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НАПОВНЮЄМО БЮДЖЕТИ ГРОМАД, ЗАЗДАЛЕГІДЬ
ПЛАНУЄМО ПОДАТКИ, — ГРУПА АГРОТРЕЙД
2021 рік добігає кінця, а
для підприємців це означає
час планування майбутніх
видатків. Група АГРОТРЕЙД
підрахувала кошти, які
сплатить в бюджети
Лютенської та Сергіївської
громад в наступному році.
«Податки від бізнесу, що працює на території громади — це найголовніші надходження, які наповнюють бюджет. Ці
кошти йдуть на покращення життя місцевих жителів, оплату праці працівників бюджетних сфер тощо. Саме плідна
робота громад з платниками податків,
а не надія на благодійників чи дотації
від держави, є запорукою успіху громад
після реформи децентралізації, — пояснює директорка з операційної діяльності
Групи АГРОТРЕЙД Олена Ворона. —
Громади, як і підприємці, планують свої
доходи та видатки. Тому перед новим
роком ми вважаємо за необхідне повідомити про наші заплановані податки, щоб
і керівництво громад розуміло, на які
кошти вони зможуть розраховувати».
Група АГРОТРЕЙД, як соціально-від-

повідальний бізнес, намагається збільшити надходження в бюджети місцевих
громад. З цією метою керівництво компанії вирішило перевести підприємства
району на єдиний податок. Завдяки цьому у 2022 роцi бюджет Сергіївської громади отримає 4,2 мільйони гривень, а
Лютенської — 3,3 мільйони.
Як завжди у 2021 році Група
АГРОТРЕЙД приділяла особливу увагу
виконанню соціальних проєктів в громадах. Компанія підтримувала спорт, допомагаючи в проведенні футбольних турнірів в громаді, разом мешканцями села
долучилася до акції з озеленення планети й висадження дерев. Також цього
року в селі Розбішівка, Гадяцького району, було проведено «Громадотворець», в
рамках якого жителі села самі пропонували ідеї, які на їхній погляд покращать
життя мешканців. Під час голосування,
більшість віддала перевагу придбанню
нової музичної апаратури для будинку
культури. Тож тепер свята в громаді відбуватимуться з якісним звуком.
Група АГРОТРЕЙД завжди вітає людей з головними святами: Новим Роком, Великоднем, проводжає першачків
до школи і святкує разом з мешканця-

ми Дні громади та дні сіл. Компанія також не залишається осторонь, коли людям потрібна допомога: АГРОТРЕЙД
впровадив додаткові виплати під час
пандемії, а також без зволікань випла-

ДІД МОРОЗ – МІЙ
УЛЮБЛЕНИЙ ПЕРСОНАЖ
Я пройшов доріг багато,
Усіх вітав усюди з святом.
Із сусіднього району,
По традиції, закону,
В чарівний зимовий час
Дуже поспішав до вас.
Йшов твердим і рівним
кроком
Привітати з Новим роком!

Ці слова я вивчив ще в сьомому класі, коли на новорічному ранку виконував роль Діда
Мороза. Відтоді вже промайнуло понад пів століття, а й досі
пам’ятаю. Не один раз доводилося їх виголошувати під час
проведення новорічних заходів у рідній Гадяцькій середній
школі №2, аж до її закінчення.
Під час строкової служби в
Групі радянських військ у Німеччині два роки одягав костюм головного новорічного
героя на театралізовані дитячі
дійства та бал-маскаради для
сімей офіцерів і прапорщиків.
Коли працював інструктором
із культурно-художньої роботи
Крампницького гарнізонного
офіцерського клубу, що розташований поблизу міста Потсдам (Німеччина), постійно був
у ролі Діда Мороза на всіх новорічних святах. Також колективом ГОК вітали з Новим роком наших шефів – кіностудію
«DEFA» (НДР) та працівників
німецького заводу « IFA». Після повернення з Німеччини,
працюючи директором Машівського, а згодом Гадяцького районних будинків культури, сам
проявляв ініціативу, перевтілюючись
в улюбленого персонажа, і отримував
велике задоволення. Нас зі Снігуронькою запрошували на дитячі ранки, вечори відпочинку підприємств, установ,

Гадяцького училища культури імені І. П. Котляревського частенько доводилося бути
Дідом Морозом на новорічних
заходах для дітей працівників
навчального закладу. Не розлучався з роллю новорічного
героя і коли був начальником
дитячого оздоровчого табору «Горизонт» - структурного
підрозділу Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату імені
Є. П. Кочергіна Полтавської
обласної ради. Брав участь у
шкільних новорічних ранках.
Не зміг відмовитися від участі мого улюбленого персонажа в урочистому відкритті басейну школи-інтернату, коли
вже працював заступником
голови Гадяцької райдержадміністрації. Неодноразово був
Дідом Морозом і ведучим на
корпоративах депутатів різного рівня рад, навіть народних. Що не говоріть, але раніше люди були щедрішими:
ходили один до одного в гості,
особливо - на зустріч Нового
року. Часто запрошували Діда
Мороза і Снігуроньку для поздоровлення малечі. Я також
вітав сусідських дітей та їхніх
батьків і завжди їм бажав:

організацій Гадяча. Також ми везли вітання трудівникам ферм, механізаторам колгоспів Гадяччини.
Протягом п’ятнадцяти років роботи
на посаді викладача, заступника директора з навчально-виробничої практики

Сни хай вам сонячні
сняться,
Поля хлібами нехай
колосяться,
Мрійте, творіть, дерзайте,
Рідну Вітчизну в труді
прославляйте.
Хай щедро родить українська нива,
З Новим роком! Будьте щасливі!
З повагою Дід Мороз - Олег Березенко.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

чує орендну плату наперед у разі тяжкого захворювання або складних життєвих ситуації.
Прес-служба АГРОТРЕЙД.

поетична майстерня
УKPAЇHI - МИР, ДIТЯМ - СВIТЛЕ
МАЙБУТНЄ
Везутъ волонтери дитячi малюнки
солдатам,
На них небо голyбе, сонечко ясне.
Квiти веснянi - кожен малює своє.
У вiршах бажають смiливими бути,
Перемогy жадану скорiше здобути.
Тодi не будуть люди гинуть,
Не буле слiз, тяжкого горя.
I в нас щаслива буде доля.
Наша Україна буде процвiтати
Їїї ніколи і нікому не здолати.
Батькiвщина рiдна у наших серцях,
Її ми оспівуєм у cвoїx піснях,
IЦоб у майбутне був у нас прозорий
шлях.

ХАЙ ЗГИНЕ ЛИХО
Великi змiни вiдбуваються в природi
У нашому життi вони помiтнi теж,
Пандемiя гyляє у cвiтi
I цьому лиху не має меж.
У надвечiр’я, виходять люди, на
подвiр’я,
Говорять мало, бiльше мовчать,
У задумi глибокiй iз сумом в очах,
Вони на лавочках сидять.
Бiда прийшла негадана й незвана
Життя таке, що радощiв нема.
Прийде весна i розквiтне калина
В серцях оживе краса України.
Десь позаду останеться бiда,
Згине клята пандемiя
Ми знов радiтимем життю
I буле розцвiтати рiдна Україна.
Софiя Iлляшенко.
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ПрАТ «ГАДЯЧГАЗ» ВРУЧИВ ПОДАРУНКИ СПОЖИВАЧАМ
Ми вдячні тим, хто вчасно платить за послугу з
розподілу природного газу.

Саме для споживачів, які завершать 2021 рік без
боргів за розподіл газу, Товариством була оголошена
Акція «Сплачуй рахунок – отримуй подарунок» із розіграшем десяти корисних подарунків.
Участь в Акції, автоматично, взяли усі споживачі, у
яких до 20 грудня було повністю сплачено за послугу
з розподілу природного газу за 2021 рік та не було заборгованостей за попередні періоди.

РЕЄСТРУВАТИ SIM-КАРТИ,
«ПРИВ’ЯЗУЮЧИ» ЇХ ДО
ПАСПОРТНИХ ДАНИХ
Чим викликані такі зміни
Основна причина – шахраї. Якщо оператор не
має паспортних даних власника номера, то його номер фактично нічий. Будь-хто може перевипустити
SIM-картку з таким номером.
Як це працює?
Шахраї кілька разів телефонують на ваш номер із
різних номерів, а згодом скаржаться оператору про
втрачену картку та просять її перевипустити, називаючи останні номери, з яких дзвонили. Оператор відмовити права не має.
Шахраї в такий спосіб крадуть номер, отримують
доступ до інтернет-банкінгу або інших послуг і виводять гроші з рахунків чи оформлюють позики. Також шахраї можуть викупити і неактивний “фінансовий номер”, і їх уже навчилися знаходити.
Основні положення.
Законопроєктом передбачається, що кінцевий користувач зобов’язаний здійснити ідентифікацію у
постачальника електронних комунікаційних послуг
у порядку, встановленому правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг.
Законопроєкт надає перехідний період до 1 січня
2025 року, під час якого абоненти, що користувалися
послугами оператора, зможуть ідентифікувати себе.
Після цього періоду постачальники електронних комунікаційних послуг призупиняють їхнє надання користувачам, які договір не підписали або ідентифікацію не здійснили.
Після двох місяців із моменту призупинення, якщо
користувач не уклав договір чи не надав паспортних
даних, комунікаційні послуги припиняють.
Світовий досвід
Німеччина, Норвегія, Франція, Польща і багато
країн Азії і Африки контролюють продаж сім-карт.
Користувачі комунікаційних послуг реєструються,
аби повноцінно користуватися цими благами. Проте Естонія, Фінляндія,Чехія, США і багато інших
купують пакети мобільного зв’язку вільно. У Росії
та Білорусії сімки продаються по паспорту, але ситуація чорного ринку, де карти оформлені на підставних осіб, досі не є врегульованою. Тому прогнози
свідчать, що обов’язкова реєстрація сім-карт в Україні теж стане приводом до організації незаконного
продажу.

Акція тривала до 20 грудня 2021 року. Імена десяти
переможців, із числа учасників акції, були визначені
за допомогою генератора випадкових чисел.
Подарунки щасливчикам вручив голова правління ПрАТ «Гадячгаз» Дмитро Шестерненко разом зі
своїми заступниками Анатолієм Довгалем та Юлією
Давиденко.
Отож, подарунки від ПрАТ «Гадячгаз» отримали:
БУР’ЯНОВА Ніна Єгорівна (м. Гадяч) – каструлю
з кришкою;
УХОЖАНСЬКИЙ Сергій Володимирович(с. Мартинівка) – сковорідку з кришкою;

КУЛИК Григорій Іванович (с. Веприк) – чайник
для плити;
СИНЬКО Василь Іванович (с. Розбишівка) та
КОНДРАТЕНКО Микола Якович (с. Соснівка)
– електрочайники;
КОШОВА Марфа Денисівна (с. Красна Лука) –
чайний сервіз;
ЛИПІВЕЦЬ Лідія Степанівна (с. Біленченківка) та
ШИМКА Віталій Іванович (м. Гадяч) - набори махрових рушиків;
МАРЧЕНКО Лідія Анатоліївна (с. Вельбівка) –
форму для запікання;
ПОЛЯНСЬКА Лідія Михайлівна (м. Гадяч) – набір
форм для запікання.
ПрАТ «Гадячгаз» дякує всім споживачам, які сплачують за послуги вчасно, а особливо тим, хто платить
наперед, таким чином інвестуючи в безпеку мереж, а
отже, і власну безпеку.
Ми щиро вітаємо усіх споживачів із Новим роком
та Різдвом! Нехай у ваших домівках завжди буде тепло і затишно!
ПрАТ «Гадячгаз».

НОВІ ТАРИФИ НА РОЗПОДІЛ
ГАЗУ ВІД 1 СІЧНЯ 2022

Так, найвищі ціни в розмірі 1,99 грн за куб. м затвердили для споживачів «Гадячгаз», «Закарпатгаз»,
«Лубнигаз», «Миколаївгаз», «Тисменицягаз», «Харківгаз» та «Чернівцігаз». Порівняно з нинішніми тарифами підвищення становить від 10 до 15%.
Найнижчі тарифи були встановлені для «Київгаз»
– 0,32 грн за куб. м, «Харківміськгаз» – 0,43 грн за
куб. м, «Кременчукгаз» – 0,46 грн за куб. м, «Криворіжгаз» – 0,53 грн за куб. м та «Черкасигаз» – 0,57
грн за куб. м. В цьому разі підвищення становить від
4 до 16%.
Щодо вартості самого блакитного палива, то до
кінця опалювального сезону його ціна залишиться
без змін.
Прес-служба НКРЕКП.

ОБЕРЕЖНО, ШАХРАЇ

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.

ПРИЗНАЧЕНО ТИМЧАСОВО
ВИКОНУЮЧОГО
ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ ОДА

До редакції надійшла інформація, що 22.12.21 по
вул. Кіндратенка до житллвих будинків приходили
люди, які представлялись працівниками служби соціального захисту та говорили про необхідність підписання договору для отримання додаткової субсидії. Офіційні представники служби соціального
захисту заявляють, що ці люди не є працівниками
служби. Ніякого договору чи будь якого іншого документу підписувати не можна ні в якому разі.
Будьте обережні та попередьте рідних про можливі махінації!

Указом Президента тимчасово виконуючим
обов’язки голови Полтавської обласної державної
адміністрації призначили Луніна Дмитра.
З грудня 2019 року він був першим заступником
голови Полтавської обласної державної адміністрації.
Указ був оприлюднений 24 грудня. В цей же день
Президент призначив Олега Синєгубова головою
Харківської ОДА.

«БМ»

«БМ»

«БМ»
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Минулого тижня
в Гадячі
народилося
3 немовлят

ПО 11 ТИСЯЧ ЗА
14 КАРАСІВ
14 та 16 грудня Кобеляцький райсуд Полтавської
області виніс дві постанови щодо рибалок, які незаконно виловили 7 кг карасів на двох з водосховища
біля Горішніх Плавнів. Суддя Людмила Назарьова постановила стягнути з обох по 11 тис. грн збитків. Це перші стягнення на Полтавщині після суттєвого збільшення такси за вилов у грудні цього року.
Судячи з матеріалів справ, опублікованих у реєстрі
судових рішень, Ігор К. та Павло Ш. рибалили разом
на Кам’янському водосховищі, в районі села Григоро - Бригадирівка Горішньоплавнівської громади,
Кременчуцького району. Для цього використовували сітки, що заборонено Правилами любительського та спортивного рибальства.
22 та 23 листопада їх помітив рибоохоронний патруль. При цьому, чоловіки вже встигли продати
рибу ФОПу. Інспектори нарахували, що рибалки виловили 14 карасів на 7 кг. За новими правилами обрахування завданої шкоди через таке рибальство, це
потягнуло на 22194 грн.
Мова йде про постанову Кабміну, яка передбачає
зміни Постанови «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання)
або знищення цінних видів водних біоресурсів» від
21 листопада 2011 року. Оновлена версія набула законної сили 12 жовтня цього року.
Зокрема, відповідно до додатка до постанови, такса для обчислення розміру відшкодування збитків за
вилов сріблястого карася зросла з 17 грн до 1581 грн
за штуку (у 93 рази). Тобто сума відшкодування для
Ігоря К. та Павла Ш. склала 22194 грн за 14 карасів.
Припускаємо, що загальний вилов рибінспектори просто розділили порівну на двох рибалок і виписали по 2 протоколи на кожного за 2 дні лову. На
кожного «записали» по 7 карасів та 11097 грн збитків відповідно.
Обидва чоловіки визнали провину, тож суддя
Людмила Назарьова затвердила їхню винуватість
у грубому порушенні правил рибальства — застосуванні заборонених знарядь лову, особами, які не
мають дозволу на промисел, вилов водних живих
ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені
ліміти або встановлену правилами любительського
і спортивного рибальства добову норму вилову (ч.4
ст.85 КУпАП). Вона постановила стягнути з Ігоря
К. та Павла Ш. по 11097 грн у якості відшкодування
збитків, а також по 454 грн судового збору.
Окрім того, ще 21 грн сплатить підприємець, якому рибалки здали виловлених карасів. Сплатити
кошти чоловіки мають упродовж 15 днів.
Реєстр судових рішень.

ЗАМІНУВАННЯ ШКОЛИ
Рік іспитового строку отримав житель Гадяча,
який повідомив про замінування ліцею. Відповідний вирок ухвалив Зіньківський районний суд, Полтавської області.
Згідно з текстом вироку, 27 вересня близько 13:00
до відділення поліції директор навчального закладу
повідомив про те, що на його мобільний телефон надійшло анонімне повідомлення щодо «замінування»
приміщення Гадяцької школи №4. Вибухонебезпечних предметів не виявили.
Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 259 (Завідомо
неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності)
Кримінального кодексу України. У суді він власну
вину визнав та уклав угоду про визнання винуватості. Йому призначили чотири роки позбавлення волі
та звільнили від відбування основного покарання з
іспитовим строком.
Вирок можна оскаржити до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його
проголошення
Реєстр судових рішень.

