гоббiт: 
Несподiвана по-
дорож”.
18.45 Х/ф “Гоббiт: 
Пустка Смога”.
21.35 Х/ф “Гоббiт: 
Битва п`яти воїнств”.
0.00 Х/ф “Сонна ло-
щина”.
1.50 Особливостi на-
цiональної роботи.
2.40 Я зняв!

.
3.10 Україна має та-
лант.
8.25 Т/с “Коли ми 
вдома”.
9.20 Х/ф “Дiамантова 
рука”.

11.10 Т/с “Спiймати 
Кайдаша”.
23.00 Х/ф “Кольє для 
Снiгової Баби”.
0.45 Х/ф “Зимовий 
сон”.

.
6.00,1.50 “Варьяти”. 
(12+).
7.40 “Хто зверху?” 
(12+).
11.10 Х/ф “Гарi По-
ттер i Принц-на-
пiвкровка”.
13.55 Х/ф “Гарi По-
ттер i Дари смертi. 
Частина 1”.
16.40 Х/ф “Гарi По-
ттер i Дари смертi. 
Частина 2”.
19.00 Х/ф “Фантас-
тичнi звiрi i де їх шу-
кати”.
21.35 Х/ф “Фантас-
тичнi звiрi: Злочини 
Грiндельвальда”.
0.00 Х/ф “Снiжнi пси”.

.
6.00 Новорiчна нiч на 
каналi Україна.
9.45 Новорiчне шоу 
“Маска”.
13.20 Х/ф “Джентль-
мени удачi”.
15.10 Х/ф “Iван Васи-
льович змiнює про-
фесiю”.
17.00,20.00 Т/с 
“Ялинка на мiльйон”.
19.00,1.45 Сьогоднi.
22.00 Т/с “Мiдне ко-
лечко”.
2.35 Т/с “Мама для 
Снiгуроньки”.
5.30 Зоряний шлях.

.
9.00,19.00 Новий рiк 
на Прямому.
12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00
“Репортер”. Новини.
12.10 “П`ята колонка” 
з Х. Чернегою.
13.10 “Влада хохо-

7.30 Свiт їжi. Новорiчнi 
та Рiздвянi страви.
10.20 Правила життя.
12.00 Затишна дача.
12.50 Дача бородача.
13.50 Удачний проект.
15.30 Майстри ре-
монту.
17.10 Один за 100 
годин.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Неймовiрнi 
iсторiї кохання.
23.50 Реальний секс.
0.40,3.40 Кориснi 
поради.
1.40 Формула ко-
хання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

.
6.55 М/ф “Як ко-
заки...”
9.35,3.00 “Випад-
ковий свiдок”.
12.30 “Концерт гурту 
“ТIК”.
13.55 Х/ф “Тридцять 
три”.
15.25 Х/ф “Бережiть 
жiнок”.
18.00 Х/ф “Оксами-
товi ручки”.
20.00 Х/ф “Блеф”.
22.00 Х/ф “Новi ама-
зонки”.
0.20 “Дискотека 80-х”.
4.50 “Top Shop”.

.
4.40 Х/ф “Завiрюха”.
6.10 Комедiя “Одру-
жити мiльйонера”.
8.50 Комедiя “Три 
плюс два”.
10.15 Х/ф “Розлу-
чення не буде”.
11.50 Х/ф “Приборку-
вачка тигрiв”.
13.25 “Пiсня року”.
15.15 “Гумор року”.
17.30 Х/ф “Одеський 
пароплав”.
19.00 Вiстi.
20.15 Вiстi. Мiсцевий 
час.

20.30 Х/ф “Три ба-
жання”.
22.15 Комедiя 
“Ялинки 5”.
23.40 Х/ф “Ново-
рiчний експрес”.
2.40 Х/ф “Новорiчна 
дружина”.

.
6.00,2.00 Мiстична 
Україна.
7.00 Випадковий 
свiдок.
9.25 Речовий доказ.
10.35,17.05 У по-
шуках iстини.
12.10,0.00 Їжа богiв.
13.10 Вiдень - сто-
лиця iмперiї.
16.10 Найекстре-
мальнiший.
19.00 Левиний рик.
20.00 Народження 
континентiв.
21.00 Невiдома Єв-
ропа.
23.00 Загадковi зло-
чини середньовiччя.
1.00 Природа сього-
дення.
3.00 Мерилiн Монро.
4.00 Два Миронових.
5.00 Юрiй Нiкулiн.

.
6.00 Мультиранок.
10.00 Х/ф “Тiльки 
диво”.
11.45 Х/ф “Пригоди S 
Миколая”.
13.15,14.45,16.45,2
3.20,2.05,3.35 Од-
ного разу пiд Пол-
тавою.
14.15,16.15,23.50
Танька i Володька.
18.15 Х/ф “Три 
горiшки для Попе-
люшки”.
20.00 Х/ф “Гарфiлд”.
21.40 Х/ф “Гарфiлд 2”.
0.20 Сiмейка У.
0.50,3.05 Одного 
разу в Одесi.
1.20 Країна У 2.0.
4.05 Панянка-се-

лянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

.
6.30 Х/ф “Агент 
Джоннi Iнглiш”.
8.00 Х/ф “Агент 
Джоннi Iнглiш: Переза-
вантаження”.
9.35 Х/ф “Хмарно, 
можливi опади у ви-
глядi фрикадельок”.
11.05 Х/ф “Вiдпустка 
за обмiном”.
13.15 Х/ф “Прикинься 
моєю дружиною”.
15.10 Х/ф “Диво”.
17.00 Х/ф “В гонитвi 
за щастям”.
18.55 Х/ф “Iлюзiя об-
ману 2”.
21.00 Х/ф “Дванад-
цять друзiв Оушена”.
23.00 Х/ф “Реальна 
любов”.
1.10 Х/ф “Серцеїд”.
2.55 Х/ф “Адвокат 
диявола”.
5.40 Х/ф “Престиж”.

.
6.00 “Шаленi пере-
гони”.
7.00 “ДжеДАI”.
9.00 “Загублений 
свiт”.
15.10 Х/ф “Голий пiс-
толет”.
16.55 Х/ф “Голий пiс-
толет 2 1/2: Запах 
страху”.
18.40 Х/ф “Голий пiс-
толет 33 1/3: Остання 
образа”.
20.05 Х/ф “Гра в пiж-
мурки”.
22.00 Х/ф “Зiрвати 
куш”.
23.45 Х/ф “Чужий 
проти Хижака 2”.
1.35 Т/с “Рекс”.
2.25 “Вiдеобiмба 2”.
4.20 “Цiлком 
таємно-2017”.
5.15 Телемагазини.

п'ятниця, 31 грудня

субота, 1 січня

.
6.00 Гiмн України.
6.05,7.30 Геолокацiя: 
Волинь.
6.30 М/с “Пiнгвиня По-
роро”.
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,4.35
Новини.
7.05 Невiдомi Карпати.
8.05 Т/с “Шетланд”.
9.10 Телепродаж.
9.40 Т/с “Преса”.
10.35 Д/с “Дикуни”.
11.00 Прозоро: про со-
цiальне.
12.00,18.20 “По-люд-
ськи”.
13.10 Прозоро: про акту-
альне.
14.00 UA:Фольк. Ново-
рiчний концерт.
15.10,22.00,5.30 Спорт.
15.20 Концерт. Пiснi про 
кохання.
16.30 Д/с “Дикi тва-
рини”.
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с “Свiт дикої 
природи”.
19.55 Д/с “Дика природа 
Латинської Америки”.
22.30,0.00 Концерт 
“Твоя музика. Анатолiй 
Матвiйчук”.
23.45 Новорiчне 
привiтання Президента 
України.
0.10 Концерт “Твоя му-
зика. Ольга Сумська i 
Вiталiй Борисюк”.
1.05 Концерт “Твоя му-
зика. яна Пiскарьова”.
2.05 Новорiчний концерт 
Нiна Матвiєнко та Дмитро 
Андрiєць.
2.55 Новорiчний концерт
3.55 Новорiчний концерт

.
6.30,7.10,8.10 Снiданок 
з “1+1”.
7.00,8.00,19.30 “ТСН”.
9.00,10.05,11.10,
,14.40,16.55,17.55 Т/с 
“Свати 7”.
19.00 “ТСН: Новий рiк”.
20.00,0.00 “Новорiчний 
Вечiрнiй квартал 
2021/2022”.

23.45 “Новорiчне 
привiтання з Новим 2022 
роком”.
0.55 “Новорiчний 
Вечiрнiй квартал 
2020/2021”.

.
5.20 “Слiдство вели...” з 
Л. Каневським”.
7.00 “Ранок з ”.
10.00 “Корисна про-
грама”.
11.00 Х/ф “Дванадцять 
мiсяцiв”.
13.40 Х/ф “Морозко”.
15.20 Х/ф “Карнавальна 
нiч”.
16.50 Х/ф “Вечори на 
хуторi поблизу Ди-
каньки”.
18.10 Х/ф “Дiамантова 
рука”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Iван Васи-
льович змiнює про-
фесiю”.
22.15,0.00 “Чекаємо 
весни в Новий рiк на 
23.50 Новорiчне 
привiтання Президента 
України Володимира 
Зеленського.
1.05 “Мiсце зустрiчi. 
Новий рiк”.

.
6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00
,15.00,16.00,17.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.30 Iсторiя для до-
рослих.
7.10,8.10 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
7.15 Д/с “Повiтрянi 
воїни”.
8.15,12.20 Форшмак.
9.00,21.00 Час новин. 
Пiдсумки дня.
10.10 Д/с “Загадки ве-
ликих битв”.
11.10 Д/с “Переказана 
iсторiя”.
17.30,18.10,19.15 Х/ф.
15.30 Час “Ч”.
16.10,1.10,5.10 Д/с 
“Таємнича свiтова вiйна”.
16.35 Невигаданi iсторiї.

17.10 Д/с “Спецназ: 
ближнiй бiй”.
19.40 “5 копiйок”.
20.30,21.15 Концерт М. 
Поплавського “Українськi 
хiти”.
22.00,0.00 Концерт 
ансамблю “Лiсапєтний 
батальйон” “Великий 
ювiлейний”.
23.50 Новорiчне 
привiтання Президента 
України.
2.00 “Час за Гринвiчем”.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

.
2.45 Скарб нацiї.
2.55 Еврика!
3.15 Служба розшуку 
дiтей.
3.20 Факти.
3.45 Х/ф “Останнiй кiно-
герой”.
6.05 Х/ф “Деннiс-мучи-
тель”.
8.00 М/ф “У пошуках 
Жар-птицi”.
9.35 М/ф “Добриня Ми-
китович i Змiй Гори-
нович”.
10.50 М/ф “Олешко По-
пович i Тугарин Змiй”.
12.25 М/ф “Iлля Муро-
мець i Соловей-роз-
бiйник”.
14.00 М/ф “Три богатирi 
на далеких берегах”.
15.25 М/ф “Iван Кня-
женко i Сiрий Вовк”.
17.00 М/ф “Iван Кня-
женко i Сiрий Вовк 2”.
18.30 М/ф “Три богатирi 
та Шамаханська цариця”.
20.00,0.00 Новорiчний 
Дизель-шоу. (12+).
23.55 Привiтання Прези-
дента України Володи-
мира Зеленського.
1.10 Дизель-шоу до са-
мого ранку. (12+).

.
5.20 Т/с “Коли ми 
вдома”.
7.30 Т/с “Ми бiльше нiж 
я”.
11.30 Т/с “Життя пре-
красне”.
16.05 Х/ф “Дiвчата”.

18.05 Х/ф “Операцiя “И” 
та iншi пригоди Шурика”.
20.00 Х/ф “Дiамантова 
рука”.
22.05,0.00 Х/ф “Iван 
Васильович змiнює про-
фесiю”.
23.50 Новорiчне 
привiтання Президента 
України В.О. Зелен-
ського.
0.10 Україна має талант.

.
6.00,7.45 “Kids` Time”.
6.05 Х/ф “Крiстофер 
Робiн”.
7.50 “Орел i решка”.
9.00 “Дiти проти зiрок”.
10.25 Х/ф “Гарi Поттер i 
в`язень Азкабана”.
13.10 Х/ф “Гарi Поттер i 
Кубок вогню”.
16.10 Х/ф “Гарi Поттер i 
Орден Фенiкса”.
19.00 “Хто зверху?” 
21.00 Х/ф “Брюс Всемо-
гутнiй”.
23.00,0.00 Х/ф “Еван 
Всемогутнiй”.
23.45 “Новорiчне звер-
нення Президента 
України 2021”.
1.10 Х/ф “Мерi Поппiнс 
повертається”.