1 пара
одружилася

15 осіб
пішли
з життя

ЗАСУДИЛИ ВОДІЯ,
ЯКИЙ ЗБИВ
ВЕЛОСИПЕДИСТА
Суд виніс вирок водію, який у Гадячі скоїв дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим.
Рік іспитового строку отримав водій, який збив на
Полтавщині велосипедиста. Відповідний вирок ухвалив Зіньківський районний суд Полтавської області. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.
Згідно з реєстром, 2 травня 2018 року близько
23:40 на вулиці Полтавській в Гадячі обвинувачений, кермуючи автомобілем ВАЗ, не впорався з керуванням та наїхав на велосипедиста.
Внаслідок аварії, велосипедист отримав тілесні
ушкодження середнього ступеня тяжкості.
Дії водія кваліфікували за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості
тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. У суді він власну вину визнав.
Чоловіку призначили рік позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами
рік та звільнили від покарання з іспитовим строком.
Крім цього, з нього мають стягнути 10 тис. грн моральної шкоди та 3 тис. грн на правову допомогу велосипедисту. Також він має сплатити 908 грн судового збору та 15 502 грн судових витрат за проведення
судових експертиз.
Вирок можна оскаржити до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його
проголошення.

6 пар
розлучилися

подія
25 грудня, о 13:17, на відкритій території, біля с.
Веприк, виявлено один артснаряд калібром 152 мм,
часів минулих війн. Співробітниками відділу Національної поліції організовано охорону місця виявлення. Знешкодження боєприпасу провели 26.12.2021
року групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС
України у Полтавській області.
ГУ ДСНС України у Полтавській області.

пожежа
27 грудня, о 19 год 05 хв., надійшло повідомлення про пожежу в житловій будівлі у с. Біленченківка, Гадяцької ТГ.
Пожежа ліквідована одним відділенням 6 ДПРЧ.
Вогнем знищені: перекриття на площі 3 м. кв., пошкоджено облицювання стелі на площі 6 м. кв. та
фронтон. Завдяки вчасним діям врятовано даний
будинок.

У Харківцях згорів
автомобіль

Реєстр судових рішень.

ЗА ГРУДЕНЬ НА
ВОДОЙМАХ ПОТОНУЛА
31 ЛЮДИНА
Не встигла крига зміцніти, як на замерзлі водойми вже вийшли рибалки. Вони кажуть, що можна не боятися бо лід вже безпечний. І буцімто може
витримати вагу дорослої людини. Водночас рятувальники не поділяють такого оптимізму рибалок,
кажуть, що крига утворилася нерівномірно. А тому
зараз водойми більше подібні до мінного поля. І людина в будь-який момент може провалитися у крижану воду.
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку замерзлих водойм – з початку грудня в Україні потонула 31 людина, з яких троє
– діти.
Зокрема, увечері 23 грудня на ставку в с. Роздольне, Каховського району Херсонської області потонули двоє хлопчиків. Цього ж дня на Полтавщині у
с. Рибці провалився під кригу та потонув 41-річний
чоловік. Будьте обережні.
ДСНС.

ЗАГУБИВСЯ В ЛІСІ
27 грудня, під Кременчуком у лісі загубився
10-річний хлопчик Петро Богодист. Інформація про
зникнення надійшла до поліції Полтавщини близько 16.00 від батьків.
На пошуки хлопчика залучені понад сто поліцейських Кременчуцького райуправління, військовослужбовці, рятувальники, родичі, місцеві мешканці,
волонтери та журналісти.
Попередньо відомо, що хлопчик загубився в лісі,
неподалік Кременчука, під час прогулянки з рідними. О 18:55 хлопчика знайшли. Стан дитини задовільний. Хлопчика побачили поблизу села Власівка
Кіровоградської області, що межує з Кременчуцьким районом. Про хлопчика до поліції повідомили
місцеві жителі.
Коло.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

23 грудня о 08:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в легковому автомобілі на вул. Заярській, у с. Харківці.
Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу було локалізовано о
09:05, а о 09:11 – ліквідовано. Вогонь знищив автомобіль ВАЗ. Травмованих та загиблих немає.
До гасіння залучалися 4 чоловіки особового складу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1
одиниця техніки. Причина пожежі встановлюється
ГУ ДСНС Полтавської області.

ШАХРАЇ ОШУКАЛИ
СТАРЕНЬКУ НА
60 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

До Роменського районного відділу поліції з заявою
про злочин звернулась 84-річна місцева жителька. Та
пояснила, що їй зателефонував невідомий та повідомив, що її син в м. Мінськ отримав серйозні травми
і йому потрібна негайна операція. Літня жінка повірила незнайомцям, бо дійсно її син зараз перебуває
закордоном. Далі взяв слухавку нібито сам син, який
жалісливим голосом попросив про допомогу. Пенсіонерка розхвилювалась і без жодних сумнівів погодилась на всі їхні умови. Так, через деякий час до її
квартири прийшов невідомий нібито від сина, якому потерпіла й передала всі свої заощадження на загальну суму близько 60 000 гривень. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження та
розпочали всі необхідні заходи по встановленню місця знаходження шахраїв.
«Шановні громадяни, якщо до вас зателефонували невідомі і повідомили, що ваші близькі потрапили в біду, і почали виманювати гроші - не вірте. Так
діють лише шахраї. Краще заспокойтеся, перервіть
розмову, передзвоніть тому, хто «потрапив у біду»,
або відразу зверніться до поліції на спецлінію 102».
ВК ГУНП у Сумській області.

На лаві підсудних
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ЗВ’ЯЗУВАВ, ДУШИВ, ҐВАЛТУВАВ,
А ПОТІМ УБИВ – РОЗСЛІДУВАННЯ
У СПРАВІ ТРИВАЄ
Слідчий суддя Гадяцького
районного суду, 17 грудня,
розглянув клопотання слідчого СВ
ВП № 1 Миргородського РВП про
продовження строку досудового
розслідування в кримінальному
провадженні за ч.2 ст.152 та
п.10 ч.2 ст.115 КК України.
Слідчий зазначає, що слідчою групою СВ ВП №1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою обвинуваченого у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.
152 та п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України.
Про підозру у вчиненні злочинів обвинуваченого повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 152 КК
України.
Постановою прокурора вищезазначені кримінальні провадження об`єднані в
одне у зв`язку із встановленням доказів
учинення кримінальних правопорушень
однією й тією ж підозрюваною особою.
У ході досудового розслідування
встановлено достатньо фактичних даних, які вказують на вчинення обвинуваченим кримінальних правопорушень,
зокрема:
І. 15.06.2021, маючи проблемні конфліктні стосунки з своєю дружиною,
обвинувачений, підозрюючи дружину
у зраді, вирішив застосувати до неї насильницькі дії сексуального характеру,
для чого вигадав необхідність спільної
поїздки з нею цього ж дня на легковому
автомобілі марки FORD SIERRA, що
перебував в їх спільній сумісній власності, до Лютеньки, де знаходяться великі лісові масиви.
Близько 17 год. 30 хв. вказаного дня,
обвинувачений, переконавшись у необхідності та вигідності продажу їх автомобіля в с. Лютенька, під`їхав до місця
роботи дружини. Маючи прямий умисел учинити дії сексуального характеру щодо дружини, заздалегідь заготовив
мотузку для зв`язування її рук та канцелярські ножі для розрізування її одягу.
Цього ж дня, близько 18 год., рухаючись із дружиною зазначеним автомобілем із м. Гадяч по автомобільній дорозі

Гадяч - Лютенька, минувши Вельбівку,
через кілька сотень метрів, не доїжджаючи до села Запсільське, звернув ліворуч у великий лісовий масив, маючи умисел у глибині лісу за відсутності
очевидців застосувати до дружини насильницькі дії сексуального характеру
проти її волі. При цьому ввів її в оману, неправдиво повідомивши, що вони
їдуть найкоротшою дорогою до місця
продажу автомобіля.
Проїхавши декілька сотень метрів у
глибину лісового масиву, обвинувачений зупинив автомобіль. Там, діючи з
прямим умислом, зокрема з метою задоволення своїх статевих пристрастей,
без добровільної згоди дружини, силою
повалив її на заднє сидіння салону автомобіля обличчям донизу. Після цього
заскочив до салону автомобіля, сів зверху на її тіло та силою заламав її руки
назад за спину. Незважаючи на те, дружина почала пручатися та намагатися
вирватися, віг продовжив свої протиправні дії та наніс долонею своєї правої
руки близько 7 ударів по обличчю дружини, щоб та припинила пручатися і
вириватися. Потім дістав із рюкзака відрізок мотузки та два канцелярські ножі,
зв`язав їй руки, після чого, взявши канцелярський ніж, шляхом учинення ним
розрізів та розривів руками пошкодив і
зняв із неї одяг, повністю оголивши таким чином її тіло.
Не зважаючи на це, дружина продовжувала вириватися, але обвинувачений знову наніс їй близько 10 ударів по
обличчю у результаті чого із носа у неї
пішла кров і вона втратила свідомість.
Скориставшись безпорадним станом
дружини, обвинувачений зґвалтував її.
Після задоволення своєї статевої пристрасті, поєднаної із зґвалтуванням та
сексуальним насильством, він відвіз її
додому, а сам без відома та згоди дружини, продав їх спільний автомобіля та
припинив спільно проживати із нею, повернувшись жити у Гадяч.
ІІ. 09.07.2021, продовжуючи свої злочинні дії, діючи повторно, обвинувачений, маючи прямий умисел задовольнити свою статеву пристрасть, знову
вирішив обманним шляхом виманити

свою дружину у місце, де без очевидців здійснити її зґвалтування. Вказаного дня у вечірній час під вигаданим приводом погашення кредиту, він зустрівся
з нею в Гадячі та після очікування нею
кілька годин біля магазину «АТБ» по
вулиці Гетьманській коштів, які чоловік
обіцяв дати для сплати кредиту, близько 23 год. жінка вирішила пішки повертатися додому у Біленченківку. Обвинувачений запропонував провести її
додому через Ковалевщину. Зважаючи на пізню годину та темну пору доби,
вона погодилася.
Коли подружжя пройшло Ковалевщину та спустилися до яру в напрямку
Біленченківки, що розташований між
вказаними селами, обвинувачений у даному безлюдному місці почав вчиняти щодо дружини дії сексуального характеру проти її волі - вимагав від неї
орального проникнення. Після відмови він повалив її на траву і сів поверх
неї, та почав сильно стискати шию. Періодично він затуляв долонею її ротову
порожнину та носові ходи. Витримуючи насильницькі дії чоловіка, вона втратила свідомість.
Прийшовши до тями і зрозумівши, що
чоловік своїми діями може позбавити
її життя, під фізичним впливом та без
добровільної згоди, вона вимушеного
погодилася на оральний секс. Такими
протиправними діями обвинувачений
повторно зґвалтував дружину.
ІІІ. 24.07.2021 близько 23.25 год. у Біленченківці, неподалік вулиці Вишневої
обвинувачений зустрів свою дружину,
з яким вона останнім часом припинила спільно проживати (без розірвання
шлюбу із ним). На ґрунті ревнощів між
ними виник конфлікт, у ході якого чоловік вирішив здійснити умисне вбивство дружини, поєднане із зґвалтуванням та сексуальним насильством. Він
примусово затягнув дружину до насаджень фруктових дерев, де застосовував
до неї насильство, а саме умисно повалив на землю, роздягнув, зав`язав руки,
лосини обмотав навколо її шиї та вільний кінець холоші лосинів засунув до
порожнини рота, після чого почав душити і ґвалтувати.

Таким чином, своїми протиправними
діями, що виразилися у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, поєднаному із
зґвалтуванням та сексуальному насильстві, обвинувачений вчинив злочин, передбачений п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України.
Підозрюваний в інкримінованому
йому кримінальному правопорушенні,
передбаченого п.10 ч.2 ст.115 КК України, вину визнав повністю, обставини
вчинення вбивства дружини пов`язаного із зґвалтуванням розповів, проте в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.2 ст.152
КК України, вину не визнав.
Ухвалою слідчого судді Гадяцького
районного суду від 21.10.2021 продовжено строк досудового розслідування
в кримінальному провадженні до 26
грудня 2021 року. Так як у даному кримінальному провадженні проведено
значну кількість слідчих дій, направлених на виконання завдань кримінального судочинства, проте до цього часу
досудове розслідування не закінчено з
поважних причин, так як не завершені призначені експертизи. Лише після
отримання висновків зазначених експертиз буде отримана можливість для
проведення ряду слідчих дій щодо підтвердження обставин вчинення злочинів та подальшого проведення слідчих
дій, спрямованих на отримання доказів, достатніх для складання обвинувального акту. Тому слідчий у визначені законом строки звернувся до суду з
клопотанням про продовження строку
досудового розслідування.
Так як це провадження є особливо
складним, оскільки підозрюваному за
вчинення особливого тяжкого злочину
загрожує максимальне покарання у виді
довічного позбавлення волі, а також керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя,Ухвалив задовольнити клопотання
слідчого і продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 26 січня 2022 року.

ДОВІВ, ЩО НОМЕРНИЙ ЗНАК МОЖНА БУЛО РОЗГЛЕДІТИ
17 грудня, Гадяцький районний суд
розглянув у спрощеному позовному
провадженні без повідомлення
учасників адміністративну справу
за позовом до поліцейського
СРПП відділення поліції №3
(м. Лебедин) про скасування
постанови по справі про
адміністративне правопорушення.
У жовтні 2021 року до Гадяцького
районного суду звернувся позивач із
позовом до поліцейського СРПП відділення поліції №3 про скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення, в якому зазначив,
що 24.09.2021 року поліцейським було
винесено постанову, відповідно до змісту якої близько 19 год. 55 хв у Лебедині позивач рухався на автомобілі
Форд Фокус, на якому задній номерний знак не освітлювався в темний час
доби. Оскільки, докази, які підтверджують факт того, що позивач не впевнився
у справному стані підсвітки номерного
знаку відсутні, позивач вимагав скасу-

вання постанови.
Дослідивши матеріали справи суд
встановив наступне. Відповідач надав
відзив на позовну заяву, в якому просив відмовити в задоволенні позовної
заяви та додав диск з відеозаписом. Позивач надав відповідь на відзив та додав
до неї зображення із усуненням порушення на місці зупинки. Тому, останній
просив скасувати Постанову, оскільки
номерний знак його автомобіля був не
заплямований, не перевернутий, його
можна було ідентифікувати з відстані
20 м, відповідно, ним дотримано вимоги пункту 2.9 ПДР, оскільки видимість
на дорозі була достатньою; перед початком руху ним оглянуто автомобіль і номерний знак мав відповідне освітлення,
можливо, внаслідок неякісного покриття дороги під час руху сталось технічне
пошкодження клеми чи лампочки.
Заслухавши пояснення позивача та
відповідача, перевіривши матеріали
справи та дослідивши DVD-R диск, суд
прийшов до наступного висновку.
Відповідно до підпункту «в» пункту