.
5.50,5.00 Зоряний шлях.
9.20 Х/ф “Сiм`я на-
прокат”.
11.20,15.30 Т/с “Мiдне 
колечко”.
15.00 Сьогоднi.
16.00 Новорiчна нiч на 
каналi Україна.
20.00 Новорiчне шоу 
“Маска”.
23.55 Привiтання Прези-
дента України Володи-
мира Зеленського з 
Новим роком!
0.00 Музична плат-
форма.
3.00 Великий Новорiчний 
Концерт.

.
7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00
,16.00,17.00 “Ре-
портер”. Новини.

7.10,8.10 “Новий день” з 
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 “Новини 
країни” з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 “Новини 
країни” з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 “Обiдня перерва” з
14.15 “Великий день” з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 “Година пiк” 
17.10,4.00 Концерт.
20.00,2.30 “П`ята ко-
лонка” з Х. Чернегою.
20.30,3.00 “Влада хохо-
тала” з Ю. Петрушев-
ським.
21.00 “Прямо в 2022 рiк”.
23.50 Новорiчне 
привiтання Президента 
України.
0.10 Новий рiк
3.30 “Мiнiстерство 
правди”.

.
5.00 Х/ф “Гостя з май-
бутнього”.
6.50 Х/ф “В країнi жiнок”.
9.00 Х/ф “Вона”.
11.25 Х/ф “Можна тiльки 
уявити”.
13.25 Х/ф “Замовлення”.
15.10 Х/ф “Шульга”.
17.55 Х/ф “Аритмiя”.
20.20 Х/ф “Давай розлу-
чимось!”
22.20 Х/ф “Королiвство 
повного мiсяця”.
0.05 Х/ф “Ласкаво про-
симо до Райлi”.
2.15 Х/ф “Та, що бiжить 
хвилями”.

.
6.30 “Top Shop”.
8.00 М/с “Юху та його 
друзi”.
8.35 “Ух ти show”.
8.45,13.35 “Орел i 
решка. Навколо свiту”.
9.40 “Орел i решка. Дива 
свiту”.
11.40 “Iнше життя”.
14.40 Х/ф “Степфордськi 
дружини”.
16.20 Х/ф “Силач Сан-
та-Клаус”.
18.15 Х/ф “Няньки”.

20.00 Х/ф “Щурячi пере-
гони”.
22.10 Х/ф “Поганий 
Санта”.
0.00 Х/ф “Машина часу в 
джакузi”.
1.50 Х/ф “Диявол i 
Денiел Вебстер”.
3.35 “Нiчне життя”.

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

.
6.05 М/ф “Новорiчна 
подорож”.
6.40 М/ф “Бременськi 
музиканти”.
7.20 М/ф “Жив собi пес”.
7.50,9.00 “Випадковий 
свiдок”.
8.30,19.00 “Свiдок”.
13.15 “Таємницi свiту”.
13.55 Х/ф “Бiнго Бонго”.
16.00 Х/ф “Живiть у ра-
достi”.
17.30 Х/ф “Кохана жiнка 
механiка Гаврилова”.
20.10 Х/ф “Формула 
кохання”.
22.00,0.00 “Дискотека 
80-х”.
23.50 “Новорiчне 
привiтання Президента 
України Володимира 
Зеленського”.
3.10 “Концерт гурту 
“ТIК”.
4.35 “Концерт Гарiка 

Кричевського “Поїхали”.

.
3.55 Комедiя “Доярка з 
Хацапетiвки”.
6.55 Х/ф “Карнавал”.
9.25,10.30 Х/ф “Собака 
на сiнi”.
10.00 Вiстi.
10.20 Вiстi. Мiсцевий 
час.
12.20 Х/ф “Казки Руб-
льовського лiсу”.
13.55 Х/ф “Новорiчна 
дружина”.
15.40 Комедiя “Три плюс 
два”.
17.10 Комедiя “Сму-
гастий рейс”.
18.40 “Королi смiху”.
21.00 “Новорiчний парад 
зiрок”.
22.55 Новорiчне звер-
нення Президента Росiй-
ської Федерацiї В.В. 
Путiна.
23.00 Новорiчний Бла-
китний Вогник- 2022.
3.10 Комедiя “Дуенья”.

.
6.00 Мiстична Україна.
6.55 Правила виживання.
8.55,18.50 У пошуках 
iстини.
9.50,1.40 Речовий 
доказ.
11.00,21.50 Створення 
бренду.
12.00 Теорiя Змови.
13.00 Коза ностра.
14.00 Неймовiрнi вина-
ходи.
15.00 Дикi Фiлiппiни 
Найджела Марвiна.
15.50 Довiдник дикої 
природи.
16.50,23.40 НАСА: 
нез`ясоване.
17.50,0.40 Фантастичнi 
iсторiї.
19.50 Дикий i живий.
20.50 Таємнича свiтова 
вiйна.
22.40 Народження кон-
тинентiв.
2.50 Брама часу.
3.45 Дике виживання.
4.45 Нашi.

.

6.00 Мультиранок.
9.30 М/ф “У пошуках 
Дорi”.
11.15 М/ф “У пошуках 
Немо”.
13.15 Д/ф “Шрек на-
завжди”.
15.15,17.15,18.45,22.4
5,0.45,2.30,3.30 Одного 
разу пiд Полтавою.
15.45,22.15,1.15 Од-
ного разу в Одесi.
,21.45,23.15,3.00
Танька i Володька.
16.45,18.15,0.15 Сi-
мейка У.
23.45 Країна У. Новий 
рiк.
2.00,4.30 Країна У 2.0.
5.00 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
5.50 Кориснi пiдказки.

.
8.15 Х/ф “Мачуха”.
10.15 Х/ф “Боги Єгипту”.
12.20 Х/ф “Геошторм”.
14.05 Х/ф “Лего. Фiльм”.
15.45 Х/ф “Агент Джоннi 
Iнглiш”.
17.10 Х/ф “Агент Джоннi 
Iнглiш: 
Перезавантаження”.
18.50 Х/ф “Вiдпустка за 
обмiном”.
21.00 Х/ф “Одинадцять 
друзiв Оушена”.
22.55 Х/ф “Адвокат 
диявола”.
1.15 Х/ф “Перегони”.
3.10 Х/ф “Управлiння 
гнiвом”.
4.55 Х/ф “Таксi”.

.
6.00 “ДжеДАI”.
6.15 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”.
8.05 “Загублений свiт”.
14.10 Х/ф “Не виходь”.
16.20 Х/ф “На межi”.
18.50 Х/ф “Аватар”.
22.00,0.00 Х/ф “Хижак”.
23.40 Привiтання 
Президента України.
0.25 Х/ф “Хижак 2”.
2.30 Х/ф “Чужий проти 
Хижака”.
3.55 “Вiдеобiмба 2”.
4.20 “Цiлком 
таємно-2017”.

тала” з Ю. Петрушев-
ським.
14.15 “Мiнiстерство 
правди”.
15.15,16.15 Концерт.
17.15 Новорiчний 
святковий концерт 
2022.

.
5.00 Х/ф “Одiссея 
капiтана Блада”.
6.50 Х/ф “Ласкаво 
просимо до Райлi”.
9.00 Х/ф “Аритмiя”.
11.25 Х/ф “Давай роз-
лучимось!”
13.25 Х/ф “Королiв-
ство повного мiсяця”.
15.10 Х/ф “Та, що 
бiжить хвилями”.
17.55 Х/ф “Приватне 
пiонерське”.
20.20 Х/ф “Приватне 
пiонерське 2. Ура, 
канiкули!”
22.15 Х/ф “Приватне 
пiонерське 3. Привiт, 
доросле життя!”
0.05 Х/ф “Синьйор 
Робiнзон”.
2.15,3.25 Х/ф “Два-
надцять мiсяцiв”.

.
6.30 “Top Shop”.
8.00 М/с “Кротик i 
Панда”.
8.30 “Ух ти show”.
9.00 “Орел i решка. 
Шопiнг”.
10.50 Х/ф “Няньки”.
12.30 Х/ф “Щурячi 
перегони”.
14.30,22.00 “Орел i 
решка. Навколо свiту”.
18.10 “Орел i решка. 
На краю свiту”.
19.10 “Орел i решка. 
Дива свiту 2”.
0.00 Х/ф “Поганий 
Санта”.
1.50 Т/с “Три сестри”.
2.45 “Нiчне життя”.

.
6.30 Телемагазин.
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.40 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,
0.25,2.05,4.05,5.35
Новини.
7.10 М/ф “Як козаки 
прибульцiв зустрiчали”.
7.30 М/ф “Як козаки на 
весiллi гуляли”.
7.50 М/ф “Як козак 
щастя шукав”.
8.10,4.00 Погода.
8.15 Д/с “Суперчуття”.
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Като-
лицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в 
Українi.
13.30 UA:Фольк. Ново-
рiчний концерт.
14.30 Країна пiсень.
15.35 Концерт “Твоя 
музика. Анатолiй 
Матвiйчук”.
16.55 Концерт “Твоя 
музика. Ольга Сумська i 
Вiталiй Борисюк”.
17.55 Концерт “Твоя 
музика. музика. 

яна Пiскарьова”.
19.10 Х/ф “Груднева 
наречена”.
21.25 Т/с “Готель 
“Адлон”. Сiмейна сага”.
23.25,0.50 Д/с “Осо-
бливий загiн. Супер-
чуття”.
1.40 Д/с “Дикi тва-
рини”.
2.30 #ВУкраїнi.
3.05 Спецпроєкт “Цiна 
вiри”.
4.30 Невiдомi Карпати.

.
7.25 “Життя вiдомих 

людей”.
10.00 “Свiт навиворiт”.
18.30 “Свiтське життя. 
Дайджест”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Х/ф “Алiта: бо-
йовий янгол”.
22.30 Комедiя “Ска-
жене весiлля 2”.
0.25 Комедiя “Тер-
мiнал”.
2.45 “Концерт “Неза-
лежнiсть у твоїй ДНК”.

.
6.55 М/ф “Як козаки в 
хокей грали”.
7.10 Х/ф “Санта i Ком-
панiя”.
9.00 “Готуємо разом”.
10.00,11.00,11.50
“Iнше життя”.
12.45 Х/ф “Пригоди 
Паддiнгтона”.
14.25 Х/ф “Пригоди 
Паддiнгтона 2”.
16.10 Х/ф “Замерзла з 
Маямi”.
18.00 Х/ф “Анжелiка, 
маркiза янголiв”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Дуже поганi 
матусi”.
22.20 Х/ф “Дуже поганi 
матусi 2”.
0.10 “Речдок. Новий 
рiк”.
1.35 “Речдок”.

.
6.00 Вiкно до Америки.
6.10 Д/с “Секретно. 
Холодна вiйна”.
7.00,8.00,8.45,12.00,
15.00,16.00,17.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
7.10 Д/с “Повiтрянi 
воїни”.
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
8.10 Невигаданi iсторiї.
9.00 Божественна 

лiтургiя ПЦУ.
11.00,12.05 Боже-
ственна лiтургiя УГКЦ.
12.50,15.15 Х/ф.
16.10,17.10,22.00
Концерт.
18.00,2.00,5.10 Пiд-
сумки тижня з А. 
Мiрошниченко.
19.00 “Прямим тек-
стом з Юрiєм Лу-
ценком”.
20.10 Машина часу.
20.35 Стоп-реванш.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
0.30 Феєрiя мандрiв.
1.10 Д/с “Таємнича 
свiтова вiйна”.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

.
4.20 Скарб нацiї.
4.30 Еврика!
4.40 “На трьох”. (16+).
6.40 Х/ф “Сонна ло-
щина”.
8.30 Х/ф “Супер 8”.
10.30 Т/с “Новорiчний 
пес”.
12.15 Т/с “ДВРЗ: Опе-
рацiя “Новий рiк”.
14.00 Х/ф “Володар 
перснiв: Хранителi 
персня”.
17.05 Х/ф “Володар 
перснiв: Двi вежi”.
20.25 Х/ф “Володар 
перснiв: Повернення 
короля”.
0.00 Дизель-шоу. 
2.25 Особливостi на-
цiональної роботи.
3.15 Я зняв!

.
5.35 Х/ф “Новорiчний 
янгол”.
7.20 Т/с “Коханка у 

спадок”.
11.05 Х/ф “Дiвчата”.
12.55 Х/ф “Операцiя 
“И” та iншi пригоди Шу-
рика”.
14.40 СуперМама. 
19.00 Хата на тата. 

.
6.00,0.05 “Варьяти”. 
(12+).
6.15,8.30 “Kids` Time”.
6.20 М/ф “Том i Джерi: 
маленькi помiчники 
Санти”.
6.50 М/ф “Атлантида: 
загублена iмперiя”.
8.35 Х/ф “Еван Всемо-
гутнiй”.
10.15 Х/ф “Ну що, при-
їхали?”
12.00 Х/ф “Ну що, при-
їхали: Ремонт”.
13.45 Х/ф “Ласкаво 
просимо, або Сусiдам 
вхiд заборонено”.
15.25 Х/ф “Рiччi-багач”.
17.10 Х/ф “Брюс Все-
могутнiй”.
19.00 Х/ф “Маска”.
20.55 Х/ф “Син Маски”.
22.40 Х/ф “Чотири 
Рiздва”.

.
6.00,19.00 Сьогоднi.
7.00 Зоряний шлях.
8.10 М/ф “Грiнч”.
9.40 Х/ф “Джентльмени 
удачi”.
11.30 Х/ф “Iван Васи-
льович змiнює про-
фесiю”.
13.20 Т/с “Дiвчатка 
мої”.
17.00,20.00 Т/с “Сiм`я 
на рiк”.
22.00 Т/с “Врятувати 
маму”.
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с “Дiда Мороза 
не буває”.
5.20 Реальна мiстика.

.
9.00,17.15 Новорiчний 
святковий концерт 
2022.
12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00 “Ре-
портер”. Новини.
15,14.15,15.15,16.15
Концерт.
13.15 “П`ята колонка” з 
Х. Чернегою.
19.00 Новий рiк на 
Прямому.

.
5.00 Х/ф “Одiссея ка-
пiтана Блада”.
6.50 Х/ф “Синьйор 
Робiнзон”.
9.00 Х/ф “Приватне 
пiонерське”.
11.25 Х/ф “Приватне 
пiонерське 2. Ура, 
канiкули!”
13.20 Х/ф “Приватне 
пiонерське 3. Привiт, 
доросле життя!”
15.10,16.20 Х/ф “Два-
надцять мiсяцiв”.
17.55 Х/ф “Чорна 
кiшка, бiлий кiт”.
20.20 Х/ф “Гороби-
новий вальс”.
22.20 Х/ф “Новорiчнi 
пригоди Машi та Вiтi”.
0.05 Х/ф “Пушкiн: Ос-
тання дуель”.
2.15 Х/ф “Капернаум”.

.
6.30 “Top Shop”.
8.00 М/с “Кротик i 
Панда”.
8.35 “Орел i решка. 
Шопiнг”.
9.30 Х/ф “Коли Санта 
впав на Землю”.
11.20 Х/ф “Силач Сан-
та-Клаус”.
13.10 “Орел i решка. 
Перезавантаження. 
Америка”.
0.00 Х/ф “Машина часу 

в джакузi”.
1.45 “Орел i решка. 
Навколо свiту”.
2.30 Т/с “Три сестри”.
3.25 “Нiчне життя”.

.
6.30 Телемагазин.
7.30 Рекордсмени Го-
лiвуда: Зворотнiй вiдлiк.
9.30 Iдеї ремонту.
10.20 Один за 100 
годин.
12.00 Правила життя.
13.40 Правила вижи-
вання.
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 по-
ради.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

.
5.55 Х/ф “Вавилон ХХ”.
7.50 “Слово Предстоя-
теля”.
8.00 “Випадковий 
свiдок. Навколо свiту”.
10.25 Х/ф “Оксамитовi 
ручки”.
12.25 Х/ф “Блеф”.
14.35 Х/ф “Сто грамiв” 
для хоробростi...”
16.00 Х/ф “Хiд конем”.
17.35 Х/ф “Без року 
тиждень”.
19.00 Х/ф “Золоте 
теля”.
22.20 Х/ф “Суперпо-
грабування в Мiланi”.
0.20 Х/ф “Це я”.
2.00 “Легенди карного 
розшуку”.

.
4.15 Х/ф “Лев Гурич 
Сiнiчкiн”.
5.25 Т/с “Голубка”.
7.00 Т/с “Чорна кров”.

8.45 “Ранкова пошта з 
Миколою Басковим”.
9.15 “Сто до одного”.
10.00,19.00 Вiстi.
10.30 Х/ф “Знову 
замiж”.
11.55 Х/ф “Галина”.
15.05 “Пiсня року”.
16.50 “Гумор року”.
19.45 Вiстi. Мiсцевий 
час.
20.00 Х/ф “Лелека на 
даху”.
23.15 Т/с “Човни-
карки”.
2.40 Х/ф “Казки Руб-
льовського лiсу”.
4.10 Кiно про кiно. 
“Звичайне диво”.

.
6.00,5.45 Дикi Фiлiп-
пiни Найджела Марвiна.
7.00 Випадковий 
свiдок.
9.25 Речовий доказ.
10.35,17.25 У пошуках 
iстини.
12.30 Фантастичнi 
iсторiї.
13.30 Заборонена 
iсторiя.
14.30,21.00 Невiдома 
Європа.
16.30 Найекстремаль-
нiший.
19.00 Левиний рик.
20.00 Народження кон-
тинентiв.
23.00 Загадковi зло-
чини середньовiччя.
0.00 Їжа богiв.
1.00 Природа сього-
дення.
2.00 Мiстична Україна.
3.30 Бандитський Київ.

.
6.00 Мультиранок.
10.10 Х/ф “Снiгова 
королева”.
11.50 Х/ф “Казка про 
12 мiсяцiв”.
.30,16.30,23.30,2.15

Одного разу пiд Пол-
тавою.
14.00,16.00,0.00
Танька i Володька.
18.00 М/ф “Вперед i 
вгору”.
19.45 Х/ф “Хто в домi 
“тато”?”
21.35 Х/ф “Хто в домi 
“тато”? 2”.
0.30 Сiмейка У.
1.00,3.15 Одного разу 
в Одесi.
1.30 Країна У 2.0.
3.50 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

.
7.45,4.00 Х/ф “Вiд-
пустка за обмiном”.
9.55 Х/ф “Авiатор”.
12.40 Х/ф “Мачуха”.
14.45 Х/ф “Люди-
на-павук”.
16.40 Х/ф “Люди-
на-павук 2”.
18.45 Х/ф “Люди-
на-павук 3”.
21.00 Х/ф “Тринадцять 
друзiв Оушена”.
23.00 Х/ф “Останнiй 
самурай”.
1.30 Х/ф “Легенда Г’ю 
Гласса”.

.
6.00 “Шаленi пере-
гони”.
7.00 “ДжеДАI”.
8.35,1.25 “Загублений 
свiт”.
13.40 Х/ф “При-
булець”.
15.35 Х/ф “Аватар”.
18.45 Х/ф “Планета 
мавп”.
21.00 Х/ф “Облiвiон”.
23.20 Х/ф “Хижак 2”.
2.25 “Вiдеобiмба 2”.
4.00 “Найкраще”.
4.05 “Цiлком 
таємно-2017”.
5.45 Телемагазини.

неділя, 2 січня

Відповіді на кросворд з №49

По горизонталi:
1. ...-концерт. 5. Зв`язок грибникiв. 
8. Рiчка в Африцi. 9. Наївна лю-
дина. 11. Японський театр. 12. 
Рiчка у Францiї. 14. Плiд злакiв. 15. 
Молодий матрос. 18. Червона ... 
21. Притока Гаронни. 22. Густина. 
23. Середземне ... 25. Мiсто в Iндiї. 
27. Держава в Океанiї. 30. 
«Чарiвник країни ...». 31. Друга 
нота. 32. Мiсто в штатi Арiзона. 33. 
Арабський титул. 35. Мiсто в Мав-
ританiї. 36. С/г культура

По вертикалi:
2. Антонов. 3. Оптичне скло. 4. 
Лiкар на пiдвiконнi. 5. ... Делон. 6. 
Зарозумiлiсть. 7. Вигук. 10. Старо-
давня фр. монета. 13. Жiноче iм`я. 
16. Неопiзнан. лiтаючий об`єкт. 17. 
Бог-сокiл. 19. Укр. Радянська ен-
циклопедiя. 20. Вибухiвка. 23. 
Крайня точка материка. 24. Ве-
ликий вiдрiзок часу. 25. Двобiй. 26. 
... Бобул (спiвак). 28. Звiр з тро-
яндою. 29. Озеро в Казахстанi. 32. 
Грош. од. Лаоса. 34. Супутник 
Юпiтера

По горизонталi:
1. Горб. 3. Душа. 5. Орбiт. 7. Люкс. 9. 
Пень. 11. Ом. 12. Буш. 14. Об. 15. Ада. 
16. Кiр. 17. Бел. 19. Ака. 22. Тм. 24. 
Куш. 25. Ла. 26. Лаос. 28. Шрiт. 29. 
Бояри. 30. Табу. 31. Клон

По вертикалi:
1. Галон. 2. Бос. 3. Дтп. 4. Альба. 6. 
Блуд. 8. Юм. 10. Но. 12. Барак. 13. 
Шабаш. 18. Атлет. 20. Кузя. 21. Ватин. 
23. Ма. 25. Лi. 27. Сбу. 28. Шик

КРОСВОРД



№	50	(998)
23	грудня 2021 року 17

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

8
м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те

л
. 

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

2 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

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

2

51

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403Д

ОР
ОГ

О

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

3

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

51

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою

Тел. 0663411681, 0969329526

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

СВИНЕЙСВИНЕЙ

51
51

Новожанівський м'ясокомбінат 
закуповує від населення 

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

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ 

51

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

КОРІВ ДІЙНИХ 
У БУДЬ - ЯКІЙ КІЛЬКОСТІ

 Тел.: 0982662042 ,0991737570

51

КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 
КІЗ, БАРАНІВ

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

Вимушений забій

51

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КІЗ, БАРАНІВ.

Вимушений доріз

0999597822 
0679830196

51

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

живою вагою. Терміновий виклик! 

КУПЛЮ 
ДОРОГО

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, 
КОНЕЙ

1

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

живої ваги.

 Тел. 0990128098 (Олег)
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ 

51

КУПЛЮ СВИНЕЙ,
СВИНОМАТОК

живою вагою

0662183433, 
0671111363Те

л.

БУДИНКИ
Продаж

� БУДИНОК, вул.	Кондра-
тенка,	113.	Газ,	вода,	з/д	
6	соток.	Недорого.	Тел.	
0505976790.	

� БУДИНОК-інтернат, с. 
Біленченківка, з/п 1100 м.кв. 
Цегляний, бетонні плити, 
дах вкритий шифером. Тел. 
0680539775

� 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. Білен-
ченківка. Газ, вода, господарські 
споруди, земельна ділянка. Ціна 
при огляді, торг. Т.066 1890273

� БУДИНОК, с. Островерхівка, 
жилий стан, 4 кімнати, 83 м.кв., 
зручності в будинку, на тери-
торії гараж, погріб, господар-
ські споруди. Тел. 0664198360, 
0972700086

� 1/2	БУДИНКУ, потребує 
ремонту. З/д 7 соток. Ціна 2500 
у.о. з вашим переоформленням. 
Тел. 0500339845

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

� БУДИНОК, з усіма зруч-

ностями, р-н автостанції. Ціна 
договірна. Тел. 0994948199 

� БУДИНОК, с. Бутовичеське, 
Харківецька с/р. З/п 54 м.кв., 
газифікований. Колодязь, кана-
лізація. Лічильники, господарські 
споруди, гараж, 2 погреби, з/д 16 
соток. Все приватизоване. Термі-
ново. Недорого. Тел. 0500629905

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

� БУДИНОК, 90 м. кв., газифі-
кований, зі зручностями. Гараж, 
підвал, господарські споруди. 
З/д 10 соток. Р-н Підварок. Тел. 
0662820905, 0994473444.

� ДВОРИЩЕ с. Вельбівка, з/д 
18с., зруйнована хата. Продаж за 
умови оформлення документів. 
Тел. 0666686004. 

� БУДИНОК, вул. С. Козаченка. 
З/п 60,4 м.кв., 4 кімнати, гараж, 
сарай, господарські споруди, 
вхідний погріб, всі зручності. Тел. 
0994911774. 

� БУДИНОК, вул. Н. Грунь, 80 
м.кв. Всі зручності, з/д 10 соток. 
Ціна розумна, недорого. Тел. 
0953995098.

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

� БУДИНОК, с. Красна Лука, 
66,7 м.кв.  Газ, вода, господар-
ські споруди, з/д, річка поряд. 
Ціна договірна. Можлива роз-

строчка. Розгляну всі варіанти. 
Тел. 0957757334

� БУДИНОК з господарськими 
спорудами, по вул. Н. Грунь, без 
зручностей. Газ в будинку, вода 
біля будинку, опалення – дрова. 
Недорого. Ціна при огляді. Тел. 
0688981256. 

� БУДИНОК, з/п 64 м. кв., всі 
зручності, з/д 12 соток. Мож-
ливий обмін на 1-, 2-кімн. кв. Тел. 
0668791450. 

� БУДИНОК, с. Сари, газ, вода, 
господарські споруди. Тел. 
0666681539. 

� БУДИНОК, р- н дитбудинку, 
з/д 9 соток, л/к, гараж, сарай, 
газ, вода. Тел. 0661196506

� БУДИНОК у селі, з госпо-
дарськими спорудами, ж/п 35 
м.кв., з/д 0,42га. Під дачу або 
проживання. Недорого. Тел. 
0956262141. 