2.9. ПДР водієві забороняється керувати транспортним засобом з номерним
знаком, що неосвітлений (у темну пору
доби або в умовах недостатньої видимості) чи перевернутий.
Проте, із наданого суду відеозапису
неможливо встановити обставини, які є
підставою для притягнення до відповідальності за ч.6 ст.121 КУпАП, оскільки
номерний знак на автомобілі позивача
можливо визначити, адже він протягом відеозапису освітлений фарами патрульного автомобіля.
Суд також врахував показання позивача про ймовірність виникнення технічних проблем, які могли вплинути
на роботу приборів, які освітлюють номерний знак впродовж руху автомобіля.
Вказане не виключає випадок, що номерний знак, якщо і був неосвітленим
під час спілкування позивача та інспектора, то сталось це після повної зупинки
автомобіля, тобто коли позивач автомобілем не керував. Таким чином, суду не
надано доказів про порушення позивачем правил освітлення номерного знаку
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під час керування автомобілем.
Суд зазначив, що надав оцінку відеозапису, зробленого після зупинки автомобіля позивача, та встановив, що він не
є належним доказом підтвердження неосвітленого номерного знаку під час керування позивачем автомобілем.
З огляду на викладене, в діях позивача відсутня об`єктивна сторона адміністративного правопорушення, передбаченого частиною шостою статті 121
КУпАП, а отже,
Враховуючи викладене, суд вважає,
що адміністративний позов підлягає
задоволенню, постанова від 24 вересня 2021 року , про притягнення позивача до адміністративної відповідальності
за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною
шостою статті 121КУпАП підлягає скасуванню, а справа про адміністративне
правопорушення закриттю.
Підготувала О. Кириченко за матеріалами
ЄДРСР.
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БЮДЖЕТНА СЕСІЯ. З ЧИМ ЙДЕМО В 2022?
Засідання 18 чергової сесії
Гадяцької міської ради відбулось
23 грудня. Були присутні
22 депутати із 26 обраних.
Розглянули 67 питань порядку
денного, з них 37 земельних.
Подробиці – далі.
Першим питанням порядку денного
стала інформація від міського голови
про прийняті рішення виконавчим комітетом міської ради в міжсесійний період. Далі прозвучали питання про затвердження статутів і положень відділів
у новій редакції, на 2022 рік.
Що по грошам?
Бюджет Гадяцької міської територіальної громади обрахований в сумі
241,1 мільйон гривень, ріст очікувань
до виконання становить 95,3%, тобто
мінус 12 мільйонів. Сума загального
фонду бюджету, без трансфертів, складає 159,7 мільйонів грн, у порівнянні
з показниками 2021 року ріст складає
109%, або 13 мільйонів гривень. Спеціальний фонд бюджету становить 9,1
мільйона гривень. Офіційні трансферти з державного бюджету обраховані в
72,3 мільйони гривень проти 87 мільйона гривень у 2021 році. Це включає
в себе базову дотацію з бюджету 9,328
мільйонів грн. (5,472 мільйони в 2021),
освітня субвенція 54,3 мільйони гривень, що менше відповідної субвенції
минулого року на 1 мільйон 602 тисячі гривень. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти 1 мільйон 952 тисячі
гривень, дотація з місцевого бюджету
на здійснення переданих видатків на
утримання закладів освіти та охорони
здоров’я 2 мільйони 122 тисячі гривень
проти 2 мільйона 631 тисячі гривень в
2021 році. Інша субвенція з обласного
бюджету виділяється в сумі 483 тисячі гривень та нова дотація з державного бюджету на розрахунки за спожиті

енергоносії (на виконання меморандуму) – 4,1 мільйон гривень.
Найбільшою складовою доходної частини бюджету складає податок на доходи фізичних осіб – 90,4 мільйони
гривень. В порівнянні до очікуваного
виконання надходжень цього податку
з минулим роком, прогнозні показники більші на 9,6 мільйона гривень. Заплановані надходження рентної плати
за використання природних ресурсів 6,3 млн. грн. Розмір надходжень з Єдиного податку – 23,9 мільйонів гривень,
що на 1,9 мільйонів більше ніж в 2021
році. Надходження акцизного податку
на пальне - 10 млн грн. Надходження
акцизного податку від продажу підакцизних товарів - 7,4 млн. грн. Земельний податок - 16 млн. грн. Спеціальний
фонд - 9,1 млн. грн.
Видаткова частина - 241,1 мільйона
гривень:
Загальний фонд – 222 мільйони
гривень;
Спеціальний фонд – 19 мільйонів
гривень, з них бюджет розвитку 9,9
мільйонів гривень.
У структурі бюджету видатки на захищені статті складають 189 мільйонів
гривень або 85,5% від запланованих видатків, з них питома вага видатків на
оплату праці складає 64% а оплата за
спожиті енергоносії – 10%, (в 2021 році
складали 3,4%).
На утримання органів управління –
28,9 мільйонів гривень.
На охорону здоров’я - 7,6 мільйони
гривень, з них:
Програма розвитку КНП «Гадяцька міська центральна лікарня» – 5,129
мільйонів гривень;
Програма розвитку і підтримки КНП
«Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Гадяцької міської ради на 2022 рік – 2,412 мільйони
гривень.
На соціальний захист - 12,6 мільйонів гривень.

Витрати на ЖКГ - 16,5 мільйонів
гривень.
На ремонт доріг - 6 млн. 852 тисячі грн. проти 12 мільйонів 370 тисяч у
2021 році.
Видатки на утримання закладів освіти
(враховуючи субвенцію) – 149,1 мільйон гривень.
Затвердили Перелік програм і проектів, які планується реалізувати у 2022
році.
Розвиток фізичної культури і спорту
– 162 тис. грн.
Організація громадських робіт – 459
тис. грн.
Надання пільг окремим категоріям
громадян для оплати послуг зв’язку –
58 344 грн.
Компенсаційні виплати фізичним
особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування – 600 тис. грн.
Компенсаційні виплати на пільговий
проїзд окремим категоріям громадян –
222 тис. грн.
Підтримка «Гадяцька міська організація ветеранів Афганістану (воїнів-інтер-

націоналістів)» – 17,5 тис. грн.
Соціальне забезпечення та соцзахист
населення громади «Турбота» – 590 тис.
грн.
Розвиток освітньої галузі – 814,5 тисяч гривень.
Оздоровлення та відпочинок дітей–
1,5 мільйони гривень.
Фінансова підтримка Гадяцького ВУЖКП – 590 тисяч гривень.
КП «Добробут» – 503 тисячі гривень.
Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків,
ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, житлових та нежитлових приміщень – 1 мільйон гривень.
Розвиток дорожнього господарства –
540 тисяч гривень.
Розвиток та вдосконалення міського
пасажирського транспорту – 788,4 тисячі гривень.
Благоустрій території – 18,1 мільйона гривень.
Культура і туризм – 1 млн. 61 тис. грн.
Нарешті депутати проголосували за
всі земельні питання, з них було 7 рішень про надання по 2 га земельних
угідь учасникам ООС/АТО.

ТАКСІ, ПОПУТКИ ЧИ ПІШКИ – ЯК ДІСТАЮТЬСЯ
ДО ГАДЯЧА МЕШКАНЦІ ГРОМАДИ
Жителі міста та прилеглих
сіл неодноразово скаржились
на відсутність громадського
транспорту. Вони змушені
добираються пішки або ловлять
попутки. І, якщо ж приїхати до
міста за покупками чи до бабці в
село раз на тиждень не створює
велику проблему, то щоденний
марафон на роботу та до школи
робить повсякденність схожою
на життя білки в колесі.
Ось, що пише у фейсбуці жителька
громади: «Чому влада «відрізала» Біленченківку від світу? Уже просто накипіло, немає сил мовчати! Основна
проблема жителів села - це транспортне сполучення із містом Гадяч, яке знаходиться за 7 км. Чому селяни вже 2
місяці відрізані від світу? Чому влада
ніяк не реагує на звернення своїх громадян? Чому староста села відповідає:
«Я не можу вам нічим допомогти. Чому
ви до мене звертаєтесь? Я не знаю, коли
буде автобус». І вже навіть не відповідає на дзвінки. Постає питання – для
чого нам такий староста, який нічого
не знає? Хто ж повинен вирішувати це
питання?
Шановний староста села, Іване Олексійовичу, чи не хочите ви злізти із службового авто і в понеділок у 5.30 ранку

зі мною і моїми дітьми підти на трасу
на попутку або ж пішки навпростець до
Гадяча вашою ж нахваленою зробленою
дорогою по болоту через Ковалевщину (с. Степаненки)? Постояти на морозі або ж застрянути у болоті по коліна?
Або ж замовити таксі за 120 грн і так
зранку і ввечері? Не хочете? Що робити пенсіонерам, яким треба у лікарню
чи аптеку, або молодим людям, які на
визначений час поспішають на роботу?
Як доїхати?»
І це дійсно є проблемою. Не зважа-

ючи на економічну невигідність, такі
маршрути повинні бути. Зараз доїхати
до Гадяча із Сар можна лише на «Миргородському автобусі», з Малих Будищ,
вранці на «рейсовому» від Автостанції.
Окрім цього по Гадячу курсує два автобуси: «Залізнична станція» - КСП «Зелений гай», вул. Набережна Грунь - вул.
Гагаріна.
На ці два рейси міська рада нещодавно проводила конкурс. Єдиним претендентом – перевізником був МКП
«Комунсервіс». 8 грудня був опубліко-
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ваний протокол засідання конкурсного
комітету в рішенні якого було зазначено «не допустити перевізника-претендента МКП «Комунсервіс» до участі в
конкурсі». А сам конкурс було визнано
таким, що не відбувся. Причиною стала невідповідність претендента-перевізника вимогам статті 34 Закону України
«Про автомобільний транспорт». Невідповідність визнало Слобожанське
міжрегіональне управління Укртрансбезпеки у офіційній відповіді. З цього можна зробити висновки: МКП «Комунсервіс» не має ліцензії та не зможе
займатися перевезенням пасажирів.
Хто ж займатиметься?
З цим питанням редакція звернулась
до заступника голови міської ради Віталія Ракочія. Відповіді довелось чекати кілька днів, але ж все таки час для
нас виділили. Заступник голови запевнив, що перебоїв в роботі міського транспорту не буде, зараз готуються до перепроведення конкурсу. Що ж стосується
транспортного сполучення між селами
громади: «Про цю проблему нам відомо. Наразі міська рада шукає варіанти,
як налагодити транспортний зв’язок
між населеними пунктами. Є два варіанти: або МКП «Комунсервіс» на своєму транспорті або Гадяцьке АТП». Сроків реалізації ми, на жаль, не почули.
Сторінку підготував Влад Лидзарь.
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ПРОТИ ВІЙСЬКОВОГО
ОБЛІКУ ЖІНОК

Петиція до президента України
з вимогою скасувати військовий
облік жінок набрала 25 тисяч
підписів, необхідних для її
розгляду. Про це свідчать
дані сайту глави держави.
Петиція була оприлюднена 23 грудня
і зібрала необхідні підписи менше ніж
за чотири доби. Авторка петиції - колишня спеціалістку одного з військових комісаріатів Харкова Яна Рашевченко. Вона заявила, що рішення, яке
робить «майже усіх жінок» України військовозобов’язаними, було ухвалене без
суспільного обговорення, підготовчих
заходів, перехідного періоду та роз’яснень механізму реалізації.
Нагадаємо, що Міністерство оборони України у жовтні 2021 року розширило перелік спеціальностей та профе-

сій, після одержання яких жінки мають
стати на військовий облік військовозобов’язаних. У документі йдеться про
медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів тощо.
Передбачається, що жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022
року. Для цього вони повинні будуть
написати заяву до місцевого військкомату і принести перелік документів для реєстрації на облік. Військомат
вивчить документи, потім комісія ухвалить рішення, чи ставити жінку на
облік, і, якщо так, – спрямує її на медкомісію за місцем реєстрації. Брати на
облік будуть не всіх, адже є обмеження
за віком (максимум – 60 років) і станом здоров’я.
LB.ua

ЯК ЗМІНИВСЯ
ДОБРОБУТ УКРАЇНЦІВ
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ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД
ЗАЯВИВ ПРО ЗУПИНКУ ЧЕРЕЗ
ВИСОКІ ЦІНИ НА ГАЗ

Сирзавод входить до холдингу
«Молочний альянс» і випускає
сир під торговою маркою
«Пирятин», попередив своїх
споживачів і партнерів, що у
зв’язку із високою ціною на
природний газ з 1 січня змушений
частково обмежити постачання
продукції з подальшим зупиненням
виробництва. Про це заявив його
директор Володимир Бартошак.
Як пише сайт «Полтавщина», директор Пирятинського сирзаводу направив листа комерційним партнерам підприємства з попередженням, що з 1
січня підприємство змушене буде виконувати заявки на постачання продукції частково з подальшим припиненням
виробництва. Після стабілізації фінан-

сово-економічного стану Пирятинський
сирзавод пообіцяв відновити виробництво. Основною причиною такого рішення директор заводу назвав ціну на
газ, яка за рік зросла удесятеро.
Раніше своє занепокоєння також
висловили хлібопекарі. Зокрема,
«Укрхлібпром» попросив Уряд забезпечити соціальну ціну на газ, інакше виникнуть перебої з виробництвом хліба.
Кондитерські компанії вже повідомили до Асоціації «Укркондпром», куди
належать і полтавські підприємства з
ПрАТ «Домінік» та ПрАТ Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен», про
наміри повністю або частково згорнути
виробництво продукції. Причина – надвисокі ціни на газ.
«БМ»

ЗАТВЕРДИЛИ БЮДЖЕТ
ПОЛТАВЩИНИ
24 грудня відбулася десята
позачергова сесія обласної ради.
Пленарне засідання тривало
дві години і найважливішим
рішенням, яке було ухвалено,
став головний фінансовий
документ області на 2022 рік.
Отже, наступного року Полтавщина
планує отримати 5 млрд 284 млн грн
доходів — разом з дотаціями та субвенціями. Без них прогнозований «чистий»
дохід складе 3 млрд 248 млн грн. Він
надійде з податку на доходи фізичних
осіб (1,7 млрд грн), податку на прибуток (675 млн грн), рентної плати за ко-

ристування надрами (547 млн грн), плати за надання адмінпослуг (35 млн грн),
ренти за спеціальне використання води
(17 млн грн) тощо.
Найбільшу суму з цього бюджету
планують витратити на сферу освіти —
1,6 млрд грн. З них 616,6 млн грн піде
на зарплати, мінімальний розмір яких
збільшиться до 6700 грн. Ще 150,5 млн
грн витратять на оплату комунальних
послуг та енергоносіїв, 20,4 млн грн —
на підтримку осіб з особливими освітніми потребами, 62 млн грн — на інші
видатки.
«БМ»

ПІДПРИЄМЦЯМ У СЕЛАХ
ДОЗВОЛИЛИ НЕ
ВИКОРИСТОВУВАТИ РРО
В цьому році матеріальний стан
половини українських родин
погіршився. Для 40% він не
змінився. У 10% він навпаки –
покращився. Про це свідчать
дані соцопитування. Про це
повідомяє Перший Діловий.
Окрім цього для 53% родин відчуття впевненості в майбутньому за останній рік погіршилося, для 30% не змінилося, а для 14% – покращилося. Також,

більшість вважає, що політична та економічна ситуація в Україні за поточний
рік погіршилась. Таку думку мають 60-т
і 70% відповідно.
Близько 20% вважають, що нічого
не змінилось. Політична ситуація покращилась лише для 12%, а економічна – для восьми. Опитування, в якому взяли участь дві з половиною тисячі
респондентів, проводилось в усіх регіонах України.

ФОПам, які здійснюють роздрібну
торгівлю в селах, дозволили не
використовувати реєстратори
розрахункових операцій.
Відповідне рішення уряд ухвалив
на засіданні 23 грудня. Обов’язкові
касові апарати скасовують для
ФОПів, які торгують у роздріб
на території села товарами, окрім
підакцизних. При цьому річний
обсяг їхніх розрахункових операцій
має не перевищувати 167 розмірів
мінімальної зарплати (станом
на 2022 рік це 1 085 500 грн).
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На такі поступки було кілька причин,
пояснює міністерка економіки Юлія
Свириденко:
«Доходи ФОПів у селах значно менші, аніж у містах, а в умовах карантину
вони ще більше знизилися. Витрати на
придбання РРО стануть додатковим фінансовим навантаженням для сільських
підприємців, а це матиме негативні наслідки для бізнесу. До того ж використовувати програмні РРО як альтернативу
в селах можуть не всі: немає рівномірного покриття швидкісним інтернетом».
«БМ»
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СХІДНИЙ - ДЛЯ ВСІХ ЗНАКІВ ЗОДІАКУ 2022
2022 – рік Водяного
Тигра за східним
гороскопом.
Він триватиме з 1
лютого до 23 січня 2023.
Тигр має посилене
відчуття власної
гідності, лідерства,
здатність до навчання,
енергію, силу та
цілеспрямованість.
Водночас тварина
уособлює чутливість,
вразливість та егоїзм.
2022 буде роком чорного
водяного Тигра, оскільки
стихія води рівноцінна
чорному кольору.
Згідно з астрологічним
прогнозом, це буде
енергійний, мудрий
та спокійний період.
Для 12 китайських
знаків зодіаку настане
час очищення та
самореалізації.

ТИГР
ЗМІЯ
(1938, 1950, 1962, 1974,
(1941, 1953, 1965, 1977, 1989,
1986, 1998, 2010-й)
2001, 2013)
На Тигрів чекає вигідний, але
проблемний рік. Рішення можуть стати джерелом блискучих успіхів чи серйозних поразок. Успіх ситуативний, але
2022-й – хороший час, щоб вийти заміж або знайти свою другу
половинку. У кар’єрі з’явиться
шанс просування та схвалення
лідерів. Людям треба обережно поставитися до фінансів,
не чекати великих досягнень,
не робити необдуманих вчинків, витрачати гроші розумно,
не вкладаючи великих коштів
у акції.

Складний рік для реалізації планів та
очікування виконання обіцянок. До того
ж проблеми завершаться без значних
втрат. Зміям-холостякам пощастить у
коханні, а жінки-представниці зміїного
зодіаку стануть емоційно чутливими. У
кар’єрі можливий поступ, але ставтеся
до колег ввічливо і щиро, не пліткуйте
і будьте обережні. За одну ніч розбагатіти не вдасться. Перш ніж ухвалювати
якісь важливі рішення, добре обмірковуйте варіанти.

КІНЬ
(1942, 1954, 1966, 1978, 1990,
2002, 2014)

Безпечний та динамічний рік з акцен-

КРОЛИК
том на оптимізм та пригоди, в якому
(1939, 1951, 1963, 1975, проблеми зменшуватимуться чи взага1987, 1999, 2011-й)
лі будуть відсутні. Людей, народжених

ЩУР
(1936, 1948, 1960, 1972, 1984,
1996, 2008, 2020-й)

Для Щура рік прогнозують вдалим,
усе повернеться на свої місця. Особливі успіхи чекають у кар’єрі, але це
не найкращий час змінювати роботу. А
от у особистих справах не пощастить –
одинаки залишаться неодруженими, а
у подружньому житті можуть виникнути проблеми. Астрологи рекомендують проводити більше часу з сім’єю
та близькими. Що стосується здоров’я, треба звернути увагу на систему
травлення.

БИК
(1937, 1949, 1961, 1973, 1985,
1997, 2009, 2021-й)

Життя стане стабільнішим, незважаючи на те, що розпочнеться напружений
час боротьби. З’явиться шанс досягти
успіхів чи прогресу, якщо уникати пригод наодинці. Буде найкращий час для
кохання, прибутку та можливості просунутися кар’єрними сходинками. У рік
Тигра Бикам не варто змінювати роботу,
а рекомендують дотримуватися режиму сну, приділяти багато уваги побудові взаємин та налагодженню співпраці.

Неоднозначний рік, коли все
здається яскравішим і особливо реалістичним, а особисте життя стабільним. Наприкінці року все повернеться на круги своя. Кроликам
пощастить у кар’єрі та бізнесі, хоча
деяких проблем не уникнути і з фінансами треба бути обережнішими.
Щоб не зазнати невдачі, у соціальних взаєминах треба бути обачнішими. Перевантажувати себе не варто, а
краще уважно ставитись до здоров’я.

ДРАКОН
(1940, 1952, 1964, 1976, 1988,
2000, 2012)

Хороший рік для повернення втраченого прибутку, а в особистому
житті можуть виникнути проблеми, стабільність порушиться так, що
дійде до розлучення. Дракони не мають впиратися й робити необдумані
вчинки – заради вигоди треба проявити стійкість і точність. У кар’єрі
супроводжуватиме успіх, висока ймовірність підвищення, але після такого
з колегами потрібно бути обережнішими, щоб уникнути неприємностей.
Також час більше уваги звернути на
фізичну активність.

у рік Коня, можуть очікувати кар’єрні
успіхи, фінансовий зиск, підвищення
на роботі чи зарплати. Палкий ентузіазм згасне, треба буде приділити увагу фізичному саморозвитку, а в особистому житті великих змін очікувати не
варто, є висока ймовірність залишитися
неодруженими.

КОЗА
(1943, 1955, 1967, 1979, 1991,
2003, 2015)

Рік Тигра стане успішним без проблем
для Кіз у плані іспитів, здоров’я та фінансів. Кар’єрний рік буде яскравим та
перспективним. Рекомендується зберегти свої заощадження.. В особистому житті є шанс розпочати стосунки чи
народити дитину, якщо весілля зіграли
2021-го. А так Кози знову готові долати
перешкоди, покладаючись лише на себе.

МАВПА
(1944, 1956, 1968, 1980, 1992,
2004, 2016)

Народжених у рік Мавпи протягом
року переслідуватимуть успіх і складнощі водночас. Мавпам пощастить у кар’єрі, але деталям роботи треба приділяти
більше уваги. У цей час особисте життя не стабільним, і дуже важливо уни-
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кати конфліктів, мирно спілкуватися,
контролювати емоції. Мавпам рекомендують у рік Тигра зберігати терпіння,
уникати будь-якого джерела збудження,
кардинально помінятися, заряджатися
енергією сім’ї та друзів, взяти відпустку.

ПІВЕНЬ
(1945, 1957, 1969, 1981, 1993,
2005, 2017)

Щасливий, чудовий і жвавий рік,
коли справи йдуть гладко. Не забувайте вживати вітаміни. В особистому житті не очікується значних змін, більшість
Півнів буде зайнята роботою. У кар’єрному плані треба докладати більше зусиль і вчасно скористатися можливостями. Це посилить шанси на підвищення.
Великих та непотрібних придбань варто уникати. Щодо витрат, то з середини
2022 року Півень стане більш ощадливим, ніж зазвичай.

СОБАКА
(1946, 1958, 1970, 1982, 1994,
2006, 2018)

Для Собак вдалий рік у сфері ділової активності, вони повернуть собі популярність, статус і владу. У плані кохання все стабільно, без великих змін,
з’явиться багато часу для себе. Якщо
більше уваги приділяти сім’ї, а не роботі, то особисте життя стане спокійнішим. Люди творчої професії отримають схвалення від директорів та колег,
що дозволить заробляти більше грошей
або просуватися по службі. У бізнесменів є висока можливість втратити клієнтів або партнерів. А матеріальний баланс зберегти вдасться.

СВИНЯ
(1947, 1959, 1971, 1983, 1995,
2007, 2019)

У подружніх парах можуть виникнути
сварки та напруга, висока ймовірність
любовного трикутника, для закоханих
– чудовий час шлюбу. Рік Тигра також
стане вдалим періодом у кар’єрі, з’являться шанси збільшити дохід, досягнути успіху та здобути визнання. Але
перш ніж ухвалювати рішення, краще
ретельно вивчити інформацію. Остерігайтеся непередбачених витрат.

На Новий рік
Овен
(21 березня — 19 квітня)

Якщо Овен закриє всі гарячі питання
у 2021, то вогняному знакові №1 казково щаститиме - особливо в другій половині року. За умови, що запальний Овен
буде ще й спостережливим, то точно зірве джекпот! Замість традиційних поривів, знаку доведеться навчитися думати стратегічно і не рубати зопалу. Якщо
Овни попрацюють над собою, Тигр не
раз допоможе і в кар’єрі, і в любові. До
речі, про кохання. Тут однозначно будуть зміни, навіть якщо ви давно в парі.
Можливо, другій половинці дадуть хорошу посаду або новий цікавий проект,
який в цілому вплине на ваше спільне
життя.
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Рак (22 червня — 22 липня)

Завдання №1— попрацювати над самооцінкою і вірою в себе. Список справ
такий: не реагувати на непрошену думку інших й управління власними емоціями. Не плануйте спонтанностей: поїздки, зміна роботи і розрив відносин
можливі, але тільки за наявності хорошої стратегії. А ось на початку літа —
прекрасний час, щоб попрацювати над
стосунками або закохатися. Для тих, хто
в парі, зірки обіцяють конфлікти і можливий розрив, де ініціатором буде Рак.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Блакитний водяний тигр обіцяє бути
добрим для представників знака, які зуміють перебороти свій консерватизм і
вивчити нове. Те, що чудово спрацьовувало в кар’єрі або любові раніше, в новому році може дати осічку. Тому варто
підготуватися заздалегідь, ніж потім зализувати рани через власну самовпевненість. Тут не йдеться про глобальні зміни і життя з чистого аркуша: навчитеся
бачити незвідане в звичному. Що стосується фінансів, Левам в 2022 варто поекономити. А ще це не найкращий час інвестувати або робити великі покупки, в
яких ви сумніваєтеся. Про кредити навіть не йдеться!

Діва
(23 серпня — 22 вересня)

Близнюки
(21 травня — 21 червня)

Знакові потрібно зустрітися віч-навіч з усіма невирішеними проблемами,
до яких Близнюки так і не зважилися
підступити в 2021. Якщо зумієте сприйняти все як захопливу гру, а не випробування, Тигр подвійно віддячить за
вміння ризикувати і бути рішучим. Фінансовий гороскоп для Близнюків обіцяє стабільність. Це чудовий час, щоб
накопичити подушку безпеки або вкладати гроші у вартісні проекти. А ось в
любові доведеться потренуватися і прислухатися до почуттів, а не діяти лише
раціонально.

Терези
(23 вересня — 22 жовтня)

Козеріг
(22 грудня — 19 січня)

Рік порадує Терезів новими відкриттями на професійному і любовному
фронті. Щоб справи просувалися швидше, доведеться попрацювати над оточенням. Озирніться: навколо вас дійсно ті, хто щиро раді за перемоги і вміють
допомагати? І скільки б ви не розривалися в своєму бажанні догодити всім,
все ж в багатьох ситуаціях доведеться
вибрати одну сторону.
У любові варто проявляти ініціативу: так шанси знайти половинку різко
зростають. У грошових справах стійко
себе відчують ті, у кого є хороша подушка безпеки. Інакше ризикувати не варто.

Задля приземлених Козерогів рік стане випробуванням. Знак, який любить
все тримати під контролем, зіткнеться
з тим, що доведеться потерпіти і довіритися господареві року. Спонтанність
не характерна для Козерога, але в цьому
випадку. Іноді потрібно вчитися відпускати ситуацію і довіряти обставинам.
У любові чекають розриви відносин,
але це більше стосується історій, де й
так все йшло до фіналу.

Водолій
(20 січня — 18 лютого)

Скорпіон
(23 жовтня — 21 листопада)

Телець
(20 квітня — 20 травня)

Початок року стане періодом затишшя і занурення у свій внутрішній світ.
На цей час краще зупинити бурхливу
діяльність. Щоб досягти багато чого
ззовні, доведеться заглянути глибше у
власні думки. Це допоможе зробити великий ривок у другій половині року. Не
варто йти на авантюри в справах амурних і грошових: обдурите лише самого
себе. Займіться спокійними побутовими справами, навчанням і спілкуванням
з сім’єю. І про фінанси: при можливості
не позичайте нікому грошей на сумнівні затії або проекти.
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Попрацюйте над власними почуттями, щоб краще розуміти оточуючих.
Відкиньте зайву гордовитість, і залишайтеся вірні тим, хто завжди вірний
вам. З кінця травня і до середини літа —
час інтриг і напруженості. Перейдіть на
улюблені хобі та зустрічі з друзями, щоб
період пройшов з мінімальними втратами нервових клітин. Зумієте це: отримаєте внутрішню гармонію і силу.
Романи в новому році у Скорпіона будуть, але це більше історії про захоплення і пристрасть, ніж про серйозні відносини. До слова, якщо ви у відносинах,
також подбайте про пристрасть і притяжіння між вами. Щоб до кінця року не
виявити, що з вами абсолютно незнайома для вас людина.

Початок року видасться інтенсивним
в робочому плані. Не все йтиме гладко,
але вже з травня по листопад Водолій
зможе розслабитися і отримувати задоволення. А ще — закохуватися. І за умови, що попрацюєте ви старанно. Водяний Тигр однозначно на вашому боці!
У грошовому питанні рік не буде стабільним, але ті, хто раніше вдало вклав
фінанси, отримають хороший результат.
І час придивитися до здоров’я: працюючи на максимумі можливостей, намагайтеся ґрунтовно відпочивати і перемикатися на інші турботи.

Риби
(19 лютого — 20 березня)

Стрілець
(22 листопада — 21 грудня)

Дівам варто тримати себе в тонусі: психологічному і фізичному. Адже
на вас чекає низка змін у всіх сферах
життя. А якщо хочете рухатися вперед, доведеться залишити позаду всі
комплекси і сумніви. Час романтики
і спілкування: весна. Діви будуть настільки чарівними, що кількість знаків
уваги від шанувальників змусить переживати партнера. Влітку вам захочеться розібратися в собі, тому вирушайте
у відпустку без компанії, якщо хочете
зрозуміти бажання свого серця. Сімейних людей може очікувати криза у відносинах і конфлікти, але вони ведуть
тільки до виходу на наступний рівень
розуміння і насолоди один одним.

Чекає рік романтики: у стосунках ви
чи ні, не має значення. Якщо хочете завести блискавичний роман? Вперед!
Але якщо у вас приціл на серйозні відносини, не варто очікувати, що черговий і спонтанний залицяльник виявиться ідеальним для сім’ї. І хоч під світ
прогинатися не варто, в рік Тигра краще навчитися йти на компроміси, щоб
виграти в два рази більше. Однозначні
перемоги чекають у роботі: не бійтеся
масштабів, які на вас чекають.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Рік змін у багатьох сферах. Із січня по
квітень і наприкінці року очікують вирішальні місяці. Нова любов, новий будинок, робота або захопливе хобі — віддайтеся змінам сповна. Жінки-Риби мають
чудову інтуїцію, і гороскоп на 2022 рік
підтвердить, що вона дуже знадобиться в багатьох ситуаціях. Адже іноді логіка тільки заважає почути себе. Головне — не діяти спонтанно і мати хороших
партнерів в будь-якій сфері життя.
Пам’ятайте! Будь-який гороскоп
— лише прогноз. І це прекрасно, як у
випадку з погодою: її не зміниш, але
завжди можна вдягнутися тепліше або
перечекати негоду в затишному місці.
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ЗАРПЛАТИ, ЦІНИ, ПЕНСІЇ ТА БАГАТО ІНШОГО:
ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ НАС У 2022 РОЦІ
У 2022 році на українців чекає
низка змін, які торкнуться
розміру пенсій, зарплат і цін.
Крім того, нововведення очікують
на водіїв та підприємців.
Низка нововведень у 2022 році стосуватиметься автомобілістів. Повернеться
обов’язковий техогляд машин, скасований ще 2011 року. Камери автофіксації реєструватимуть проїзд на червоне
світло, їзду по зустрічці та зупинки на
виділеній для громадського транспорту смузі.
В Україні посилять покарання за керування автомобілем у стані сп’яніння і
змінять принцип отримання прав водія.
З 1 січня ФОП зобов’язали використати касові апарати під час проведення розрахунків та визначили штрафи
за їх порушення у розмірі 100% від суми
чека, повторно – 150% від суми чека.
На 2022 рік заплановано 12 етапів підвищення пенсій для різних категорій –
середньорічний розмір пенсії становитиме 4 533 грн.
Так, 1 січня 2022 року набуває чинності закон «Про статус та соціальний захист українців, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
— пенсійні виплати підвищать 39,481
тисячі осіб.
З 1 січня мінімальні пенсійні виплати для осіб, які отримали інвалідність
внаслідок участі у ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС, залежатимуть від
групи інвалідності:
•для І групи інвалідності – 14 600 грн;
•для ІІ групи інвалідності – 9 500 грн;
•для ІІІ групи інвалідності – 7 000
грн.
У Мінсоцполітики додали, що з 1
грудня 2022 року будуть збільшені розміри пенсії для 18 тисяч осіб з урахуванням збільшення середньої зарплати,
яка враховується при обчисленні пенсії.
Крім цього, з початку року підвищення
у розмірі 9% від розміру пенсії передбачено для жінок віком від 60 років. Також уряд у жовтні встановив, що з січня
мінімальна пенсійна виплата кожному
з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні
проведення АТО/ООС, становитиме не

менше 7 800 грн.
У січні також продовжиться пенсійних виплат для 65-річних через зростання «мінімалки».
З 1 грудня 2021-го, відповідно до
зростання прожиткового мінімуму для
непрацездатних, мінімальна пенсія становить 1 934 грн. Такою ж вона буде і
з першого дня 2022-го. З 1 липня вона
зросте до 2 027 грн, а з 1 грудня – до 2
093 грн.
З 1 березня запланована індексація
пенсій для майже 10 мільйонів пенсіонерів – планується, що у 2022 році вона
пройде для всіх без винятку пенсіонерів
за однаковими правилами.
У березні повинна відбутися індексація компенсаційних виплат для пенсіонерів старших 75 років. Такі доплати
встановили з 1 жовтня 2021 року: для
пенсіонерів, які досягли 75-річного віку
– 400 грн, а після досягнення 80-річного віку – 500 грн.
З жовтня запланована нова мінімальна пенсійна гарантія – передбачається,
що людина, старша за 70 років, яка має
трудовий стаж 35 років (чоловік) або
30 (жінка), отримуватиме не менше 3
000 грн.
За наявності стажу меншої тривалості
мінімальна пенсійна виплата для вказаних катеорій громадян визначатиметь-

ЯК НЕ ЗАХВОРІТИ
ПІСЛЯ ЗАСТІЛЛЯ
Лікарка-гастроентерологиня
Львова Ольга Кушнір вважає,
що головне під час бенкетів –
пити більше води і дотримуватися
інтервальності їжі. Так можна
вберегти свій шлунок від переїдань,
а щоб відновити організм,
слід їсти теплу рідку їжу. Про
це вона розповіла у відео на
сторінці лікарні у Facebook.