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

КВАРТИРИ
Продаж

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

� 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. 
Тел. 0664116050, 0995412446, 
0981794275

� 2-КІМН. кв., 2/3 поверх, р-н 
Черемушки. Тел. 0958357038

� 3-КІМН. кв., 1/5 поверх, вікна 
– склопакети. Індивідуальне опа-
лення, з/п 59 м.кв., відмінний 
стан. Ціна при зверненні. Торг при 
огляді. Тел. 0503044598. 

� 2-КІМН. кв., 30 м.кв., 1-повер-
ховий будинок, р-н В. Круга. Газ, 
вода, лічильники. Без зручностей. 
Сарай, погріб. Недорого. Торг 
при огляді. Тел. 0669129442.

� 3-КІМН. кв.,  1/5 поверх, р-н 
Сарський, 68,7 м.кв., автономне 
опалення. Дві лоджії. Ціна при 
огляді. Тел. 0953115816.

� КВАРТИРА у м. Гадяч, із закін-
ченим ремонтом. Запрошую на 
оглядини. Тел. 0675312909

� 3-КІМН. кв.,   р-н Заяр, 59 
м.кв. Світла, простора, тепла. 
Тел. 0990443528. 

� 2-КІМН. кв., 52 м.кв., р-н Заяр, 
індивідуальне опалення, сарай, 
погріб. Суха, тепла, світла. Не 
кутова. Ціна 17 тис. у.о. Торг. Тел. 
0502076765. 

� 2-КІМН. кв., 50,5 м.кв., 5/5 
поверх, вул. Гетьманська. Тел. 
0994573042. 

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

� КВАРТИРА,	р-н «болгарського 
містечка», усі зручності, індивіду-
альне опалення. Ціна при огляді. 
Тел. 0956262141

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

� З/Д	10	соток, р-н авто-
станції, приватизована. Кому-
нікації поруч. Пров. Шкільний, 
11А. Тел. 0667535655

� З/Д	10	соток, приватизо-
вана, з фундаментом, 150 МЗ 
в «болгарському містечку». 
Тел. 0953514363 

� З/Д	9	соток,	із	старим	
будинком. М. Гадяч, вул. Пер-
шотравнева, 111. Є світло, 
вода підведена. Молодий сад. 
Ціна договірна, при огляді. Тел. 
0956843543

� З/Д	10	соток, приватизо-
вана, комунікації поряд, р-н 
Автостанції, пров. Лохвицький 
№6. Гараж, фундамент. Тел. 
0953444703, 0509178530.  

� ПАЙ	3га. С. Великі Будища. 
Або обміняю на авто. Тел. 
0978924537

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

� 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  

� ПАВІЛЬЙОНИ з новим облад-
нанням в м. Лохвиця  для вашого 
бізнесу. Продам або здам в 
оренду. Площа до 25 м.кв. Тел. 
0669801442  

� МАГАЗИН с. Вельбівка. Або 
здам в оренду. Ціна договірна. 
Тел. 0955507117

ЗДАМ

� ЖИТЛО, подобово, на три-
валий термін або бригаді у від-
рядженні, Інтернет, кондиціонер. 
Можливість надання відповідних 
документів. Тел. 0508783429 

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

� 1-КІМН.	кв., подобово, р-н 
Черемушки. Тел. 0501607067

� ЖИТЛО подобово, для бри-
гади у відрядженні (3 – 4 людини). 
Або на зимовий період для 
одного чоловіка. Тел. 0660973404

� КОМФОРТАБЕЛЬНЕ	ЖИТЛО.	
Економ та люкс-класу. Подо-
бово та на тривалий термін. Тел. 
0956751072

� 1-КІМН.	кв.,	подобово, центр 
міста, р-н В. Круга. Всі зручності, 
євроремонт. Тел. 0999232382

� БУДИНОК, по вул. Чапаєва. 
Тел. 0954238850
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	� 1-КІМН.	кв.,	на довготри-
валий термін, р-н Черемушки. 
Тел. 0509145520

ГАРАЖІ
Продаж

	� ГАРАЖ, пров. Сумський. Ціна 
договірна. Тел. 0951963214. 

	� ГАРАЖ добротний, в центрі 
міста, з підвалом, 6х4м., з під-
валом. Р-н магазину «Господа-
рочка». Тел. 0502545532

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-2101, 1974 р.в., двигун 5, 
газ/бензин, КПП 5ст. Документи 
в порядку. Ціна 20 тис. грн. Тел. 
0662020446. 

	� FIAT	Fiorino, 2008 р.в., 1,3 TD, 
пасажир, ідеальний стан. Деталі 
по телефону. Тел. 0661121949, 
0507667187.   

	� RENAULT	Megan	3, 2011 р.в., 
1,6 бензин, колір голубий металік. 
Ціна 7500 у.о. Тел. 0507566792

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

 

	� МІНІ-ТРАКТОРИ	ТА	С/Г	ТЕХ-
НІКА	із	Польщі: обприскувачі, 
дискові борони АГ, культиватори, 
розкидачі міндобрив, плуги та 
інше. Доставка. Тел. 0938156531, 
0972790378. (42)

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

	� МТЗ,	АГД	та	БДН, ПЛУГИ,	
РОЗКИДАЧІ	ДОБРИВ, КУНи, 
відвали, обприскувачі та інше. 
Тел. 0507664550, 0675361150, 
0734041300

	� МІНІ-ТРАКТОР «JINMA 
JM-244В», 2011 р.в. Тел. 
0963232180 

	� КУЛЬТИВАТОР навісний, до 
МТЗ, ЮМЗ. Ціна договірна. Тел. 
0955507117

	� ПРИЧІП тракторний 2-ПТС-4. 
Недорого. Тел. 0688799214

МОТО
Продаж

	� МТ	«ДНЄПР» з коляскою. 
Документи. Гарний стан. Ціна 
договірна. Тел. 0668046130

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

	� Б/В	ГУМА	ТА	ДИСКИ	з	
Європи.	Великий	вибір	
на	будь-який	бюджет.	Під	
замовлення	і	в	наявності.	Тел.	
0668088886	(Сергій)

	� БАГАЖНИК на дах до ВАЗ-
2104. Багажник на дах до ВАЗ-
2105-06. Гума літня, з дисками 
195/65 R-15, 2 шт., до Citroen, 
Peugeot. Тел. 0507756543

	� АМОРТИЗАТОРИ КУВ 
(Японія) №341282, нові, задні та 
пильники до них. Ціна 3300 грн. 
Тел. 0992625576. 

	� Т-40: стартер, паливний 
насос, форсунки. Тел. 
0992625576. 

	� ГАЗ-66: розкатка, генератор, 
двері до кабіни, тент до легко-
вого причепа. Тел. 0664309003. 

	� КІЛЬЦЯ поршня, пальці до 
Газель 405, 96 мм. Пристрій для 
перемотки спідометра. Тел. 
0995333835. 

	� БЛОК двигуна Т-16, Т-25, 
з двома кришками, розпред-
валом, шестернями і масляним 
насосом. Тел. 0506718465

 �БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

	� ДОШКА, брус, штахет, 
шалівка. Дрова: сосна, береза. 
Доставка. Тел. 0509080626

	� ЩЕБІНЬ, пісок, глина, чор-
нозем, плити ПКЖ (6,0 х 1,5 
м., 6,0 х 3,0 м.), марш, гран-
відсів та інше. Доставка. Тел. 
0501881470

 � МЕБЛІ
Продаж

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

	� ТЕЛЕВІЗОР «LG». Недорого. 
Тел. 0996888310. 

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

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

РІЗНЕ
Продаж

	� ДРОВА твердих порід. 
Доставка. Тел. 0666681515

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

	� ПШЕНИЦЯ, кукурудза, 
ячмінь. Тел. 0631322762, 
0681844577, 0992488573

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0669568122

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

	� ДРОВА дубові, рубані і 
метрівки. Тел. 0662127037  

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

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

	� ГРИБИ «польські», кон-
сервовані, 0,5л. – 50 грн. Тел. 
0990415983

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

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

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0639575561

	� ДРОВА з доставкою, різних 
порід. Тел. 0950542553

	� СТІЛ	ПИСЬМОВИЙ, 1-тум-
бовий - 1шт., стільці м’які – 4 шт. 
Взуття чоловіче, р.42: ботинки 

зимові, туфлі осінні, туфлі літні. 
Стіл овальний, розкладний - 
2шт. Швейні машинки: «Зінгер», 
«Подольська». Тел. 0990549626.

	� КУКУРУДЗА з доставкою. 
Тел. 0999115132

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

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

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

	� ВІНИК банний: дуб, береза. 
Тел. 0999113938

	� КУКУРУДЗА	з	доставкою.	
Тел.	0995139836

	� КВІТКА «Алое», вік 8 років. 
Тел. 0953205992. 

	� ДРОВА. Тел. 0955250575

	� КОРМОРІЗКА, банки б/в 3л. 
- 7 грн., 1л. – 5 грн., 0,5л. – 3 
грн. Тел. 0666255440.  

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА, нова, 
в упаковці. Чек в наявності. Тел. 
0962784085. 

	� СУШКА яблучна, яблука 
домашні. Двигун-редуктор 1,6 
кВт. Тел. 0665895177. 

	� КОРІНЬ і настоянка гав’язі. 
Тел. 0509915010.  

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

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА 
«Indesit», 5 кг. Гарний стан. Ціна 
2200 грн. Тел. 0661697904. 

	� ШВЕЛЕР №14, 12, 10, 8. 
Кутник 75мм., 50 мм. Елек-
тродвигуни 7,5 кВт., 1500 об./
хв., 5,5 кВт., 1000 об./хв. Тел. 
0683443823

	� ГАРДЕРОБ, комод, витяжка, 
телевізор 14д., люстра, паласи. 
Все у відмінному стані. Тел. 
0503044598. 

	� ХОЛОДИЛЬНИК маленький, 
пральна машинка «Малютка», 
маленький телевізор, таганок, 
морські свинки – 50 грн. Чайний 
гриб. Тел. 0662000908. 

	� МОДЕМ, клавіатура, скло 
1,2х0,55м., буржуйка, задвижка 
у дров’яну пічку, квіти кімнатні, 
невеликі, різні. Тел. 0995333835. 

	� ХОЛОДИЛЬНИК 
2-камерний, 4-камфорна 
газова плита, пральна машина 
«Донбас», телевізор «Samsung», 
електродуховка. Тел. 
0662000908. 

	� ДРОВОКОЛ 3-фазний, гід-
равлічний, вал на стругальний 
станок з корпусами. Тел. 
0669740158. 

	� КРІСЛО розкладне, б/в. 
Телевізор «Samsung» з кіне-
скопом. Швейна машинка 
(ножна) «Подольська». Холо-
дильник «Днєпр 2МС», 
б/в. Палас 3х2м., б/в. Тел. 
0678692045.  

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

	� М/Х	ПІЧ, дуже гарний стан. 
Столик туалетний із тумбою і 
дзеркалом, стан нового. Недо-
рого. Тел. 0668545131. 

	� ШВЕЙНА	МАШИНКА, ножна, 
в-к Фінляндія. Стан гарний, шиє 
добре. Телевізор «Samsung»,з 
пультом, відмінний стан. Недо-
рого. Тел. 0668545131.

	� СТОЛИК туалетний. 
Дублянка з капюшоном р.50-
52. М/х піч. Стіл полірований. 
Пенал. Все у відмінному стані. 
Тел. 0668545131.

	� ВАГОНКА, вікно фронтонне, 
короб дверний (дубовий). 
Бочка 200л. Каністра мета-
лева 20, 40л. Люстра б/в. Тел. 
0995372117

ТВАРИНИ
продаж

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

	� ГУСИ. Тел. 0970878136

	� ТЕЛИЧКА тільна, від високоу-
дійної корови. Тел. 0976692394, 
0668449798. 

	� КІЗОЧКИ кітні, від гарної кози. 
На утримання. Тел. 0976692394, 
0668449798. 

	� СИМПАТИЧНИЙ	КОТИК 
білого окрасу шукає дбайливих 
господарів. Лоток «на відмінно». 
Тел. 0667549418. 

	� ШУКАЮ	«ПЕКІНЕСА» (хлоп-
чика) для в’язки. Тел. 0667732025

КУПЛЮ
 

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

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові 
плити, пральні машини, телеві-
зори у робочому та неробочому 
стані. Тел. 0662000908

	� ШИФЕР б/в. Тел. 0509608070

	� СТАРОВИННУ	КЕРАМІКУ, гле-
чики, макітри, сулії, куманці та 
інше. Тел. 0680105596

	� МОПЕД «Рига». Тел. 
0995659784

	� МОТОЦИКЛ «Восход-2», у гар-
ному стані. Бажано оригінальний. 
Тел. 0660073589

	� КУКУРУДЗУ суху, кілька тонн. 
Тел. 0668165445

	� МОТО	МТ-16,	12 з ведучою 
коляскою. Тел. 0668046130.