«Слід дотримуватися культури харчування щодо інтервальності їжі – це
дуже важливо. Споживайте за бенкетним столом або в гостях більше води,
бо це той напій, який дозволить уникнути гіперкалорій та важкості для кишково-шлункового тракту. Солодкі та газовані напої, навіть улюблений узвар, не
є корисними, тому слід дотримуватися
водного режиму протягом вечора», – зазначила Кушнір.
За її словами, під час святкових застіль не варто зловживати ферментними препаратами, адже підшлункова по-

винна працювати сама і захисну терапію
їй не варто робити.
«Олів’є і шампанське в новорічну ніч
– це наш атрибут довгі роки. Це спогад
дитинства і ми вже звикли, що воно має
бути. І говорити, що ні – це не корисно,
просто смішно. Але слід мати міру. Звичайно, якщо ви з’їсте трішечки олів’є з
шампанським – це не завдасть шкоди»,
– додає лікарка.
Ще гастроентерологиня наголошує,
що 1 січня не варто споживати розсоли
чи дуже солону їжу, тому що це впливатиме на водно-сольовий обмін, а відповідно, і зовнішність, оскільки можуть
з’явитися периферичні набряки.
Слід вживати їжу, збагачену маслами.
Особливо оливкова олія є дуже добрим
буфером після гучних святкувань. А ще
важливо на наступний день після бенкету їсти більше рідкої теплої їжі, тоді
зникне похмілля та головний біль, а організм почне відновлюватися.
«БМ»

ся пропорційно наявному страховому
стажу. При наявності страхового стажу у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років вона становитиме не менше, ніж 2
500 грн.
З жовтня пенсіонери віком від 70 до
75 років отримають доплату до пенсії
– 300 грн.
Щоб вийти на пенсію у 2022-му, потрібно буде відповідати певним вимогам, зокрема
•при досягненні 60-річного віку страховий стаж має становити понад 29
років;
•у 63 роки пенсіонерами зможуть стати ті, хто відпрацював 19-29 років;
•у 65 років зможуть піти на пенсію ті,
хто має загальний страховий стаж від
15 до 19 років.
Кожного наступного року необхідна тривалість страхового стажу зростатиме на один рік і починаючи з 1 січня
2028 року необхідний страховий стаж
для призначення пенсії за віком після
досягнення віку 60 років становитиме
не менше 35 років.
Українцям, які мають робочий стаж
менше 15 років, пенсійні виплати не нараховуватимуться. Для них передбачена лише грошова допомога. При цьому,
отримати їх зможуть лише ті громадяни, дохід яких менший за прожитковий

мінімум (2 481 грн у 2022 році).
Якщо ж трудового стажу не вистачає,
його можна докупити – вартість місяця
стажу становить 44% від розміру мінімальної зарплати.
Зміни для землевласників
Податковий закон уже з 1 січня впроваджує нову систему оподаткування
сільгоспвиробників. Ним впроваджується «мінімальне податкове зобов’язання» – це сума податків, яку кожен
власник сільгоспземлі має за замовчуванням сплачувати до бюджету. Ця
сума становитиме близько 5% від вартості землі на рік.
Тобто, якщо сума всіх податків (податку на землю, податку на прибуток,
єдиного податку тощо) які сплачує сільгоспвиробник буде меншою за МЗП, то
йому доведеться доплатити різницю.
При цьому, МПЗ не визначається для
городів, земельних ділянок дачно-будівельних та садівничих (городницьких)
кооперативів, а також сільгоспземель,
що перебувають у межах населених
пунктів.
Мінімальне податкове зобов’язання:
нові правила гри для землевласників
Не менш важлива норма стосується
податку від продажу городини. Депутати зобов’язали сплачувати податок на
доходи фізосіб (18%) у разі, якщо отриманий від продажу продуктів дохід перевищить 12 мінімальних зарплат. У
2021 році це 72 тис грн, а у 2022 році –
78 тис грн.
Крім того, зміниться формула сплати
ренти із ринкової вартості руди. Ставка
збільшуватиметься разом зі зростанням
ринкової вартості.
Після травневих свят запрацює скандальний закон про олігархів, який уповноважив РНБО визнавати ту чи іншу
особу олігархом.
З квітня діятимуть лише електронні
рецепти на ліки, а перелік професій,
які підлягають обов’язковій вакцинації
проти коронавірусу, розширять.
Ще одна зміна у сфері охорони здоров’я стосується заробітної плати медиків. Медсестри та фельдшери отримуватимуть не менше 13,5 тис. грн, лікарям
збільшать зарплату до 20 тис. грн.
«БМ»

«АЛКОГОЛЬНЕ
ПЕРЕЇДАННЯ»
Дієтолог Антон
Бердов висловив
думку, що саме
алкоголь стає
головною причиною
набору ваги, в період
зимових свят.
Із його слів, в новорічну ніч буває найкалорійніше застілля в
році. Кількість з’їденого може досягати трьох тисяч кілокалорій і частково це через спиртне. Справа у тому, що саме алкоголь, за словами
експерта, посилює почуття голоду.
«Під дією етанолу в мозку включаються процеси, які пробуджують грелін – гормон апетиту. Існує навіть такий термін як алкогольне переїдання»,
– стверджує лікар.
За словами дієтолога, щоб уникнути
небажаних наслідків, у новорічну ніч:
краще обмежитися двома-трьома ке-
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лихами шампанського чи сухого червоного вина,
після кожного тосту пити чисту воду
кімнатної температури: це знизить рівень алкогольного сп’яніння, нормалізує водний баланс та притупить почуття голоду;
відмовитися від змішування алкогольних напоїв, оскільки реакція організму на кожен із них індивідуальна.
Здоров’я.нет
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КОЗАЦЬКЕ РІЗДВО
Як відзначали різдвяноноворічні свята у козацькій
Україні й чим частувалися
розповів нам Олексій Сокирко,
кандидат історичних наук.
Святковий календар
Зимові урочистості в наших предків
– це передусім церковні свята. Найшанованіше з них, звичайно, Різдво Христове, яке започатковувало християнський календарний рік. Літочислення
від Різдва Христового відоме на українських теренах вже з XIV століття. Тоді
Новий рік був відносно молодим святом. Однак на Гетьманщині 1 січня відзначали гучно, із розмахом, притаманним козацькій та шляхетській вдачі. А
вінчало зимові урочистості свято Богоявлення Господнього. На Водохреще,
окрім урочистого молебню, влаштовували салюти із гармат і мортир. Їх ставили на кризі річок поряд із освяченою
«йорданню».
Гостини в гетьмана
Епіцентром та еталоном святкувань
у козацькому Гетьманаті був, звісно ж,
гетьманський двір. Столицю і резиденцію козацьких очільників почергово розміщували в Чигирині, Гадячі, Батурині, а згодом – у Глухові. На Різдво
до столиці з’їжджався увесь тогочасний
бомонд: церковні ієрархи, генеральна
старшина, полковники, сотники, міський патриціат, іноземні дипломати.
Старосвітське панство прибувало на
святкування найчастіше з родиною. Їх
супроводжував кортеж челяді, візників,
кухарів і конвой надвірних козаків-курінчиків. У фурах та колясках доправляли всі необхідні «люксуси»: парадний
одяг, посуд, харчі і трунки для бенкетів, меблі, подарунки знайомим та високопосадовим патронам. Яків Маркович, відомий мемуарист XVIII століття,
генеральний підскарбій, у своєму щоденникові ремствував на те, як глухівські міщани завищували ціни на оренду будинків і на продукти в переддень
свят. Сіно для коней, дрова та свічки,
без яких годі було уявити святковий затишок, могли коштувати дорожче від
чорної ікри!
Урочистості починали з ранкових
гостин. Запрошені старшини приходили
до гетьманського двору віддати вітання
та «поклони» – дарунки, як того вимагала тогочасна куртуазність. Найчастіше презентували смаколики й екзотичні
речі: кав’яр (чорну ікру), рідкісну дичину, помаранчі та лимони, привезені з
південних країн вина й конфекти (зацукрені плоди і фрукти), тростини, годинники, коштовну зброю, шовкові пояси й
хустки. Особливим церемоніалом відрізнялося привітання служителів Генеральної військової канцелярії, які приходили разом із генеральним писарем і
виголошували на честь гетьмана святкову орацію. Її складали за канонами києво-могилянського віршописання. Обраних козацьких можновладців гетьмани
могли запросити після цього на легкий
обід. Після трапези всі разом із почтами й надвірним військом урочисто їхали на різдвяну літургію до найбільшого
столичного собору. Після молебну і появи на небі символічної першої зірки в
рейментарському палаці розпочинався
бенкет. Його тривалість ніколи не обмежували: гуляли стільки, скільки могли і господар, і гості.
Описуючи звичаї в домі генерального
судді Дем’яна Оболонського, сучасника
гетьмана Розумовського, один з очевидців захоплено занотував: «Стіл у нього
не накривався, а не прибирався, цілий
день їли й пили; сніданок завершувався горілкою, за якою розпочинався тривалий обід. Після обіду закуски вже не
сходили зі столу. По чаюванні був короткий перепочинок і все це завершувалося ще ситнішою вечерею».

Новий рік без ялинок і курантів
На відміну від різдвяних, новорічні розваги не були такими обов’язковими, як тепер. Козацькі достойники й
нечиновний люд вчащали на гостини
до родичів або знайомих, а під час зимової негоди взагалі зоставалися вдома. Так само зовсім інакше зустрічали
Новий рік – тихо й спокійно. Увечері
31 грудня козацькі можновладці збиралися вузьким колом в одного зі своїх приятелів. Після ситної вечері грали
в карти, ані бою курантів, ані тостів чи
салюту. Гуляння починалися лише наступного дня, коли їхали «віддавати візити» до старших по чину або ж самого
гетьмана. Візитування неодмінно увінчувалося бенкетом, ще більшим і гучнішим, аніж попередній. Модною новацією святкувань XVIII століття були
феєрверки та салюти. Їх проведення
доручали військовому відомству – Генеральній артилерії, яка за кілька днів
витрачала мало не половину свого річного запасу пороху та петард. Справжніми митцями були і козацькі феєрверкери-гармаші. Окрім ракетно-бомбових
«симфоній», вони створювали з порохових свічок і ґнотів фігури-вензелі з ініціалами гетьмана та запрошених гостей.
Виїзди пишно вбраних кавалькад і зустрічі високих візитерів супроводжували довбиші (литавристи) та сурмачі, а
ось при святковому столі вигравали оркестри ріжків і валторн, хори спудеїв та
канцеляристів співали кантів.
За святковим столом
Після різдвяного посту публіка не обмежувала себе ані в їжі, ані у хмільних
напоях. Через це на бенкетах і гостинах
часто траплялися сварки й дуелі. Якщо
гостям таланило тієї ночі дістатися додому, то у приватних щоденниках часто з’являлися згадки про те, що «подпияхом изрядно» або ж «подгулялем
барзо». В інших випадках записи відновлювали лише на другий чи третій
день. Втім у перервах між світськими
розвагами вирішували й цілком серйозні державні справи. На початку січня
у столиці традиційно збиралися сейми
генеральної та полкової старшини, на
яких обговорювали кадрові призначення, податкову політику або підготовку
воєнних походів.
Що ж було неодмінним атрибутом
різдвяно-новорічного столу?
Меню кожного з цих свят мало свою
специфіку. Кількість і послідовність подавання страв залежали від статусу господаря та його статків. Іноземці часто нарікали, що на гетьманських учтах
страви виставляли не всі одразу, а почергово виносячи їх з кухні. Знесилені
ситною їжею гості потім заледве сиділи
за столом. У старшин нижчих рангів та
в заможних козаків було прийнято мати
не менше шести перемін страв.
Святвечір, звісно, не обходився без
традиційної куті, яку, щоправда, подавали переважно при посполитому столі. На пансько-старшинському бенкеті
її заміняли калачами й булками з маком і родзинками. Неодмінний атрибут
різдвяних та новорічних учт – м’ясні
страви. Що більше їх нараховували, то
багатшим і пишнішим вважався стіл. У
гетьманській і старшинській світлиці
готували «шляхетну кухню». Насамперед дичину: лосятину, оленину й м’ясо птахів – дрофа, куріпок і тетеревів,
а також м’ясо молодих тварин – молочних поросят, телят і козенят. На щабель
нижче були різноманітні печені та смаженина з баранини, свинини та воловини. Ці страви подавали з тушкованою
капустою і пшеничними кашами із різними пряними й гостро-солодкими поливками. Каплуни були теж серед м’ясних смаколиків, якими часто гостилася
знать. Їх подібно до сучасних бройлерів дбайливо відгодовували на м’ясо і
так само, як голубів, запікали в маслі з
прянощами та травами. На заможність

столу вказував також асортимент закусок, які подавали не
лише перед початком бенкету, але й між перемінами основних страв. Особливо цінували привозні делікатеси
– кав’яр, осетрові балики, свіжопросолену білугу, міногів,
голландські оселедці, турецькі
оливки. Серед місцевих «легоминів» – солоні гриби, в’ялені та копчені язики, шинка,
ковбаси. Наприкінці XVIII
століття поступово стали популярними французькі та німецькі новинки – паштети,
соуси та різноманітні тверді
сири. Вінцем будь-якого старосвітського бенкету був десерт, для якого господарі не шкодували
грошей, а рідкісні продукти та інгредієнти могли купувати заздалегідь, ще
влітку. Якщо кава, щербет і марципани
в козацькій Україні через близьке сусідство зі Сходом не були дивиною, то західні смаколики – безе, бісквіти, пудинги й тістечка – мали більший попит, із
часом опинившись на кухнях заможних
містян і купців.
Пийте, браття, попийте, а на землю
не лийте!
Алкогольна карта Гетьманщини виглядала принципово інакше, аніж зараз.
По-перше, через майже цілковиту відсутність шампанського й ігристих вин,
котрі з’явилися на європейському ринку лише наприкінці XVIII століття. Білі
ігристі вина коштували надзвичайно дорого й до того ж їх поставляли в Україну через Ґданськ і Вроцлав. Зазвичай
пляшка такого трунку коштувала втричі дорожче від звичайного. Ласі до грошей продавці навчилися фальшувати
цей дорогий напій на основі вина або березового соку й барвників. Вони додавали для «ефекту» негашене вапно, від
чого пляшки з фальсифікатом нерідко
розривало прямо в шинках і винарнях.
Втім більшість козацьких аристократів за святковим столом віддавала перевагу традиційним, але так само дорогим
імпортним винам: рейнвейну, мальвазії,
фронтіньяку, волоському. Почесне друге місце в рейтингу посідали горілки й
настоянки. Особливо очищені ґданські
горілки та домашні міцні напої подавали перед застіллям як аперитив, або ж із
гарячими стравами. Більшість рядового панства та посполитого люду грілася
помаранчевими, кминовими, анісовими, вишневими, персиковими і грушевими настоянками. Їхній смак в умовах
ще недостатньо вдосконаленої технології перегонки та очистки спиртів всіляко пом’якшували й урізноманітнювали. В унісон алкогольним технологіям
розвивалися й методи порятунку їхніх
жертв. «Календар цивільний і господарський на 1731 рік» із присвятою гетьманові Апостолу радив: «П’яному не давати волі, а в той же час розстібнувши на
ньому пляття й комір, покласти на черево, а шию витягнути прямо, лоскотати у горлі, викликаючи блювоту, й дати
випити води теплої з деревною олією».
Містянська кутя
Звісно, описані вище святкові смаколики були доступні далеко не всім.
А як же виглядало святкування та застілля тогочасного «середнього класу»
– ремісників та дрібних торговців? Опріч церковних свят, на закінчення старого і початку нового року в цехових
ремісників припадали й власні корпоративні свята: вибори цехмістрів і старшин, ревізії цехової каси й поминання
померлих братчиків. Після святкових
богослужінь, котрі відправляли в місцевій парафіяльній церкві або ж у монастирі, цеховики влаштовували урочисті
бенкети- «кануни».
Основними стравами на святковому
столі були печеня зі свинини, баранини та яловичини, поросята, фарширова-
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ні кашами, гуски з печеними яблуками,
кури, борщі. У київських містян дуже
популярною була «шпондра» – свинина, тушкована з буряками та здобрена
спеціями. Основні страви подавали разом із гарнірами – квашеною капустою,
соленими огірками, кришеною цибулею
з олією, кашею і локшиною зі сметаною.
У великій кількості була смажена і свіжопросолена річкова риба – щупаки,
судаки й соми. Ситний, але не вельми
вибагливий набір посполитих страв доповнювали шляхетніші та дорожчі закуски й «присмаки». Так містянський стіл
намагався дорівнятися до високої кухні знаті. На святкові кануни обов’язково купували кав’яр, осетровий балик і
бринзу, а також білу здобу – булки, ситниці й бублики. Їсти ж на свята житній
хліб вважали ознакою бідності. Звісно,
ці учти не могли обійтися без ритуальної куті. Але на відміну від селянської, яка була з пшениці або ячменю, її
містянський варіант вирізнявся «панським» набором інгредієнтів. Містяни
для «колива» купували «риж» (рис), до
якого додавали родзинки й сушені сливи. У суміш додавали мед, розріджений
водою («сита»). Напої на святковому
столі так само мали засвідчити заможність і високий статус цеховиків. Окрім
посполитої горілки та пива, на бенкети
завжди купували міцні «водки», перегнані із заморськими прянощами, дорогі
наливки, аналоги теперішніх вермутів
– «полинкове» (полинне) вино і французьку горілку. Були й сезонні «спеціалітети», які майже забуті в теперішній
гастрономії. Це гаряче пиво з вершковим маслом, підсолоджене та приправлене прянощами, а також горілка, яку
варили з чорницями або сливами. Якщо
на десертних столах старшин уже звикли до кави, а згодом і до шоколаду, то
містяни полюбляли простіші тонізуючі напої – ситні меди, грушеві або ж
яблучні кваси. Щоправда, на свята цеховики не відмовляли собі у вишуканих трунках. До них у XVIII столітті
належав чай, який коштував у півтора-два рази дорожче від кави й елітного алкоголю.
Міська кухня навіть у солодкому намагалася вирізнятися від селянської.
Тож замість маковиків і пиріжків, містяни ласували медовими пряниками, які
могли коштувати стільки ж, як заморські делікатеси. Ці смаколики виготовляли в «перепечайських» (пекарських)
цехах, використовуючи дороге «крупчате» борошно з твердої пшениці, довізний колоніальний цукор і не менш дорогі імпортні спеції. Такими пряниками
було не соромно частувати й магістратських урядників, яких ремісничі цехи
традиційно обдаровували напередодні
великих свят. Ще одним атрибутом ситого життя були «несезонні» для зими
фрукти – яблука та груші.
Час невмолимо змінює наш побут і
гастрономічні вподобання, але багато із
призабутих страв і рецептів козацького Різдва можна відродити й сьогодні!
Підготувала Валентина Йотка.
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ТБ ПРОГРАМА
мiнал”
6.00 Гiмн України
6.05,3.15 Енеїда
7.00,8.00,9.00,21.00,
0.20,2.00,5.35 Новини
7.10 М/ф “Як козаки у
футбол грали”
7.30 М/ф “Як козаки у
хокей грали”
7.50 М/ф “Як козаки
кулiш варили”
8.05 Невiдомi Карпати
8.25,4.55 Вiдтiнки
України
9.05,2.25 #ВУкраїнi
9.40 Х/ф “Подвiйне
свято”
11.25 Наталя Фалiон та
“Лiсапетний батальйон”.
Великий ювiлейний
концерт
15.20 Концерт В. Крищенка “Спаси мене,
пiсне”
18.30,23.20 Д/с “Особливий загiн. Суперчуття”
19.20 Х/ф “Троянда на
Рiздво”
21.25 Т/с “Готель
“Адлон”. Сiмейна сага”
0.45 Д/ф “Гiдра”
3.45 Х/ф “Ярослав Мудрий”
5.30 Погода
6.30,5.20 “Свiт навиворiт”
8.15,19.30 “ТСН”
9.20,10.20,11.20
“Життя вiдомих людей”
12.20,1.55 “Лiпсiнк
Батл”
14.05 Комедiя “Скажене весiлля”
16.00,17.05,18.20 Т/с
“Свати 7”
20.35 Х/ф “Льодовиковий перiод”
22.10 Комедiя “Скажене весiлля 3”
0.10 Комедiя “Свiнгери”
3.20 Комедiя “Тер-