	� ХОЛОДИЛЬНИК «Донбас» 
у нормальному робочому стані. 
Тел. 0508396697

 �

 �БЮРО ЗНАХІДОК

	� ЗАГУБЛЕНИЙ	реєстраційний	
номер	транспортного	засобу 
Т3367ПЛ та	свідоцтво	реє-
страції	транспортного	засобу 
Серія ВІ №001215 трубоукла-
дача Д355С-3 «Komatsu». Прошу 
повернути за винагороду. Тел. 
0958870369 

	� ВТРАЧЕНЕ	посвідчення	трак-
ториста-машиніста видане на 
ім’я Сергія	Юрійовича	Останіна

	� ВТРАЧЕНІ	документи: 
паспорт КО №008257, військовий 
квиток, пенсійне посвідчення, 
посвідчення ліквідатора аварії на 
ЧАЕС, страхове свідоцтво видані 
на ім’я Івана	Івановича	Береж-
ного. Тел. 0951921808

	� ВТРАЧЕНІ	документи: 
паспорт, воєнний квиток, посвід-
чення УБД видані на ім’я Сергія	
Володимировича	Зубенка. 
Прошу повернути за винагороду. 
Тел. 0991702261

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

	� ПРИВЕЗУ: пісок, гран-
відсів, щебінь, кільця на кана-

лізацію. Послуги маніпуля-
тора. Тел. 0662127037

	� РЕМОНТ	ТА	ПЕРЕ-
ТЯЖКА	М’ЯКИХ	МЕБЛІВ, 
зміна дизайну, великий вибір 
тканин. Тел. 0956795984, 
0963814148, 0666471376

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН, м/х пічок, м’ясо-
рубок, мультиварок, блен-
дерів-комбайнів, пило-
сосів, хлібопічок, духових 
шаф, інвекторних зварок, 
зарядних пристроїв, «бол-
гарок», дрилів та ін. Виїзд на 
замовлення. Досвід роботи 
12 років. Доступна ціна. Тел. 
0957423588, 0684830471	

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	пилососів, холо-
дильників, болгарок, чистка 
бойлерів, дрилів та іншої 
електротехніки. Виїзд май-
стра. Зварювальні роботи, 
пайка. Спилювання дерев 
різної складності. Тел. 
0997199623. (Олександр)

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

	� ВОДОПОСТАЧАННЯ,	
теплопостачання,	кана-
лізація.  Монтаж, обслу-
говування, ремонт. Тел. 
0955338442

	� ПРИВЕЗУ	ПІСОК,	щебінь,	
гранвідсів,	цеглу,	чор-
нозем.	Послуги	маніпуля-
тора.	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,	сай-
динг,	блокхауз,	зварю-
вальні	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 буд-
матеріали). Послуги екскава-
тора. Тел. 0501881470

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬ-
НИКІВ за викликом. Тел. 
0990617751, 0977600263

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

	� ВСІ	ВНУТРІШНІ	РОБОТИ. 
Шпаклівка, гіпсокартон, 
плитка, ламінат, клейка 
шпалер, встановлення уні-
тазів, ванн. Фарбування стін 
і стель. Недорого. Телефо-
нуйте, про ціну домовимось. 
Тел. 0992384298

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

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, кана-
лізація. Встановлення лічиль-
ників, бойлерів, насосних 
станцій. Вода, опалення. 
Ремонт. Тел. 0662743611. 
(Олексій). (15)

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕ-
ЗЕННЯ	ЗІЛ. Привезу жом. Тел. 
0958856159

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ будь-якої 
складності, з гарантією. Всі 
види внутрішніх робіт: гіпсо-
картон, плитка, ламінат, шпа-
клівка, санвузол, опалення, 
тепла підлога, електрика. Виїзд 
по району. Тел. 0661194638, 
0665947293

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

	� ПОСЛУГИ	САНТЕХНІКА.	
Якісно.	Недорого.	Тел.	
0991440911	(Андрій)

РОБОТА
 

 � На постійну роботу запро-
шуємо ПЕРУКАРІВ. Салон 
«Світлана». Тел. 0501723389  

 � 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 ТРАКТО-
РИСТА. Офіційне працевлашту-
вання, постійна робота. Робота 
з відвалом та піскорозкидачем 
. Порядність та відповідальність 
обов’язкова. Тел. 0951089629 
(Микола Олексійович)

 � На роботу потрібні ВАНТАЖ-
НИКИ на вантажно-розван-
тажувальні 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 безалко-
гольний відділ. З/п висока. Тел. 
0660062620

 � ПП «Будівельник» запрошує 
на роботу БУХГАЛТЕРА	та	РІЗ-
НОРОБОЧИХ. м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26. Тел. 0662437553

 � Потрібен БУХГАЛТЕР для 
відкриття ФОП (загальна 
система оподаткування, РРО, 
отримання ліцензії ) а також 
для навчання  ведення пер-
винної документації. Робота не 
на постійній основі, віддалено. 
Заробітна плата мінімальна а 
також за домовленістю. Звер-
татися тільки компетентній 
людині якій потрібна робота. 
Тел. 0668810996

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

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

турки	та	ін.	Мокрий	фасад.	
Обстеження	теплові-

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

0964795522.	www.
tepladomivka.sumy.ua		

(№51)

ЧИСТИМО	ТА	
ПОГЛИБЛЮЄМО	

КОЛОДЯЗІ.	
Встановлюємо	
бетонні	кільця.	

Копаємо	
каналізації.	

Тел.	0507345680	(50)

Долучайтеся до акції 
Редакція газети «Базар Медіа в Україні» 

продовжує збір речей у гарному стані для 
організації інвалідів. 

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

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

Допоможи ближньому! 
	� ФГ	ПРОДАЄ	
КУКУРУДЗУ.		

З	доставкою.		
Тел.	0995139836	

(№51)
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

До квітня наступного року в Парижі можна 
ознайомитися зі спадщиною Тьєррі Мюглера — 
одного з найяскравіших дизайнерів другої поло-
вини XX століття. 30 вересня відкрилася вистав-
ка-ретроспектива, до якої ввійшли 150 образів, 
що їх створив дизайнер з 1977 по 2014 роки. Екс-
позиція сфокусована на кутюрній роботі Мю-
глера, яку публіка сприймала більше, як акт 
мистецтва, адже у своїх шоу він майстерно поєд-
нував минуле з майбутнім. На сторінках журна-
лу «VOGUE» (Україна) показали образ сильної 
жінки, а найкращою ілюстрацією стали вінтажні 

образи, які приміряла українська модель Маша 
Дерев’янко в об’єктиві Романа Ланського.  

Нагадаємо, Маша Дерев’янко – гадячанка. 
Навчалась у Харківському національному уні-
верситеті ім. В. Н. Каразіна, за спеціальністю 
готельно-ресторанна справа. На другому кур-
сі почала співпрацювати із одним із модельних 
агентств. Із часом, уклала контракт і переїхала у 
Японію. Працювала у Нью-Йорку, Мілані, Ма-
йорці, Парижі, Лондоні, Тель Авіві та Токіо.

«БМ» 

15.12. Альона Головко 
(с. Малі Будища) хл., 3200 52 см

15.12. Любов Левченко 
(с. Мартинівка) 
хл., 3250 52 см

21.12. Діана Мельник 
(с. Підставки) 

хл., 3580 53 см
21.12. Світлана Волик 

(с. Веприк) 
дівч., 3480 53 см

НА СТОРІНКАХ 
«VOGUE»

ГАДЯЧАНКА
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2021 рік майже минув, тож 
можна потроху видихнути. Для 
редакції тижневика він видався 
дещо важким, але у той же час, 
насиченим та продуктивним. 
Ми крок за кроком 
розвиваємося, модернізуємо 
сайт, активно ведемо сторінки 
у найпопулярніших серед 
українського населення 
соціальних мережах та вчимося 
не тільки цікаво писати, а й 
знімати відео, яке із року в рік 
привертає все більшу увагу 
наших підписників. Тому, вже 
зараз, можна підбити підсумки 
проведеної роботи. Чесно 
кажучи, результати були трохи 
непередбачувані – виявляється, 
людям набридло читати і 
дивитися резонансний у всі 
часи кримінал, натомість більше 
переглядів тепер набирають 
розважальні статті. Але про все 
по черзі.

ТОП-2020
883 поширення, більш ніж 449 тисяч 

переглядів і 342 коментарі – це абсо-
лютний рекорд відео, які ми викладали 
на офіційній сторінці тижневика у Фей-
сбук у минулому році і поки що цей ре-
корд чинний. Кількахвилинний ролик, 
відзнятий на камеру мобільного теле-
фону, у якому видно, що в супермаркеті 
«АТБ» зав’язався конфлікт між чолові-
ком, одягненим у спортивну кофту, але 
без штанів, лише у спідньому, та полі-
цейським, який прибув на виклик охо-
ронця. Як виявилось, головний герой 
– житель Лютеньки, що напередодні по-
вернувся із стаціонарного лікування од-
ного із медзакладів Полтави.   

120 тисяч переглядів набрало відео 
під назвою «Газовий «терорист». Голов-
ний герой – гадячанин, який перекрив 
газовий стояк, встановлений на його по-
двір’ї, але веде до будинку сусідів. Через 
«тероризм» сусідка близько двох тиж-
нів залишалася без газопостачання. 

39 тисяч переглядів зібрало відео 
ДТП, яке сталося 18 серпня, на вул. 
Полтавська – пригадуєте, водій (до 
речі, із явними ознаками алкогольно-
го сп’яніння) на Volkswagen Touareg на 
шаленій швидкості виїхав за межі про-
їжджої частини та врізався в дерево, яке 
від сильного удару розірвало навпіл. 

26 тисяч разів переглянули відео, зня-
те у Красній Луці. Жителі села скар-
жились на погане самопочуття після 
внесення орендарем хімікатів на полях 
поблизу села, а пасічники зафіксували 
масштабну загибель бджіл. Також до-
сить популярним – більше 18 тисяч пе-
реглядів - стало відео, зняте працівни-
ком редакції 25 липня – через погане 
обслуговування багатоквартирного бу-
динку комунальниками,  вода під час 
зливи із даху потекла у квартири та на 
сходовий майданчик.

Фаворити на сайті  
bazarmedia.info
До останнього у ТОПі трималась пу-

блікація «У Пирятині спалили авто на-
чальника обленерго», оприлюднена на 
початку липня, вона зібрала 19 тисяч 
427 переглядів.

 
Проте всього за два дні цей рекорд 

змогла побити зовсім не резонансна, 
але, як виявилось, дуже актуальна, стат-
тя про «Ворожіння у ніч на Андрія» - 

19942 перегляди. У публікації розпо-
відалися про найпоширеніші способи 
ворожіння, тож, найімовірніше, саме це 
і є причиною такої популярності. 

Третю за популярністю позицію за-
йнята публікація під назвою «20-річний 
працівник загинув на дільниці «Пол-
тавагазвидобування»» - 13 тисяч 471 
перегляд. 

Нагадаємо, подія сталася у червні на 
дільниці із підготовки газу та конден-
сату Солохівського цеху ГПУ «Пол-
тавагазвидобування», поблизу Опіш-
ні. Мешканця Котельви Анатолія Цапа, 
присипано землею під час проведення 
огляду трубопроводу подачі води від ар-
тезіанської свердловини до комуніка-
цій господарського-побутових потреб. 
Лікарі екстреної медичної допомоги, 
які приїхали на виклик, констатували 
смерть потерпілого.

На четвертому місці за популярністю 
також трагічна публікація «Задушив, 
бо вона сказала, що більше його не лю-
бить», яку оприлюднили влітку. Вона 
набрала 13 тисяч 080 переглядів.  

Нагадаємо, що жахлива подія стала-
ся у липні - на околиці Біленченківки 
знайшли тіло жінки із ознаками насиль-
ницької смерті. Жертві, матері двох ді-
тей, було всього 24 роки. 

За скоєння жорстокого, умисного 
вбивства затримали 27-річного жите-
ля Гадяча Олексія Бєлоусова. Як вия-
вилось згодом – він колишній чоловік 
убитої.

П’яте місце ще із літа впевнено три-
має публікація «На Полтавщині двох 
людей покусали змії» із 11 тис. 392 пе-
реглядами. Це проста статистика, у якій 
вказана кількість постраждалих від 
укусів плазунів із початку сезону, як в 
Україні загалом, так і на Полтавщині. 

У Фейсбуці люблять розваги
Такий висновок ми зробили тому, що 

серед тих відео, які набрали найбільше 
переглядів, переважають розважального 
або ж гумористичного характеру. 

314,6 тисяч разів подивились ролик 
«Гадячани і поліція», де автор, який у 
той час був за кермом авто, спілкується 
із правоохоронцем, який зупинив його 
без причини. 