3.10,3.15,8.45,18.10
“Стосується кожного”
4.40,4.45 “Позаочi”
5.25,0.55 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”
6.55,16.40,17.30
“Речдок”
9.35,10.30 “Корисна
програма”
11.30 Х/ф “Кохання з
першого погляду в Лапландiї”
13.20 Х/ф “Ой, матусi!”
15.00 Х/ф “Сiмейне
пограбування”
20.00 “Подробицi”
21.00 Х/ф “Анжелiка маркiза янголiв”
23.10 Х/ф “Дуже поганi
матусi”
2.30 “Подробицi” “Час”
6.00,7.00,8.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,23.00,0.0
0,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин
6.30 Iсторiя для дорослих
7.10,8.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
7.15 Д/с “Повiтрянi
воїни”
8.20,17.10 Д/с
“Спецназ: ближнiй бiй”
9.00 Пiдсумки тижня з
А. Мiрошниченко
10.10 Д/с “Загадки
великих битв”
11.10 Д/с “Переказана
iсторiя”
13.10,14.10,17.30,18.
10,19.15,22.15,23.15
Х/ф
15.30,0.30 Час “Ч”
16.10,1.10,5.10 Д/с
“Таємнича свiтова
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понеділок, 3 січня
вiйна”
19.40,2.00 “5 копiйок”
21.00 Час новин. Пiдсумки дня
22.00 Час-Time
3.10 Д/с “Хронiка надiй
та iлюзiй. Обережно,
дiти!”
4.10 Д/с “Хронiка надiй
та iлюзiй. Фiзкульт ура!”

канiкулах 3: Море кличе”
17.00 М/ф “Рататуй”
19.00 Х/ф “Дамбо”
21.10 М/ф “Король
Лев”
23.30 Х/ф “Золоте
дитя”
1.20 “Вар`яти”. (12+)

05

6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi
9.00 М/ф “Кунг-фу
Панда 3”
10.50 Х/ф “Мумiя”
13.10,15.30 Х/ф
“Мумiя 2: Повернення”
16.10 Х/ф “Мумiя 3:
Гробниця Iмператора
Драконiв”
18.15,20.00 Х/ф “Свiт
Юрського перiоду 2”
22.00 Х/ф “Хмарочос”
23.50,2.00 Т/с “Ялинка
на мiльйон”
1.30 Телемагазин
2.20 Гучна справа
4.30 Реальна мiстика

.tif
5.05 Скарб нацiї
5.15 Еврика!
5.25 Служба розшуку
дiтей
5.30 “На трьох”. (16+)
8.50 Х/ф “Шоу починається”
10.25 Х/ф “Стiй! Бо моя
мама стрiлятиме”
12.00 Х/ф “Дiамантовий полiцейський”
13.40 Новорiчний Дизель-шоу. (12+)
18.45 Факти. Вечiр
19.10,20.55 Х/ф “Крокодил Дандi”
22.55 Х/ф “Конго”
0.45 Дизель-шоу. (12+)
2.40 Я зняв!
4.55,10.05 Т/с “Коли
ми вдома”
12.05 Т/с “Продається
будинок iз собакою”
15.50,17.50 Т/с “Спiймати Кайдаша”
17.30,22.00 Вiкна-Новини
19.55,22.15 Хата на
тата. (12+)
22.25 Україна має талант
6.15 “Хто зверху?” (12+)
12.00 М/ф “Монстри на
канiкулах”
13.40 М/ф “Монстри на
канiкулах 2”
15.10 М/ф “Монстри на

9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,16.00,1
7.00,18.00,19.45 “Репортер”. Новини
9.10,10.10 “Новини
країни” з К. Ашiон та П.
Рольником
11.10,12.10,13.15
“Новини країни” з М.
Клюк та О. Близнюком
14.15 “Великий день” з
А. Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою
17.10 “Ситуацiя” з М.
Леончук та В. Волошиним
18.15 “Ехо України” з
М. Ганапольським
20.00 “Про полiтику” з
С. Орловською та А.

Мухарським
22.00 “Спецтема” з Т.
Березовцем
23.00 “Перша передача” з О. Федченко
5.00 Х/ф “Зiрка привабливого щастя”
6.50 Х/ф “Пушкiн: Остання дуель”
9.00 Х/ф “Чорна кiшка,
бiлий кiт”
11.25 Х/ф “Горобиновий вальс”
13.25 Х/ф “Новорiчнi
пригоди Машi та Вiтi”
15.10 Х/ф “Капернаум”
17.55 Х/ф “Край”
20.20 Х/ф “Доживемо
до понедiлка”
22.20 Х/ф “Мене це не
стосується”
0.05 Х/ф “Сьомий континент”
2.15,3.25 Х/ф “Острiв
загиблих кораблiв”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його
друзi”
8.30 “Орел i решка.
Шопiнг”
9.25,20.00 “Орел i
решка. Навколо свiту”
10.15 “Орел i решка.
Шаленi вихiднi”
11.10 Х/ф “Коли Санта
впав на Землю”
13.10 Х/ф “Мiй друг Дiд
Мороз”
14.35,1.00 Х/ф “Серцеїд”
16.10 “Орел i решка.
Дива свiту 2”
18.10 “Орел i решка.
Дива свiту”
21.00 “Iнше життя”
22.00 Т/с “Грань”
2.40 “Нiчне життя”
6.30,8.00 Телемагазин

7.30,8.20 Зiрковi неймовiрнi долi
9.30 Свiт їжi. Новорiчнi
та Рiздвянi страви
12.00 Затишна дача
12.50 Дача бородача
14.20 Королева декору
17.10 Один за 100
годин
18.50 Шiсть соток
22.10 Будьте здоровi
23.30 Реальний секс
0.40,3.40 Кориснi поради
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф

5.50 Х/ф “Пригоди
Буратiно”
7.00 М/ф
7.40,17.15,1.15 “Випадковий свiдок”
10.05 Х/ф “Сто грамiв”
для хоробростi...”
11.30 Х/ф “Без року
тиждень”
12.55 Х/ф “Суперпограбування в Мiланi”
14.55 Х/ф “Новi амазонки”
19.00,3.05 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Жандарм iз
Сен-Тропе”
21.25 Х/ф “Близнюки”
23.30 Х/ф “Круїз, або
Розлучна подорож”
4.45 “Top Shop”

5.15 Т/с “Голубка”
6.50 Т/с “Чорна кров”
8.35 “П`ятеро на одного”
9.15 “Сто до одного”
10.00,19.00 Вiстi
10.30,4.50 “Пiшки...”
Смоленськ прикордонний
11.00 Кiно про кiно.
“Кавказька полонянка”.
Це ж вам не лiзгiнка, а

твiст!”
11.45 “Аншлаг i Компанiя”
13.25 Т/с “Кулагiни”
15.15 Т/с “Доглядальниця”
20.05 Вiстi. Мiсцевий
час
20.20 Т/с “Склiфосовський”
0.15 Т/с “Човночницi”
2.45 Х/ф “Зойкина
любов”
4.20 Т/с “Байки Мiтяя”
6.45 Випадковий свiдок
8.55 Речовий доказ
10.05,17.00 У пошуках
iстини
12.05 Фантастичнi
iсторiї
13.05 Заборонена
iсторiя
14.05 Невiдома Європа
16.05 Найєкстремальнiший
19.00 Левиний рик
20.00 Народження континентiв
21.00 Вiдень - столиця
iмперiї
0.00 Їжа богiв
1.00 Природа сьогодення
2.00 Мiстична Україна
3.00 Скептик
5.15 Дикi Фiлiппiни
Найджела Марвiна
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разу пiд Полтавою
19.30,21.00 Танька i
Володька
20.00,21.30 Сiмейка У
22.00 Т/с “Бiблiотекарi”
23.00 Країна У 2.0
0.00 Країна У. Новий рiк
0.30 Казки У
1.30 Вечiрка
5.50 Кориснi пiдказки

6.30 Х/ф “Людина-павук”
8.30 Х/ф “Людина-павук 2”
10.35 Х/ф “Людина-павук 3”
12.50 Х/ф “Без гальм”
14.20 Х/ф “Моя жахлива няня”
15.55 Х/ф “Моя жахлива няня 2”
17.40 Х/ф “Мiст у Терабiтiю”
19.15 Х/ф “Геошторм”
21.00 Х/ф “Еволюцiя”
22.40 Х/ф “Адвокат
диявола”
1.00 Х/ф “Жiнка в чорному”
2.30 Х/ф “Синя безодня”
4.00 Х/ф “Одинадцять
друзiв Оушена”
6.00 Х/ф “Бути Астрiд
Лiндгрен”

8.35 Х/ф “Казка про 12
мiсяцiв”
9.45 Х/ф “Тiльки диво”
11.30 Х/ф “Три горiшки
для Попелюшки”
13.15 4 весiлля
14.05,16.00,3.00 Панянка-селянка
15.00,4.50 Зiрки, чутки
та Галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу.
Екстремальний сезон
19.00,20.30 Одного

6.00 “ДжеДАI”
6.10 Т/с “Ментiвськi
вiйни. Харкiв 2”
10.10 “Загублений свiт”
15.55 Х/ф “Аватар”
19.00 Т/с “Ментiвськi
вiйни. Київ 2”
23.05 Т/с “CSI: Мiсце
злочину”
0.45 Т/с “Рекс”
1.45 “Облом”
4.05 “Цiлком таємно-2017”
5.45 Телемагазини

характерно! Кохали
одне одного!”
11.45 “Аншлаг i Компанiя”
13.25 Т/с “Кулагiни”
15.15 Т/с “Доглядальниця”
20.20 Т/с “Склiфосовський”
0.15 Т/с “Човночницi”
2.45 Х/ф “Золотi ножицi”
4.20 Т/с “Байки Мiтяя”

17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу.
Екстремальний сезон
19.00,20.30 Одного
разу пiд Полтавою
19.30,21.00 Танька i
Володька
20.00,21.30 Сiмейка У
23.00 Країна У 2.0
0.00 Країна У. Новий рiк
5.50 Кориснi пiдказки

вівторок, 4 січня
6.00 Гiмн України
6.05 Геолокацiя: Волинь
6.30 М/с “Пiнгвиня
Пороро”
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.
55,2.30,5.15 Новини
7.05,2.25,3.10,5.10
Погода
7.10 Д/с “Девiд Рокко.
Африка на смак”
8.05,0.45 Т/с “Шетланд”
9.05 Т/с “Преса”
10.10 Д/с “Особливий
загiн. Суперчуття”
11.00 Прозоро: про
соцiальне
12.00,18.20 “По-людськи”
13.10,1.45 Прозоро:
про актуальне
14.00 Країна пiсень
3.05,5.50 Спорт
15.20 Концерт. Пiснi
про кохання
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про
головне
19.10 Д/с “Свiт дикої
природи”
19.55 Д/с “Рiк у дикiй
природi”
21.50 Х/ф “Святий Августин”
3.15 Енеїда
3.50 Х/ф “Ярослав Мудрий”
6.30 “Свiт навиворiт”
8.10,19.30 “ТСН”
9.15,10.15,11.15
“Життя вiдомих людей”
12.15,13.50,2.35,3.50
“Лiпсiнк Батл”
15.10 “Вечiр прем`єр з
Катериною Осадчою”
17.10,18.25 Т/с “Свати
20.35 Х/ф “Льодовиковий перiод 2: Гло-

бальне потеплiння”
22.25,5.00 Комедiя
“Поїздка до Америки”
0.55 Комедiя “Свiнгери
2”
5.30,0.50 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”
7.00,7.55,15.25,16.20
“Речдок”
8.50,18.10,3.05 “Стосується кожного”
9.40,10.40 “Корисна
програма”
11.40 Х/ф “Кохання з
першого погляду у
Вiднi”
13.30 Х/ф “Весiльний
переполох”
17.05 “Речдок. Особливий випадок”
20.00 “Подробицi”
21.00 Х/ф “Чудова Анжелiка”
22.55 Х/ф “Дуже поганi
матусi 2”
2.20 “Подробицi” “Час”
4.35 “Позаочi”
6.00,7.00,8.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,23.00,0.0
0,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин
6.30 Iсторiя для дорослих
7.10,8.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
7.15 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”
16.10,1.10,5.10 Д/с

“Таємнича свiтова
вiйна”
19.40,2.00 “Дiйовi
особи”
22.00 Час-Time
3.10 Д/с “Хронiка надiй
та iлюзiй. Обережно,
дiти!”
4.10 Д/с “Хронiка надiй
та iлюзiй. Фiзкульт ура!”
5.05 Скарб нацiї
5.15 Еврика!
5.20 Факти
5.45 “На трьох”. (16+)
9.05 Х/ф “Конго”
11.00,12.45 Х/ф “Крокодил Дандi”
14.45,23.50 Дизель-шоу. (12+)
17.00 Т/с “Новорiчний
пес”
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф “Маска
Зорро”
21.35 Х/ф “Легенда
Зорро”
2.05 Я зняв!
4.55,10.10 Т/с “Коли
ми вдома”
12.05 Т/с “Знайду пару
коханому”
15.55,17.50 Т/с “Спiймати Кайдаша”
17.30,22.00 Вiкна-Новини
19.55,22.15 Хата на
тата. (12+)
22.25 Україна має талант
6.00,1.30 “Вар`яти”.
7.15 “Хто зверху?”
12.55 Х/ф “Щоденники
принцеси”
15.00 Х/ф “Щоденники
принцеси 2: Королiвськi
заручини”
17.10 М/ф “Заплутана
iсторiя”
19.00 Х/ф “Пен”

21.05 Х/ф “Алiса в
Країнi чудес”
23.10 Х/ф “Алiса в Задзеркаллi”
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi
9.00 М/ф “Як приручити дракона 2”
11.00 Х/ф “Мумiя 3:
Гробниця Iмператора
Драконiв”
13.00,15.30 Х/ф “Свiт
Юрського перiоду 2”
16.10 Концерт. Фантастична нiч на каналi
“Україна”
20.00 Т/с “Жiночi таємницi”
0.15,2.00 Т/с “Ялинка
на мiльйон”
1.30 Телемагазин
2.50 Гучна справа
5.00 Реальна мiстика
9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,16.00,1
7.00,18.00,19.45 “Репортер”. Новини
9.10,10.10 “Новини
країни” з К. Ашiон та П.
Рольником
11.10,12.10,13.15
“Новини країни” з М.
Клюк та О. Близнюком
14.15 “Великий день” з
А. Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою
17.10 “Ситуацiя” з М.
Леончук та В. Волошиним
18.15 “Ехо України” з
М. Ганапольським
20.00 Ток-шоу з С. Орловською
22.00 “Спецтема” з Т.
Березовцем
23.00 “Вiйна за неза-

лежнiсть”
5.00 Х/ф “Зiрка привабливого щастя”
6.50 Х/ф “Сьомий континент”
9.00 Х/ф “Край”
11.25 Х/ф “Доживемо
до понедiлка”
13.25 Х/ф “Мене це не
стосується”
15.10,16.20 Х/ф
“Острiв загиблих кораблiв”
17.55 Х/ф “Лiтня казка”
20.20,21.25,22.40 Х/ф
“Джек Восьмьоркiн,
американець”
0.05 Х/ф “Форт Рос: У
пошуках пригод”
2.15,3.25 Х/ф “На початку славних справ”
6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його
друзi”
8.30,1.45 “Орел i
решка. Шопiнг”
9.20 Т/с “Дикий янгол”
10.00 “Орел i решка.
Шаленi вихiднi”
11.00,20.00 “Орел i
решка. Навколо свiту”
11.50,18.10 “Орел i
решка. Дива свiту”
13.50,21.00 “Iнше
життя”
14.45 Х/ф “Мiй друг Дiд
Мороз”
16.10 Х/ф “Кохання на
кiнчиках пальцiв”
22.00 Т/с “Грань”
2.40 Т/с “Три сестри”
3.30 “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 Один за 100
годин
13.00,16.10,0.40,3.40
Кориснi поради
13.20 Магiя солодощiв
14.30 Правила виживання
15.30 Будьте здоровi
17.10 Неймовiрнi
iсторiї кохання
18.00 Зiрковi долi
19.00 Шiсть соток
20.40 Удачний проект
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф

5.35 Х/ф “Пригоди
Буратiно”
6.55 М/ф
8.05,17.10,1.15,3.35
“Випадковий свiдок”
10.30 Х/ф “Веселi Жабокричi”
11.45 Х/ф “Бiля тихої
пристанi”
13.10 Х/ф “Жандарм iз
Сен-Тропе”
15.05 Х/ф “Близнюки”
19.00,3.05 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Жандарм у
Нью-Йорку”
21.30 Х/ф “Близнюки
23.30 Х/ф “Їсти подано,
або Обережно, кохання!”
4.45 “Top Shop”

5.15 Т/с “Голубка”
6.50 Т/с “Чорна кров”
8.35 “П`ятеро на одного”
9.15 “Сто до одного”
10.00,19.00 Вiстi
10.30,4.50 “Пiшки...”
Тула залiзна
11.00 Кiно про кiно.
“Любов i голуби”. Що

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

6.00 Мiстична Україна
7.00 Правила виживання
9.15,18.55 У пошуках
iстини
10.10,1.35 Речовий
доказ
11.20,21.50 Створення бренду
12.15 Теорiя Змови
13.10,19.55 Таємнича
свiтова вiйна
14.05 Топ 10: Таємницi
та загадки
15.05,20.50 Друге
життя звичайних речей
16.05 Довiдник дикої
природи
17.00,23.40 НАСА:
нез`ясоване
17.55,0.35 Їжа богiв
22.40 Народження континентiв
2.45 Брама часу
3.40 Дике виживання
4.40 Судiть самi

8.35 Х/ф “Бiлоснiжка”
9.45,22.00 Т/с “Бiблiотекарi”
10.45 Х/ф “Iсторiя вiчного кохання, або Попелюшка”
13.00 4 весiлля
14.00,16.00,3.00 Панянка-селянка
15.00,4.50 Зiрки, чутки
та Галлiвуд

8.00 Х/ф “Моя жахлива
няня”
9.35 Х/ф “Моя жахлива
няня 2”
11.20 Х/ф “Примадонна”
13.10 Х/ф “Одинадцять
друзiв Оушена”
15.00 Х/ф “Дванадцять
друзiв Оушена”
17.00 Х/ф “Тринадцять
друзiв Оушена”
19.00 Х/ф “Iнструкцiї не
додаються”
21.00 Х/ф “Гола
правда”
22.35 Х/ф “Вижив”
1.05 Х/ф “Останнiй
самурай”
3.35 Х/ф “Тристан i
Iзольда”
5.45 Х/ф “Диво”
6.00 “ДжеДАI”
6.15,23.10 Т/с “CSI:
Мiсце злочину”
8.00 Х/ф “Мiфiка:
Завдання для героїв”
9.50 “Загублений свiт”
16.45 Х/ф “Планета
мавп”
19.00 Т/с “Ментiвськi
вiйни. Київ 2”
0.50 Т/с “Рекс”
1.45 “Облом”
4.05 “Цiлком таємно-2017”
5.45 Телемагазини
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6.00 Гiмн України
6.05 Геолокацiя: Волинь
6.30 М/с “Пiнгвиня Пороро”
7.00,8.00,9.00,13.00,1
00,0.00,2.30,5.15 Новини
7.05 Погода
7.10 Д/с “Девiд Рокко.
Африка на смак”
8.05,0.50 Т/с “Шетланд”
9.05 Т/с “Преса”
10.10 Д/с “Особливий
загiн. Суперчуття”
11.00 Прозоро: про
соцiальне
12.00,18.20 “По-людськи”
13.10,1.50 Прозоро:
про актуальне
14.00 Країна пiсень
0.40,3.05,5.50 Спорт
15.20 Концерт. Хорея
Козацька
16.30,3.10 Д/с “Дикi
тварини”
17.00 Прозоро: про
головне
19.10 Д/с “Свiт дикої
природи”
19.55 Д/с “Рiк у дикiй
природi”
21.50 Х/ф “Святий Августин”
4.05 #ВУкраїнi
4.30 Енеїда
5.00 Невiдомi Карпати
7.00 “Свiт навиворiт”
8.00,19.30 “ТСН”
9.05,10.05,11.05
“Життя вiдомих людей”
12.05,13.40,1.50,3.00
“Лiпсiнк Батл”
15.10 “Вечiр прем`єр з
Катериною Осадчою”
17.10 Т/с “Свати 7”
20.35 Х/ф “Льодовиковий перiод 3: Ера динозаврiв”

22.20,4.15 Комедiя
“Брехун, брехун”
0.05 Комедiя “Свiнгери”
5.30,0.40 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”
7.00,7.55,15.25,16.10
“Речдок”
8.50,18.10,2.50 “Стосується кожного”
9.40 “Корисна програма”
11.40 Х/ф “Кохання з
першого погляду в Iндiї”
13.35 Х/ф “Все до
пуття”
17.05 “Речдок. Особливий випадок”
20.00 “Подробицi”
21.00 Х/ф “Анжелiка i
король”
23.00 Х/ф “Дiвчина мого
найкращого друга”
2.15,5.05 “Подробицi”
- “Час”
4.20 “Позаочi”
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 дорослих
7.10,8.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. 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”
13.10,14.10,17.30,18.
10,19.15,22.15,23.15
Х/ф
15.30,0.30 Час “Ч”

ТБ ПРОГРАМА

середа, 5 січня
16.10,1.10,5.10 Д/с
“Таємнича свiтова вiйна”
19.40,2.00 “Велика
полiтика”
22.00 Час-Time
3.10 Д/с “Хронiка надiй
та iлюзiй. Обережно,
дiти!”
4.10 Д/с “Хронiка надiй
та iлюзiй. Фiзкульт ура!”
4.40 Скарб нацiї
4.50 Еврика!
4.55 Служба розшуку
дiтей
5.00 Факти
5.25 “На трьох”. (16+)
7.45 Х/ф “Маска Зорро”
10.05 Х/ф “Легенда
Зорро”
12.20 Х/ф “Перший
лицар”
14.50 Т/с “Перший хлопець на селi”
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф “День бабака”
21.00 Х/ф “Гудзонський
яструб”
22.45 Х/ф “Побачення
наослiп”
0.30 Дизель-шоу. (12+)
2.40 Я зняв!
5.05,10.10 Т/с “Коли ми
вдома”
12.05 Т/с “Дiвчата”
15.55,17.50 Т/с “Спiймати Кайдаша”
17.30,22.00 Вiкна-Новини
19.55,22.15 Хата на
тата. (12+)
22.25 Україна має талант
6.00,1.45 “Вар`яти”.
7.30 “Хто зверху?” (12+)
13.00 М/ф “Заплутана
iсторiя”
14.50 Х/ф “Алiса в Країнi

чудес”
16.55 Х/ф “Алiса в Задзеркаллi”
19.00 Х/ф “Красуня i
чудовисько”
21.35 Х/ф “Попелюшка”
23.40 Х/ф “Дамбо”

6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi
9.00 М/ф “Мадагаскар”
10.45 М/ф “Пiнгвiни
Мадагаскар”
12.25 Х/ф “Таємниця
вдома з годинником”
14.50,15.30 Концерт.
Привiт 20-i
20.00 Т/с “Жiночi таємницi”
0.10,2.00 Т/с “Сiм`я на
рiк”
1.30 Телемагазин
2.50 Гучна справа
5.00 Реальна мiстика
9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,16.00,1
7.00,18.00,18.50 “Репортер”. Новини
9.10,10.10 “Новини
країни” з К. Ашiон та П.
Рольником
11.10,12.10,13.15
“Новини країни” з М.
Клюк та О. Близнюком
14.15 “Великий день” з
А. Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою
17.10 “Ситуацiя” з М.
Леончук та В. Волошиним
18.10 “Ексклюзив” с В.
Калнишем
19.00 “Велика середа” з
М. Ганапольським
22.00 “Спецтема” з Т.
Березовцем

23.00 “Новини вiд
Христини” з Х. Чернегою
5.00 Драма “Росiя молода”, (16+)
6.50 Х/ф “Форт Рос: У
пошуках пригод”
9.00 Х/ф “Лiтня казка”
11.25,12.30,13.45 Х/ф
“Джек Восьмьоркiн, американець”
15.10,16.20 Х/ф “На початку славних справ”
17.55 Х/ф “Любов”
20.20 Х/ф “Хлопчаки”
22.20 Х/ф “Маша”
0.05 Х/ф “Три кольори:
синiй”
2.15 Х/ф “Заздрiсть
богiв”
6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його
друзi”
8.35 “Ух ти show”
8.50 Т/с “Дикий янгол”
9.30 “Орел i решка. Шаленi вихiднi”
10.30,20.00 “Орел i
решка. Навколо свiту”
11.25,18.10 “Орел i
решка. Дива свiту”
13.15,21.00 “Iнше
життя”
14.10 Х/ф “Кохання на
кiнчиках пальцiв”
16.10 Х/ф “Незважаючи
нi на що”
22.00 Т/с “Грань”
1.40 “Орел i решка.
Шопiнг”
2.30 Т/с “Три сестри”
3.20 “Нiчне життя”
6.30,8.00 Телемагазин
7.30 Смузi-меню
8.20,13.30 Свiт їжi. Новорiчнi та Рiздвянi
страви
9.20 Майстри ремонту
10.20 Затишна дача

10.50 Дача бородача
11.20,20.40 Удачний
проект
13.00,16.10,0.40,3.40
Кориснi поради
13.20 Магiя солодощiв
14.30 Правила виживання
15.30 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

6.25 М/ф “Як козаки у
футбол грали”
7.45,17.10,1.35,3.50
“Випадковий свiдок”
10.00 Х/ф “Їсти подано,
або Обережно, кохання!”
11.45 Х/ф “Добре сидимо!”
13.10 Х/ф “Жандарм у
Нью-Йорку”
15.05 Х/ф “Близнюки 2”
19.00,3.20 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Жандарм
одружується”
21.15 Х/ф “Близнюки-дракони”
23.15 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”
4.45 “Top Shop”

5.15 Т/с “Голубка”
6.50 Т/с “Чорна кров”
8.35 “П`ятеро на одного”
9.15 “Сто до одного”
10.00,19.00 Вiстi
10.30,4.50 “Пiшки...”
Володимир рiзьблений
11.00 Кiно про кiно.
“Джентльмени удачi”. Я
злий i страшний сiрий
вовк”

11.45 “Аншлаг i Компанiя”
13.25 Т/с “Кулагiни”
15.15 Т/с “Доглядальниця”
20.05 Вiстi. Мiсцевий
час
20.20 Т/с “Склiфосовський”
0.15 Т/с “Човночницi”
2.45 Х/ф “Кульбаба”
4.20 Т/с “Байки Мiтяя”

17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу.
Екстремальний сезон
19.00,20.30 Одного
разу пiд Полтавою
19.30,21.00 Танька i
Володька
20.00,21.30 Сiмейка У
23.00 Країна У 2.0
0.00 Країна У. Новий рiк
5.50 Кориснi пiдказки

6.00 Мiстична Україна
7.00 Правила виживання
9.00,18.50 У пошуках
iстини
9.55,1.35 Речовий
доказ
11.05,21.50 Створення
бренду
11.55 Пiдроблена
iсторiя
12.55 Таємнича свiтова
вiйна
13.50 Топ 10: Таємницi
та загадки
14.50,20.50 Друге
життя звичайних речей
15.50 Довiдник дикої
природи
16.50,23.40 НАСА:
нез`ясоване
17.50,0.35 Їжа богiв
19.50 Крила вiйни
22.40 Невiдома Африка
2.45 Брама часу
3.40 Дике виживання
4.40 Судiть самi

7.35 Х/ф “Столiття
Адалiн”
9.25 Х/ф “Красуня i чудовисько”
11.15 Х/ф “Авiатор”
14.00 Х/ф “Еволюцiя”
15.40 Х/ф “Геошторм”
17.25 Х/ф “Однокласники”
19.05 Х/ф “Одинадцять
друзiв Оушена”
21.00 Х/ф “Тепло наших
тiл”
22.35 Х/ф “Реальна
любов”
0.45 Х/ф “Помпеї”
2.25 Х/ф “Останнiй самурай”
4.55 Х/ф “Невидимий
гiсть”

8.35 Х/ф “Попелюшка”
9.45,22.00 Т/с “Бiблiотекарi”
10.45 Х/ф “Хто в домi
“тато”?”
12.30 4 весiлля
13.45,16.00,3.00 Панянка-селянка
15.00,4.50 Зiрки, чутки
та Галлiвуд

6.00 “ДжеДАI”
6.25,23.20 Т/с “CSI:
Мiсце злочину”
8.10 Х/ф “Мiфiка: Темносил”
10.15 “Загублений свiт”
17.30 Х/ф “Голий пiстолет”
19.15 Т/с “Ментiвськi
вiйни. Київ 2”
1.00 Т/с “Рекс”
2.00 “Облом”
4.05 “Цiлком таємно-2017”
5.45 Телемагазини

четвер, 6 січня
6.00 Гiмн України
6.05 Геолокацiя: Волинь
6.30 М/с “Пiнгвиня Пороро”
7.00,8.00,9.00,13.00,
21.00,0.35,5.15 Новини
7.05 Погода
7.10 Д/с “Девiд Рокко.
Африка на смак”
8.05,1.20 Т/с “Шетланд”
9.05 Т/с “Преса”
10.10 Д/с “Особливий
загiн. Суперчуття”
11.00 Прозоро: про
соцiальне
12.00,21.50 “По-людськи”
13.10 Прозоро: про
актуальне
14.00 Країна пiсень
15.05 Бiатлон на
Суспiльному. Кубок
свiту. V етап. Спринт, 10
км, чоловiки
16.45 Навечiр`я Рiздва
Христового ПЦУ
19.30 Навечiр`я Рiздва
Христового УГКЦ
21.40,1.10,5.50 Спорт
22.50 Х/ф “Троянда на
Рiздво”
2.20 Д/с “Дикi тварини”
4.15 Енеїда
4.50 Невiдомi Карпати
6.00 “Свiт навиворiт”
7.55,19.30 “ТСН”
9.00,10.00,11.00
“Життя вiдомих людей”
12.00,13.35,2.10,3.20
“Лiпсiнк Батл”
15.00 Концерт “Свiтське життя. 15 рокiв”
17.15,18.25 Т/с “Свати
7”
20.35 Х/ф “Льодовиковий перiод 4: Континентальний дрейф”
22.20 Бойовик “Алiта:
Бойовий янгол”
0.40 “Рiздвяна iсторiя з