156 тисяч переглядів набрав ролик із 
святкування Дня села у Красній Луці. 

149,5 тисяч разів переглянули весе-
ле відео, на якому свої вміння у танцях 
під час святкування Дня Хитців, демон-
струє молодий чоловік.

117,2 тисяч переглядів зібрало ніжне 
та чутливе відео, де під час святкуван-
ня Дня Підварка, житель мікрорайону 
зробив пропозицію руки та серця сво-
їй коханій.

115,9 тисяч набрав патріотичний віде-
осюжет «Перформанс «ДНК» - вистава 
із дівчинкою під час святкування річни-
ці Дня Незалежності України.

103,2 тисячі разів переглянули відео 
із свята Першого дзвоника у Гадяцько-
му ліцеї №1. 

89,5 тисяч переглядів набрало відео 
під назвою «Стабільність» - 26 лютого 
у Гадячі на Великому кругу був один із 
найбільших потопів за рік.

86,9 тисяч переглядів усього за кіль-
ка днів набрало відео дорожньо-тран-
спортної пригоди у Гадячі на вул. Тель-
мана, оприлюднене 10 грудня 2021 р. 

80,9 тисяч разів переглянули відео 
виступу гурту «Гетьман», під час свят-
кування Дня міста Зіньків.  

43,1 тисячу зібрав скандальний ро-
лик, де у парку «Перемоги», неповно-
літні дівчата влаштували непристойну 
фотосесію біля пам›ятного знаку заги-
блим воїнам на Сході України. 

Що дивились на Уoutube
Не дивлячись на те, що наша цільо-

ва аудиторія не часто заглядає на канал 
тижневика на Уoutube, все ж ми намага-
ємось систематично оприлюднювати ві-
део й там. Маємо такі результати: 

1.«У Гадячі трактор на ходу втратив 
колесо» - 2,8 тис. переглядів. 

2.«У Гадячі збили велосипедиста» - 
2,1 тис. переглядів.

3.«18.05.2021.Гадяч. Нетверезий водій 
скоїв ДТП» - 1,9 тис. переглядів.

4.«Прощальний вальс від випус-
кників Гадяцької СШ № 2» - 1,8 тис. 
переглядів.

5.«Урочиста відправка призовників 
до лав ЗСУ. Гадяч. 4.10.2021» - 1,4 тис. 
переглядів.

6.«Гадячанин Олег Йотка виконав 
пісню «Ще не вмерла....», яка уособлює 
думки мільйонів українців» - 1,3 тис. 
переглядів.

7.«Водій асенізаційного автомобіля 
здійснив наїзд на мотоцикліста» - 1,1 
тис. переглядів.

Наймолодша соцмережа TikTok
Так, віднедавна ми маємо і активно 

ведемо акаунт і в цій соціальній мере-
жі. Маємо понад 2 тисячі підписників. 
Щодня  публікуємо для них нові, ціка-
ві коротенькі відео і маємо непогані ре-
зультати за переглядами. 

160,3 тис. переглядів – «Відомі дати 
локдауну».

57,3 тис. переглядів – «Сезонне пере-
ведення годинників можуть скасувати».

48,2 тис. переглядів – «Різдвяні свята 
на тотальному карантині».

26,3 тис. переглядів – відео-розіграш 
із витяганням стільця. 

24,4 тис. переглядів – «Наша поліція 
нас береже» (те ж відео, яке тримає пер-
ше місце за переглядами у Фейсбук).

Судячи із цифр, ми таки спроможні 
зацікавлювати і втримувати свою ауди-
торію не тільки у друкованому варіанті, 
а й на просторах Інтернет-мережі. Тож, 
можемо із упевненістю сказати – зали-
шайтесь і надалі із нами! Буде цікаво!

Підготувала О. Кириченко

ХОЧЕТЬСЯ РОЗВАГ - «БОЛЯЧКИ» 
І КРИМІНАЛ УЖЕ НАБРИДЛИ
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Підприємство надає послуги спецтехніки:
Послуги навантажувача на базі МТЗ 82.1. 

Вартість 350 грн/год, 2400 грн/зміна.
Послуги екскаватора на базі ЮМЗ-6. 
Вартість 400 грн/год, 2800 грн/зміна.

Послуги самоскида МАЗ-5551. 
Вартість 350 грн/год, 2400 грн/зміна.

Послуги автовишки АП-18. Висота підйому 18 м. 
Вартість 400 грн/год, 2800 грн/зміна.

Працює система знижок!

Тел. 0958276908Форма оплати- 
будь-яка.

Сергій Мараховець розпочав військову службу у 
2015 році – за четвертою хвилею мобілізації потра-
пив до 93 окремої механізованої бригади. Відслу-
живши рік, демобілізувався у званні молодшого сер-
жанта і потрапив до оперативного резерву першої 
черги. Взявши участь у кількох зборах як резервіст, 
вирішив підписати контракт на проходження служ-
би у військовому резерві у складі батальйону тери-
торіальної оборони. «Душа потребує. Ви ж бачите, 
що на сході України твориться?» - пояснює Сергій 
своє рішення.

Дійсно, на сході нашої країни триває неоголошена 
російсько-українська війна. Автономна республіка 
Крим, частина Донецької та Луганської областей пе-
ребуває під російською окупацією. Крім того Росій-
ська Федерація демонструє нарощування кількості 
своїх військ біля Українського кордону. Україна зро-
била висновки з 2014-го року. Сучасні Збройні сили 
України не йдуть в жодне порівняння з «довоєнни-
ми». Більш того – ми не зупиняємося на досягнуто-
му. Крім регулярних військових частин і вже існу-
ючого потужного навченого оперативного резерву, 
наразі відбувається формування бригад територі-
альної оборони. Сергій Мараховець переконаний, 
що якби місцем дислокації було б його рідне місто 
– підписав би контракт не вагаючись. «Коли я пі-
шов по мобілізації – моєму сину був рік, зараз йому 
7 років і я, поки що, не готовий щодня їздити по 70 

кілометрів до Кременчука і назад» - аргументує ре-
зервіст свої вагання.

Натомість стосовно важливості самої територіаль-
ної оборони у воїна немає жодного сумніву. Він пе-
реконаний, що підрозділи територіальної оборони 
в Україні не лише повинні бути, а й проводити ре-
гулярні збори і навчання. «Десь раз на місяць вда-
ється з’їздити в Кременчук. В основному відпра-
цьовуємо вогневу, тактичну, інженерну і медичну 
підготовки. Хлопці, які місцеві, збираються ледь чи 
не щотижня. Мені б також хотілося частіше, але не 
завжди вдається». 

Попри все, Сергій Миколайович переконаний, 
що навички, отримані в ході військової служби, не 
втратив. У випадку мобілізації готовий стати до лав 
Збройних сил не вагаючись. «Якщо щось і забув – 
навички відновилися б. Так просто воно не забува-
ється» - переконаний Сергій.

Підрозділи ТРО Полтавської області, згідно За-
кону України «Про основи національного спроти-
ву» розгортаються в обласному і районних центрах. 
Мешканці цих міст, котрі, як і Сергій Мараховець, 
готові стати до лав територіальної оборони Пол-
тавщини за місцем проживання, можуть підписа-
ти контракт і проходити військову службу в своє-
му рідному місті.

Прес-служба Полтавського обласного ТЦК та СП

Основними вимогами під час відбору 
та прийняття на військову службу за 
контрактом є вік (до 60 років), стан здоров’я 
та придатність за медичними показниками, 
фізична підготовленість та професійно-
психологічний відбір.

Щоб стати військовослужбовцем за контрактом 
потрібно прибути до територіального центру комп-
лектування та соціальної підтримки за місцем обліку 
(місцем проживання) для співбесіди та підбору по-
сади. Далі зібрати необхідний пакет документів. По-
трібно успішно пройти військово-лікарську комісію 
щодо придатності до проходження служби та профе-
сійно-психологічний відбір. Після всіх встановлених 
процедур отримати припис для вибуття до визначе-
ної військової частини.

Варто зазначити, що проходження служби за кон-
трактом має безліч суттєвих переваг. Додатково до 
гідного грошового забезпечення та можливості про-
ходження служби за місцем проживання військовос-
лужбовці підрозділів територіальної оборони отри-
мують всі переваги військової служби за контрактом. 
Військовослужбовець забезпечується усім необхід-
ним речовим майном. Якщо військовослужбовець не 
має власного житла, він може стати на квартирний 
облік з можливістю подальшого отримання служ-
бового і постійного житла. Або отримувати грошо-
ву компенсацію за піднайом житла для всіх катего-
рій військовослужбовців. В обласному центрі сума 
складає 2850 грн на місяць, в інших населених пунк-
тах — 1900 грн на місяць. За наявності трьох або 
більше членів сім’ї розмір компенсації збільшуєть-
ся в 1,5 рази.

Для військових встановлено гарантовану щорічну 
основну відпустку — 30 днів; якщо є від 10 до 15 ро-
ків вислуги — 35 календарних днів; від 15 до 20 ро-
ків — 40 календарних днів; понад 20 календарних ро-
ків — 45 календарних днів. Крім того, що відпустка 
надається зі збереженням грошового забезпечення, 
військовослужбовцю надається грошова допомога 
на оздоровлення у розмірі місячного грошового за-
безпечення. Також можуть надавати відпустки за сі-
мейними обставинами та з інших поважних причин 
зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 
не більше ніж 10 календарних днів.

Військові можуть право на отримання вищої осві-
ти, зокрема на здобуття післядипломної освіти у 
військових навчальних закладах, відповідних під-
розділах підготовки, перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації. Крім того, на державну цільову 
підтримку у здобутті вищої освіти можуть розрахо-
вувати захисники, які є учасниками бойових дій. Її 
надають у вигляді повної оплати навчання коштом 
загального фонду державного або місцевих бюдже-
тів — у разі зарахування на місця державного (регіо-
нального) замовлення відповідно до умов та правил 
прийому. Також пільгами для вступу до вишів корис-
туються діти учасників бойових дій. Після укладен-
ня військовослужбовцями першого контракту, їм ви-
плачується бонус — одноразова грошова допомога. У 
2021 році особам рядового складу виплачують 18160 
грн, особам сержантського і старшинського складу — 
20430 грн, а офіцерам — 22700 грн.

НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ У 
ПІДРОЗДІЛАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ 

ПОЛТАВЩИНИ ЗАПРОШУЮТЬСЯ МЕШКАНЦІ ОБЛАСТІ

«ВИ Ж БАЧИТЕ, ЩО НА СХОДІ 
УКРАЇНИ ТВОРИТЬСЯ?»
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Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

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

баранівбаранів
Перевезення худоби для власних потреб

закуповує у населення

Тел. 0506470658Тел. 0506470658
06717739490671773949

Перевезу тварин для 
власних потреб

Куплю корів, 
телят, коней

Термінові 
виклики

Оголошення, реклама

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ЦІЛОДОБОВО
САМОВИВІЗ

ЦІЛОДОБОВО
 0957789703
 0974105401 Тел.

Тел. 0999169992, 
0677298056 (Славик)

Доріз. 
Термінові 
виклики

Самовивіз
Цілодобово

ЗАКУПОВУЄМО
КОРІВ, БИКІВ

Передплачуйте видання та вигравайте 
пральну машину «SAMSUNG» та пилосос 
акумуляторний «Dyson»
Нова передплатна кампанія з новими 
можливостями:

Наші передплатні каталоги мають широкий пере-
лік цікавих друкованих видань - понад 3000 найме-
нувань загальнодержавних, місцевих та  зарубіжних 
друкованих видань.

Оформлення передплати через сервіс «онлайн пе-
редплата» https://peredplata.ukrposhta.ua/. Вартість 
приймання передплати від Укрпошти знижена – у се-
редньому до 25%.

Участь в розіграші подарунків та суперподарунків 
акції «Я люблю передплату».

Усі клієнти- фізичні осо-
би, які у період проведення 
акції «Я люблю передпла-
ту» оформлять передпла-
ту на 2022 рік на термін 
від шести та більше міся-
ців на видання вартістю від 
100 грн та більше прийма-
тимуть участь в розіграші  
подарунків від Укрпошти - 
тостерів, зволожувачів по-
вітря, кавомашин, м”ясору-
бок, кухонних вагів.

Але цього разу, для най-
активніших передплатни-
ків ми підготували два СУ-
ПЕР подарунки - пилосос 
акумуляторний «Dyson» 
(для передплатників, які 
оформлять передплату че-
рез сервіс «Онлайн перед-
плата») та пральну  ма-
шину «SAMSUNG» (для 

передплатників, які оформлять передплату у пошто-
вих відділеннях або через листоношу).

Для участі у розіграші пральної машини 
«SAMSUNG» необхідно:
Передплатити у поштовому відділенні або через ли-

стоношу від двох та більше видань на одну особу вар-
тістю 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. Хреща-
тик, 22 відділ передплати ЦАУ копії або (фото) кви-
танцій, абонементів ф. П-1 та зазначити номер кон-
тактного телефону.