Тiною Кароль”
4.35 Мюзикл “Рiздвяна
казка”
5.40 “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”
7.00,7.55 “Речдок”
8.50,2.40 “Стосується
кожного”
9.40 “Корисна програма”
11.40 Х/ф “Кохання з
першого погляду на
Бору-Бору”
13.30 Х/ф “Любов мiж
рядкiв”
15.40 Х/ф “Рiздво на
криги”
17.30 “Пряма трансляцiя Рiздвяного богослужiння”
20.00 “Подробицi”
21.00 Х/ф “Неприборкана Анжелiка”
22.30 Мюзикл “Вечори
на хуторi поблизу Диканьки”
0.25 Х/ф “Бебi-бум”
2.10 “Подробицi” 4.15 “Позаочi”
5.10 “Речдок. Новий
рiк”
6.00,7.00,8.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,23.00,0.0
0,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин
6.30 Iсторiя для дорослих
7.10,8.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
7.15 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”

13.10,14.10,17.30,18.
10,19.15,22.15,23.15
Х/ф
15.30,0.30 Час “Ч”
16.10 Таємницi вiйни
19.40,2.00 “Прямим
текстом з Юрiєм Луценком”
22.00 Час-Time
1.10,5.10 Д/с “Таємнича свiтова вiйна”
3.10 Д/с “Хронiка надiй
та iлюзiй. Обережно,
дiти!”
4.10 Д/с “Хронiка надiй
та iлюзiй. Фiзкульт ура!”
5.00 Скарб нацiї
5.10 Еврика!
5.15 Факти
5.40 “На трьох”. (16+)
8.05 М/ф “У пошуках
Жар-птицi”
9.15 М/ф “Iван Княженко i Сiрий Вовк”
10.50 М/ф “Iван Княженко i Сiрий Вовк 2”
12.05 М/ф “Три богатирi i Шамаханська цариця”
13.25 М/ф “Добриня
Микитович i Змiй Горинович”
14.40 М/ф “Олешко
Попович i Тугарин Змiй”
16.05 М/ф “Iлля Муромець i Соловiй-розбiйник”
17.25 М/ф “Три богатирi на далеких берегах”
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф “Помiнятися
мiсцями”
21.15 Х/ф “Тупий та ще
тупiший”
23.05 Х/ф “Довгий поцiлунок надобранiч”
1.20 Дизель-шоу. (12+)
2.40 Я зняв!
5.00,10.00 Т/с “Коли
ми вдома”
11.55 Т/с “Сонячнi днi”
15.40,17.50 Т/с “Спiй-

мати Кайдаша”
17.30,22.00 Вiкна-Новини
19.55,22.15 Хата на
тата. (12+)
22.25 Україна має талант
6.00,1.00 “Вар`яти”.
(12+)
6.30 “Хто зверху?” (12+)
12.05 Х/ф “Важка дитина”
13.40 Х/ф “Важка дитина 2”
15.20 Х/ф “Син Маски”
17.00 Х/ф “Маска”
19.00 М/ф “Крижане
серце”
20.55 М/ф “Крижане
серце 2”
22.50 М/ф “Король
Лев”
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi
9.00 М/ф “Шрек”
10.50 М/ф “Шрек 2”
12.40 Х/ф “Король
Ральф”
14.50,15.30 Новорiчне
шоу “Маска”
20.00 Т/с “Жiночi таємницi”
0.10,2.00 Т/с “Сiм`я на
рiк”
1.30 Телемагазин
2.50 Реальна мiстика
9.00,10.00,11.00,12.0
14.00,16.00,17.00
“Репортер”. Новини
11.10,12.10,13.15
“Новини країни” з М.
Клюк та О. Близнюком
14.15 “Великий день” з
А. Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою
17.10 Рiздвяний кон-

церт
5.00 Драма “Росiя молода”, (16+)
6.50 Х/ф “Три кольори:
синiй”
9.00 Х/ф “Любов”
11.25 Х/ф “Хлопчаки”
13.25 Х/ф “Маша”
15.10 Х/ф “Заздрiсть
богiв”
17.55 Х/ф “Магазиннi
злодюжки”
20.20,21.25,22.40 Х/ф
“Пригоди принца Флорiзеля”
0.05 Х/ф “Три кольори:
бiлий”
2.15,3.25 Х/ф “Труффальдiно з Бергамо”
6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його
друзi”
8.25 “Ух ти show”
9.10 Т/с “Дикий янгол”
9.50 “Орел i решка.
Шаленi вихiднi”
10.50,20.00,23.50
“Орел i решка. Навколо
свiту”
11.50,18.10 “Орел i
решка. Дива свiту”
13.40,21.00 “Iнше
життя”
14.35 Х/ф “Незважаючи
нi на що”
16.35 Х/ф “Хто тобi
доктор?”
22.00 Т/с “Грань”
2.30 “Орел i решка.
Шопiнг”
3.15 “Нiчне життя”
6.30,8.00 Телемагазин
7.30 Смузi-меню
8.20,13.30 Свiт їжi.
Новорiчнi та Рiздвянi
страви
9.20 Майстри ремонту
10.20 Затишна дача
10.50 Дача бородача
11.20,20.40 Удачний

проект
13.00,16.10,0.40,3.40
Кориснi поради
13.20 Магiя солодощiв
14.30 Правила виживання
15.30 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

6.00 М/ф “Як козаки на
весiллi гуляли”
7.20,17.15 “Випадковий свiдок”
9.35 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”
12.00 Х/ф “Сiм старих i
одна дiвчина”
13.30 Х/ф “Жандарм
одружується”
15.15 Х/ф “Близнюки-дракони”
19.00,1.50 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Жандарм на
вiдпочинку”
21.30 Х/ф “Мiф”
23.55 Х/ф “За два кiлометри вiд Нового року”
2.20 “Святi й праведники ХХ столiття”
4.45 “Top Shop”

5.15 Т/с “Голубка”
6.50 Т/с “Чорна кров”
8.35 “П`ятеро на одного”
9.15 “Сто до одного”
10.00,19.00 Вiстi
10.30,3.50 Х/ф “Ще
люблю, ще сподiваюся...”
11.55 Х/ф “Будинок
сплячих красунь”
15.15 Т/с “Доглядальниця”

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

20.05 Вiстi. Мiсцевий
час
20.20 Х/ф “Вiдiгрiй моє
серце”
22.00 Рiздво Христове.
Пряма трансляцiя урочистого Рiздвяного богослужiння
0.15 Х/ф “Острiв”
2.15 Х/ф “Хлiбний день”
6.00 Мiстична Україна
7.00 Правила виживання
9.00,19.00 У пошуках
iстини
10.00,1.40 Речовий
доказ
11.10,21.50 Створення
бренду
12.05 Пiдроблена
iсторiя
13.05 Таємнича свiтова
вiйна
14.00 Топ 10: Таємницi
та загадки
15.00,20.50 Друге
життя звичайних речей
16.00 Довiдник дикої
природи
17.00,23.40 НАСА:
нез`ясоване
18.00,0.40 Їжа богiв
19.50 Крила вiйни
22.40 Невiдома Африка
2.50 Брама часу
3.45 Дике виживання
4.45 Судiть самi

8.35 Х/ф “Рапунцель”
9.45,22.00 Т/с “Бiблiотекарi”
10.45 Х/ф “Хто в домi
“тато”? 2”
12.35 4 весiлля
13.45,16.00,2.30 Панянка-селянка
15.00,4.20 Зiрки, чутки
та Галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу.
Екстремальний сезон
19.00,20.30 Одного

разу пiд Полтавою
19.30,21.00 Танька i
Володька
20.00,21.30 Сiмейка У
23.00,1.30 Країна У 2.0
0.00,2.00 Країна У.
Новий рiк
5.50 Кориснi пiдказки

6.40 Х/ф “Однокласники”
8.20 Х/ф “Примадонна”
10.10 Х/ф “Пам`ятна
прогулянка”
11.50 Х/ф “Iнструкцiї не
додаються”
13.45 Х/ф “Диво”
15.35 Х/ф “Добре бути
тихонею”
17.15,4.35 Х/ф “Iншi”
19.00 Х/ф “Дванадцять
друзiв Оушена”
21.00 Х/ф “Красуня i
чудовисько”
22.50 Х/ф “Гола
правда”
0.25 Х/ф “Обитель проклятих”
6.00,0.35 Т/с “CSI:
Мiсце злочину”
7.45 Х/ф “Мiфiка: Некромант”
9.40 “Загублений свiт”
17.15 Х/ф “Голий пiстолет 2 1/2: Запах
страху”
17.55 “Секретнi матерiали”
19.00 Х/ф “Гарячi голови”
20.45 Х/ф “Гарячi голови 2”
22.30 Х/ф “Джек-стрибунець”
2.05 “Облом”
3.15 “Вiдеобiмба 2”
4.05 “Цiлком таємно-2017”
5.45 Телемагазини

ТБ ПРОГРАМА
6.00 Гiмн України
6.05 Геолокацiя: Волинь
6.30 М/ф “Як козаки
кулiш варили”
6.40 М/ф “Як козаки
наречених виручали”
7.00 Рiздвяна утреня
УГКЦ
9.00 Рiздво Христове
ПЦУ
12.00 Х/ф “Ласкаво
просимо на Рiздво”
13.40 Древо. Рiздво
сонця
13.55 Країна пiсень
15.05 Бiатлон на
Суспiльному. Кубок
свiту. V етап. Спринт, 7,
5 км, жiнки
16.40 Наталя Фалiон та
“Лiсапетний батальйон”.
Великий Рiздвяний концерт
23.25,2.00,4.00,5.35
Новини
21.25 Х/ф “Пуччiнi”
0.00 Х/ф “Прелюдiя
долi”
1.35,2.25 #ВУкраїнi
2.55 Поки Бог не бачить
3.45,4.25 Невiдомi
Карпати
4.35 Сто рокiв iзоляцiї
6.00 “Свiт навиворiт”
6.20,9.20,10.20,11.20
“Життя вiдомих людей”
8.15,19.30,5.35 “ТСН”
12.20 Х/ф “Льодовиковий перiод”
14.00 Х/ф “Льодовиковий перiод 2: Глобальне потеплiння”
15.55 Х/ф “Льодовиковий перiод 3: Ера динозаврiв”
17.45 Х/ф “Льодовиковий перiод 4: Континентальний дрейф”
20.15 Х/ф “Льодовиковий перiод 5: Курс на
зiткнення”

22.00 Х/ф “Спiвай”
0.00,1.55 “Вечiр
прем`єр з Катериною
Осадчою”
3.30 Концерт “Свiтське
життя. 15 рокiв”
6.25 “Вiд Рiздва до Хрещення”
7.20 Х/ф “Рiздво на
криги”
9.00 “Пряма трансляцiя
Рiздвяної лiтургiї”
11.00 “Корисна програма”
12.00 Х/ф “Гiрськi лижi”
13.50 Х/ф “Помста пухнастих”
15.30,16.10,0.35
“Речдок”
17.05 “Речдок. Особливий випадок”
18.05 “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Х/ф “Анжелiка i
султан”
22.50 Х/ф “Дiвчатка”
2.25 “Подробицi” “Час”
3.10 “Орел i решка.
Чудеса свiту”
4.00 “Орел i решка.
Чудеса свiту 2”
6.00,7.00,8.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,23.00,0.0
0,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин
6.30 Iсторiя для дорослих
7.10,8.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
7.15 Д/с “Повiтрянi
воїни”
8.15,12.20 Форшмак
9.00,21.00 Час новин.
Пiдсумки дня
10.10 Д/с “Загадки
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п'ятниця, 7 січня
великих битв”
11.10 Д/с “Переказана
iсторiя”
13.10,14.10,17.30,18.
10,19.15,22.15,23.15
Х/ф
15.30,0.30 Час “Ч”
16.10,1.10,5.10 Д/с
“Таємнича свiтова
вiйна”
16.35 Невигаданi iсторiї
17.10 Д/с “Спецназ:
ближнiй бiй”
19.40,2.00 “Час за
Гринвiчем”
22.00 Час-Time
3.10 Д/с “Хронiка надiй
та iлюзiй. Обережно,
дiти!”
4.10 Д/с “Хронiка надiй
та iлюзiй. Фiзкульт ура!”
5.00 Скарб нацiї
5.10 Еврика!
5.15 Служба розшуку
дiтей
5.20 Факти
5.45 “На трьох”. (16+)
8.10 Х/ф “Перший
лицар”
10.35 Х/ф “Гобiт: Несподiвана подорож”
13.35 Х/ф “Гобiт: Пустка
Смога”
16.15 Х/ф “Гобiт: Битва
п`яти воїнств”
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Дизель-шоу.
(12+)
2.05 Я зняв!
4.50 Т/с “Коли ми
вдома”
6.00 Х/ф “Реальна
любов”
8.40 Х/ф “Вiдпочинок за
обмiном”
11.10,17.50 Т/с “Слiпа”
17.30,22.00 Вiкна-Новини
19.45 Мiй секрет. Євгенiй Кот

22.15 Мiй секрет. Iрина
Бiлик
0.30 Україна має талант
6.00,1.35 “Вар`яти”.
(12+)
6.35 “Хто зверху?” (12+)
10.05 М/ф “Аладдiн”
11.50 М/ф “Рататуй”
13.55 Х/ф “Фантастичнi
звiрi i де їх шукати”
16.25 Х/ф “Фантастичнi
тварюки: Злочини Грiндельвальда”
19.00 Х/ф “Аладдiн”
21.35 Х/ф “Бiлоснiжка:
Помста гномiв”
23.35 Х/ф “Зачарована”

6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi
9.00 Х/ф “Король
Ральф”
11.00,15.30 Т/с “Дорога додому”
20.00 Х/ф “Сiм`я напрокат”
22.00,2.00 Т/с “Вiрна
подруга”
1.30 Телемагазин
2.20 Х/ф “Таємниця
вдома з годинником”
4.10 Гучна справа
4.40 Реальна мiстика
7.00 Рiздвянi богослужiння
16.00,17.00 “Репортер”. Новини
12.15 “П`ята колонка” з
Х. Чернегою
13.15 “Влада хохотала”
14.10,16.10 Концерт
17.15 “Мiнiстерство
правди”
18.00 Рiздвяний концерт

5.00 Драма “Росiя молода”, (16+)
6.50 Х/ф “Три кольори:
бiлий”
9.00 Х/ф “Магазиннi
злодюжки”
11.25,12.30,13.45 Х/ф
“Пригоди принца Флорiзеля”
15.10,16.20 Х/ф “Труффальдiно з Бергамо”
17.55 Х/ф “Морiс
Рiшар”
20.20 Х/ф “Начальник
Чукотки”
22.20 Х/ф “Вусатий
нянь”
0.05 Х/ф “Три кольори:
червоний”
2.15 Х/ф “Червона
квiточка”
3.25 Х/ф “Фантазери”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його
друзi”
8.25 “Ух ти show”
9.00 “Орел i решка.
Шопiнг”
9.50 “Орел i решка.
Шаленi вихiднi”
10.50 “Орел i решка.
Дива свiту”
11.45,20.00 “Орел i
решка. Навколо свiту”
12.35,21.00 “Iнше
життя”
13.30 Х/ф “Подорож до
Рiздвяної зiрки”
15.00 Х/ф “Хто тобi
доктор?”
16.30 Х/ф “Пенелопа”
18.20 Х/ф “Павутина
Шарлотти”
22.00 Х/ф “Закони привабливостi”
23.35 Х/ф “Кон-Тiкi”
1.40 Т/с “Три сестри”
3.30 “Нiчне життя”

6.30,8.00 Телемагазин
7.30 Смузi-меню
8.20,13.30 Свiт їжi.
Новорiчнi та Рiздвянi
страви
10.10 Королева декору
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради
13.20 Магiя солодощiв
17.10 Гордон Рамзi
готує вдома: Рiздвянi
страви
20.10 Рiздво з Гордоном Рамзi
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф

двадцять рокiв потому”
12.10 Х/ф “Свої чужi
рiднi”
15.20 “Iзмайловський
парк”
17.05 “Сьогоднi п`ятниця!”
19.45 Вiстi. Мiсцевий
час
20.00 Х/ф “Комета
Галлея”
23.45 Т/с “Човночницi”
2.25 Комедiя “Помилки
любовi”
4.00 Т/с “