Для участі у розіграші пилососу 
акумуляторного «Dyson» необхідно:

Оформити передплату через сервіс «Онлайн перед-
плата» на сайті АТ «Укрпошта» у розділі «Передпла-
тити» 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. Хре-
щатик, 22, відділ каталогів ЦАУ 
копії або (фото) квитанцій, абоне-
ментів ф.П-1 та зазначити номер 
контактного телефону.

Для участі у розіграші СУПЕР 
подарунків прийматимуться лише 
ті учасники, які виконали всі ви-
щезазначені умови. Двоє перемож-
ців, які передплатять максималь-
ну кількість примірників видань 
на одну особу з найбільшою сумою 
вартості видань, терміном не мен-
ше ніж на 6 місяців отримають су-
пер подарунки.

Шановні клієнти, акція «Я лю-
блю передплату» триватиме до 25 
грудня 2021 року (включно). Зро-
біть подарунок своїм рідним та 
близьким, передплативши цікаві 
та корисні видання. Більше перед-
плачених видань — вище шанс ви-
грати один із СУПЕР подарунків.

В Укрпошті триває передплата 
видань на 2022 рік

Тел. 0991447457 
0668309648, 0985629180

КУ
ПЛ

Ю
ВРХ 
КОНЕЙ

СВИНЕЙ

Цілодобово. Живою вагою. 
Доріз.Самовивіз.

0664340140 
0965491466

КУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ
ДОРІЗ

Тел. Діма

корів, биків, телиць, 
коней, баранів.

Термінові виклики. Доріз.
Тел. 0502708392, 0674790495

ЩОДНЯ ЗАКУПОВУЄМО 
живою вагою: 

Куплю БИКІВ, КОРІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ

ДОРОГО
тел. 0957281225

Термінові 
виклики

Цілодобово

ДОРОГО
ЗАКУПОВУЄМО 

У НАСЕЛЕННЯ КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ

0664217175
0983080738Те

л.
 

ЖИВА	ЯЛИНКА
на	вашому	

подвір’ї	
Висотою	від	
3	до	6	метрів

Доставка	по	місту	
безкоштовна

Тел.	0661698199	
Ісмаїл
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ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 29,29

А-95 30.08

ДП 29,00
ГАЗ 19.07

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава)
станом на 21.12.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 21.12.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27,12 27,32 26.2846

EUR 30,51 30.89 30,7661

PLN 6,54 6.69 6.6396

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.

Тел. 0662506957

АВТОЕЛЕКТРИК

30.12.2021

51Тел.0958276908

ПОСЛУГИ 
АСЕНІЗАТОРА
ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ 

6 м куб.

ПО МІСТУ 
ТА РАЙОНУ

51

(сосна, липа), дошка 
для підлоги, блок 

хаус, паркетна 
дошка, брус

ВАГОНКА 
Тел. 0988113050

Очищення 
димоходів, камінів, 

вентиляційних 
каналів турбощіткою.
Діаметр димоходів від 

100 до 400 мм. 

51

Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.

0958276908
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 ЧОРНИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ 

МЕТАЛІВ
Дорого

Лі
ц.

 А
Е 

№
29

25
58

 в
ід

 5
.0

5.
14

Тел. 0997956117

ПРОДАЖ ТА ОБМІН 
вуглекислотних та 
кисневих балонів

АРГОН

БРУХТ

51

КУПЛЮ 
СТАРІ 0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

Четвер, 23 грудня
Ясно
мін. -11°, макс. -9°

П’ятниця, 24 грудня
Мінлива хмарність, сніг, місцями 
сильний
мін. -11°, макс. -4°

Субота, 25 грудня
Хмарно з проясненнями, дощ 
зі снігом
мін. -6°, макс. 0°

Неділя, 26 грудня
Хмарно з проясненнями, 
мокрий сніг
мін. -11°, макс. -1°

Вівторок, 28 грудня
Хмарно, слабкий сніг
мін. -3°, макс. -1°

Середа, 29 грудня
Хмарно, слабкий сніг
мін. -3°, макс. -2°

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.

ПРАЙСЛИСТ

Тел. (05354) 3-34-67, 
0508011885

Куплю
Пляшки горілчані - 1 грн/шт., 

«Рогань», «Чернігів» - 80 коп/шт., 
інші пивні - 50 коп/шт., 
алюмінієві баночки, 

макулатуру, поліетилен. 

Тел. 0501838458, 0980922374

МАКУХА 
СОНЯШНИКОВА 

ВІД ВИРОБНИКА. 
ЦІНА ВІД

 6,50 ГРН /КГ 
З ДОСТАВКОЮ. 

ТЕЛ. 0689189253, 
0500548849
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Тел. 0506716421 

ПРИВЕЗУ

ЖОМ

Тел. 0664534493

ПРОДАМ КУРУДЗУ 
ТА ПШЕНИЦЮ

Ціна 6,20 грн.
Від 0,5 тони - 5,80 грн

а
ф

іш
а

Понеділок, 27 грудня
Хмарно, слабкий сніг
мін. -14°, макс. -2°
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Доведеться багато 
часу придiлити ви-
рiшенню особистих 
проблем. Партнери по 

бiзнесу можуть доставити вам 
неспокiй пiд кiнець року. При-
слухайтеся до порад друзiв, 
можливо, це ще один стимул до 
успiху. Роботи може бути знач-
но бiльше, чим ви припускали. I 
потрiбно буде все закiнчити до 
четверга. Удайтеся до професiй-
ного досвiду i допомоги колег. В 
п`ятницю краще розслабитися i 
спокiйно готуватися до свята.

ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05).
Вашi плани можуть 
раптово зiрватися, ре-
альнiсть внесе свої по-
правки. I зустрiч ново-

го року виявиться спонтанною. 
Втiм, вам це навiть сподобаєть-
ся. Просто не бiйтеся нових ком-
панiй. I не забудьте привiтати 
тих, хто вам дорогий. Особливу 
увагу у вихiднi придiлiть дiтям, 
сходiть з ними на каток.

БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06).
Цього тижня багато ваших про-
блем чудовим чином вирiшать-
ся самi. Нiби Дiд Мороз вирiшив 
виконати вашi бажання. Рiзно-
манiтнi приємнi подiї, нiжнi поба-
чення, зустрiчi з друзями змiня-

тимуться як у калейдо-
скопi. I вам це сподо-
бається. На вас чекає 
весела новорiчна нiч, 
яка запам`ятається 
надовго. Подарунки 

пiд ялинкою вас порадують.

РАК (22.06 - 23.07).
Творчий пошук принесе неспо-
дiвано сприятливi результати. 
На початку тижня вдасться ви-
рiшити парочку досить заплу-
таних проблем. Важлива iнфор-

мацiя вiдкриє перед 
вами новi можливостi. 
Намагайтеся не про-
являти дратiвливiсть 
стосовно оточуючих i 
близьких людей. До-

бре було б не грати в хованки з 
коханою людиною, а прямо ска-
зати їй, як хочете зустрiти Новий 
рiк i який подарунок одержати.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Успiх неодмiнно прийде до вас, 
але вам доведеться докласти 
зусилля i проявити свої iнтелек-
туальнi здiбностi. Але не нама-
гайтеся виконати всю роботу 
поодинцi, до канiкул не встиг-
нете. Перед вами може встати 

проблема вибору, де 
i з ким зустрiчати Но-
вий рiк. Краще пiти в 
гостi в перевiрену ком-
панiю. Новi знайомi 
можуть пiдвести.

ДIВА (24.08 - 23.09).
Головне завдання i мета на цьо-
му тижнi - знайти взаєморо-
зумiння з оточуючими людьми. 
Знаходячись в станi конфлiкту, 
ви навряд чи зможете добре зу-
стрiти свято. Тиждень буде бага-
тий подiями, дозволить запас-
тися цiкавими враженнями i по-
сприяє здiйсненню найсмiливi-
ших планiв. Намагайтеся не 
давати обiцянок, виконати їх вам 

буде достатньо склад-
но. Кращим вiдпочин-
ком у вихiднi стане по-
дорож.

ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10).
Вам може здатися, що подiї цьо-
го тижня ви спостерiгаєте з вiкна 
потягу - вони просто промайнуть 
перед очима, не дуже сильно 
позначившись на вашiй власнiй 
долi. У понедiлок i вiвторок не 
слiд починати новi справи, кра-
ще завершити старi й готуватися 
до свята. У четвер варто пустити 
в хiд вашу чарiвнiсть, обговорю-
ючи плани на канiкули, щоб вашу 

думку максимально врахували. 
До кiнця тижня навантаження 
зменшиться i стрес випустить 
вас зi своїх пазуристих лап. У 
Новий рiк ви зможете розслаби-
тися i повеселитися.

СКОРПIОН (24.10 - 
22.11).
Цього тижня небажано 
грати в кiшки-мишки 

з оточуючими, оскiльки будуть 
актуальнi тiльки чеснi взаємодiї. 
Не бiйтеся розповiсти про свої 
почуття, зiзнатися в коханнi, змi-
нити своє життя. Зараз час за-
вершення всiх справ i пiдбиття 
певних пiдсумкiв. Новий рiк ви 
зустрiнете в хорошому настрої, 
оскiльки будете затребуванi як 
професiонал, успiшнi i коханi. 
Вiдправляйтеся в подорож, вона 

принесе багато пози-
тивних емоцiй.

СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 
21.12).
Цього тижня вас може 
долати тьма iдей i про-

ектiв, проте бiльшiсть з них за-
грожує виявитися нежиттєздат-
ними i вiдiрваними вiд реально-
стi. У четвер у вас може з`явити-
ся бажання почати все спочатку, 
ви вирiшите кардинально змiни-
ти iмiдж, перебудувати будинок 
або безжально викинути все, що 
копилося роками. Новий рiк ви 

теж можете зустрiти в 
досить несподiваному 
мiсцi та в незвичайнiй 
компанiї. Але резуль-
тати вельми порадують 

вас.

КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01).
Цього тижня вiрогiдна ситуа-
цiя, коли довго виношуванi й, 
нарештi, здiйсненi плани, дове-
деться мiняти в останню мить. 
Не виключено, що слiд наперед 
обговорити умови i знайти за-
пасний варiант. Не намагайтеся 
вирiшити свої i чужi проблеми 
разом, iнакше до кiнця тижня 

вiдчуєте нестачу сил. 
В середу цiкавiсть 
не доведе до добра, 
спробуйте стримувати 
себе i не втручатися в 
чужi справи. В п`ятни-

цю не вiдкладайте на потiм те, 
що намiтили, хоча перед святом 
буде багато суєти.

ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02).
Цього тижня краще всього за-
йматися поступовим освоєнням 
нового. Це принесе спiлкування 
з цiкавими людьми. На початку 
тижня вас можуть спантеличити 
вiдрядженням, з яким ви успiш-
но справитеся, чим заслужите 

схвалення начальства. 
В середу можуть заго-
стритися вiдносини з 
колегами, але не вар-
то доводити справу до 
конфлiктної ситуацiї. У 

четвер ви зможете забути про 
справи i зайнятися пiдготовкою 
до свята. У вихiднi можете роз-
раховувати на комфортну обста-
новку i позитивнi емоцiї.

РИБИ (20.02 - 20.03).
Життя на цьому тижнi битиме 
ключем, але вiд вас залежить, 
по якому мiсцю. Ваше завдання 
- навчитися сiдлати хвилю, якщо 
ви зможете управляти ситуацi-
єю, то за цi декiлька днiв зумiєте 

зрушити гори. Смутнi 
i неоформленi праг-
нення перетворяться 
на чiткi досяжнi цiлi. У 
понедiлок або вiвто-
рок з`явиться можли-

вiсть проявити найрiзноманiтнiшi 
таланти. У серединi тижня спро-
буйте стримати амбiцiї, i уникати 
конфлiктiв. Знайдiть час купити 
подарунки для своїх близьких i 
для себе. Субота - правильний 
день для вiзиту до родичiв або 
старих друзiв.

� е
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У вільну хвилинку

історії з життя

Сонце сходило із-за Маньчиної гори. Це зви-
чайний горбок. Але в селі його нарекли горою. 
Ранок видзьобував крупинки снігу. А зголод-
нілі за ніч пташки шукали яблука, які ще доне-
давна поодиноко висіли на безлистих деревах. 
Іванка прокинулася рано. В селі тихо, не те, що 
у великому місті, де вона живе. Але спати вже 
не хотілося. Її збудив сон. Вона йшла вулицею, 
де колись жила її бабуся. У сні було так соняч-
но, щасливо й тепло. А за вікном грудень вби-
рав у білі холодні шати молоду зиму. Тут, у селі, 
жила її подруга Леся. Бавилися разом, коли 
мама привозила Іванку до бабусі. Тоді було ве-
село, безтурботно. А тепер...

...Іванка й подумати не могла, що так станеть-
ся. Дмитро, її чоловік, з яким прожила багато 
років, пішов до іншої. Молодшої. Сказав, що 
безтямно закохався. А йому вже сорок п’ять. 
Як і їй. Вони - однолітки. З Дмитром було 
по-різному. Ревнував. Бувало, скандалив. Че-
рез те Іванка не стала художницею. А могла. В 
неї хист. Інститут закінчила. Зараз працює ви-
кладачкою. Навчає художньому ремеслу сту-
дентів. Колись брала участь у виставках моло-
дих художників. Винаймала дешеву невеличку 
кімнатку, яку величала творчою майстернею. 
Тут збиралися її друзі. У неї було стільки пла-
нів. Після заміжжя Дмитро деякий час терпів її 
«патлату» тусівку та «художні манси». Так на-
зивав творчість своєї дружини. Іванка працю-
вала художником-оформлювачем на одному з 
підприємств. Переважна більшість працівни-
ків - чоловіки. Дмитро влаштовував скандали 
від ревнощів. «Дувся», що дружина мріє про 
славу художниці. Згодом вдалося влаштувати-
ся на викладацьку роботу. Картини писала, за-
звичай, аби подарувати комусь із родичів чи 
друзів. Іванка змирилася з прикрим чоловіко-
вим характером. Але й подумати не могла, що 
Дмитро таке втне.

- Я йду від тебе, - сказав просто й буденно.
- Куди? - запитала розгублено.  
- Я не кохаю тебе. І ось зустрів її... чудову 

жінку.
- А син?
- Уже дорослий. За руку водити не треба. За 

житло не хвилюйся. Буду мешкати в кварти-
рі, яку здаємо у найм. А тобі з сином залиша-
ється ось ця.

- Ти все вирішив. Як завжди. Син про зміну 
твого статусу знає?

- Так.
- І що?
- Образився...
Дмитро пішов. Син відмовився спілкувати-

ся з батьком. Іванці ж було дуже кепсько, впа-
ла в депресію.

- Мамо, тобі треба почати писати картини, - 
радив син. - І кудись поїхати. 

- Не все так просто, Сергійку...
...І ось вирішила поїхати до Лесі. Подруга ди-

тинства недавно овдовіла. Діти в місті. Жила 
сама. Працювала в сусідньому селі в апте-
ці. Тримала сяку-таку господарку. Коли Іван-
ка зателефонувала й напросилася в гості, Леся 
зраділа:

- Ну, нарешті!
...Іванка одягнулася, вийшла надвір. Ноги 

самі понесли на сусідню вулицю. Її вважали 
найстарішою в селі. І людей старих тут жило 
колись багато. А тепер більшість осель порож-
ні. Деякі вже розсунулися. А деякі доживали 
віку. Вони сутулилися від холоду. А, може, від 
смутку та самотності. Колись хати були вбра-
ні в чистенькі синьо-голубенькі льолі. «Одяг» 
вицвів і «зносився». Іванка пам’ятала багатьох 
стареньких бабусь та дідусів. Ось тут жила баба 
Текля. Біля її хати завжди росли мальви. Те-
кля була дуже побожною. Бабуся розповідала 
Іванці, що в молодості Текля була красунею і 
жартівницею. Але Іванка не пригадує, аби баба 
Текля усміхалася. Вона втратила на війні чоло-
віка. Потім поховала сина. Рідний Теклин брат 
згинув у сибірах. Текля завжди носила чор-
ну хустину. А в її очах полоскався сум. Сонце 
гладило холодним ранковим променем розби-
ті шибки Теклиної хати. Немов хотіло загої-
ти ці рани.

- Я намалюю бабу Теклю, що дивиться крізь 
шибку, в якій відбивається сонце. І усмішку. 
Вона усміхатиметься сонцю. І мальвам, що ро-
стуть попри штахети. Іванка незчулася, що 
розмовляє сама з собою. На невидимій палітрі 
грудневого ранку наносила перші штрихи май-
бутнього циклу своїх картин. А тут жили баба 
Якилина з дідом Харитоном. На вікнах Якили-
ниної хати були занавіски з вишитими птаха-
ми. Хата зовсім похилилася. Рами повилітали, 
від давності, а мо’ хтось допоміг. 

- Я намалюю птахи, що вилітають з вікон ста-
ренької Якилининої хати...

...А тут жила баба Ганка. Її син був якимось 
начальником у районі. Кликав матір до себе. Не 
погодилася. Невістки не любила. Ганка тримала 
корову. Стару й неповоротку. Зате молоко було 
смачне. Ганка пригощала ним Іванку. В Ганки 
було багато глечиків. Мила їх кропивою і суши-
ла на штахетах. Коли худобини не стало, глечи-
ки все одно, наче коралі, прикрашали штахети...

...Тут жив дід Охрім. У нього був пес Бобко, 
кілька курок і розбишакуватий півень...

...А тут Мельники. Їх так називали, бо дід Іль-
ко в млині працював. І син мельником був. Баба 
Мотря Мельничиха була сива-сива. Мала до-
бре обличчя й лагідні очі. Любила квітчасті за-
паски. Вона скидалася на бабусь-чарівниць із 
казок...

...Тут жив дяк. Тут - баба Дарка з дідом 
Гнатком...

А ось і остання хата. Точніше, хатнисько. Тут 
жила Іванчина бабуся Маринка. Прийшла сюди 
в невістки з іншого села. Вона прожила довге 
життя із своїм судженим Дмитром. Народила 
двох дітей. Діти виросли, подалися в місто. А 
бабуся з дідусем завжди їх чекали. А потім че-
кали в гості онуків. Через дорогу від бабусино-
го обійстя стоїть стара дерев’яна церква. А далі 
- поле. Відчула, що змерзла. Пора повертатися. 
Ще раз спинилася біля колишньої бабусиної 
оселі. На місці хати виросли дерева. Певно, ві-
тер приніс насіння. А, може, птахи...

- Іванко, ти куди ходила спозаранку? - запи-
тала Леся.

- Малювати.
- Жартуєш...
Іванка усміхнулася. Поїздка до Лесі та спога-

ди дитинства повернули Іванку до творчості. І 
депресія зникла. Вона зупинятиме на мольбер-
ті час, який минає. Спершу влаштувала вистав-
ку у навчальному закладі, де працювала. А опіс-
ля - в картинній галереї. Її роботи мали успіх. 
Бо мають душу. Леся вклала у них свої дорослі 
емоції, теплі дитячі спогади, ніжність, смуток. 
Це надало звичайній сільській вулиці дивної 
магії. І це був пошанівок пам’яті простих лю-
дей, які колись там жили, кохали, народжува-
ли дітей, тяжко працювали, старіли, і відлітали 
з ангелами у позачасся. Цикл своїх робіт наз-
вала «Магія старої вулиці». На картинах вули-
ця ожила. Злітали з вікон птахи. Гріли боки на 
штахетах глечики. Вились дими з коменів аж до 
зір. Усміхалася баба Текля... 

 З картини на картину перетікало життя, 
якого вже не було. Очі стареньких дивилися 
на нинішний світ то сумно, то сполохано, то 
здивовано...

А на цій картині - хатнисько і дерева, що про-
росли на ньому. Двоє стареньких зупинилися 
й дивляться на своє колишнє обійстя. Це - Ма-
ринка з Дмитром. Над храмом кружляє пара 
голубів. Від храму дорога веде в поле. І там - 
злітає в Небеса й простягається у Вічність, що 
квітне призахідним сонцем...

Ольга Чорна

МАГІЯ СТАРОЇ ВУЛИЦІ
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Корисно

Ви ніколи не замислювалися, 
чому в Росії не носять 
національний одяг? Під час 
народних гулянь на вулиці легко 
помітити тільняшку, але не 
косоворотку.

Це особливо помітно на тлі України, 
де вишиванка давно присутня на вули-
цях. Елементи українського орнаменту 
прикрашають футболки та сукні, виши-
ванку можна придбати в магазинах одя-
гу, і вона впевнено прописалася у по-
бутовому гардеробі. Її «історія успіху» 
– цілковита протилежність до долі, що 
спіткала російську національну сорочку.

Косоворотка маргінальна. Її не вбира-
ють на державні заходи й народні свята. 
В Росії вона – маркер «міських боже-
вільних», орієнтованих на «посконноє» 
та «домотканоє». І в цьому немає нічо-
го дивного. Тому що ключове слово тут 
– “національна”.

Бо Росія так і не сформувалася як на-
ціональна держава. Імперія тут з’явила-
ся набагато раніше – починаючи з піз-
нього Московського царства державний 
апарат завжди існував у парадигмі “на-
дідей”. Спочатку панувала ідея катехо-
на: держави як перешкоди об’яві Ан-
тихриста. Відповідно, держапарат мав 
об’єднувати православних і переймати-
ся місіонерством.

Потім Московське царство розросло-
ся до Російської імперії. Яка стала пра-
вославною ідеократичною державою. 
Базис став трохи раціональніший, але 
імперської сутності не втратив. Пізні-

ше його змінила імперія радянська, що 
сповідувала ідею поширення соціалізму 
по всьому світу.

Дев’яності роки нічого не змінили. 
Так, розміри імперії зменшилися, але 
імперією вона від того бути не переста-
ла. Щойно це дозволили ціни на нафту 
– ідеї реваншу знову залунали в усій 
первісній чистоті. Спершу патріарх 
Кіріл заявив про концепцію “руского 
міра”, а потім світська влада доповнила 
її проєктом Євразійського союзу.

Особливість російської імперії у тім, 
що вона відпочатково протистоїть ідеї 
національної держави. Вона вимушена 
шукати спільні сенси для найрізнома-
нітніших конфесійних та етнічних груп. 
Москва заперечує національне – і ви-
мушена шукати відповідь на запитан-
ня, чому чеченець та якут мають жити 
в одній державній 
системі і що їх об’єд-
нує аж так, щоб вони 
готові були з цим 
погоджуватися.

Усі розмови про 
“духовні скрєпи” – 
саме звідти. З бажан-
ня зібрати на одній 
шальці терезів до-
статньо аргументів, 
аби доцентровість 
переважила відцен-
тровість. Імперія ви-
мушена створювати 
наднаціональний об-
рис, який би переко-

нував колонії, чому їм треба жити під 
спільним дахом.

Власне, звідси – всі пошуки нової ім-
перської ідеї, всі розмови про “сувере-
нну демократію”, “євразійську наддер-
жаву” та інші геополітичні конструкції. 
Та імперія породжує не лише “новояз”. 
Вона породжує ще й естетику.

Косоворотка програла тільняшці не 
випадково. Найчастіше в основі імперії 
– армія. Саме вона дозволяє імперіям 
поглинати “чуже” й обороняти “своє”. 
Імперія приречена на культ мілітарно-
го та воєнного – за самою своєю суттю. 
А тому армійські атрибути переходять у 
категорію “цивільного повсякдення”: та 
ж таки тільняшка на російських вули-
цях під час масових святкувань сприй-
мається як щось відповідне до події.

За цією логікою косоворотка покли-

кається на “доімперське” і “позаімпер-
ське”. Вона слугує за місток до націо-
нальної Росії. Якої ніколи не існувало, 
і саму можливість її з’яви заперечують 
останні три століття російської історії.

Косоворотка лишилася маргіналь-
ною, тому що вона відсилає Росію до 
зовсім інших кордонів. А весь культур-
ний багаж, створений у країні, має ім-
перський базис і не може слугувати для 
національної російської сорочки за опо-
ру та фундамент.

Російські націоналісти – це оксюмо-
рон. Націоналісти в Росії можуть бути 
лише імперські. Вони можуть хіба за-
кликати до обнулення чужих іден-
тичностей. До перетравлювання іно-
родців. До змішання народів та мов 
заради тріумфу імперської ідеї. Їхній 
рецепт «національного» вичерпуєть-

ся формулою: «Оголосимо всіх 
росіянами, а хто не погодиться 
– покараємо».

Сучасна Росія – це країна, у 
якої немає свого національно-
го проєкту. У неї він навіть не 
зартикульований, не обмірко-
ваний і не існує. Єдина фор-
мула існування цієї території 
зводиться до імперської логі-
ки з її традицією поглинання та 
змішання.

Саме тому тільняшка вби-
ла косоворотку. А тепер нама-
гається скоїти те саме ще й із 
вишиванкою.

Павло Казарін

ЯК ТЄЛЬНЯШКА УБИЛА КОСОВОРОТКУ

Вишиванка - 
це код нашої 
перемоги!



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

ПЕРЕДАТИ ЇХ У ОРЕНДУ 
НА ВИГІДНИХ УМОВАХ:

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

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

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

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

Тел. 0955790116

КОМПЛЕКСНІ ОБІДИ
ФУРШЕТИ

Банкетне меню

Тел. 066 2473630
Поминальні обіди


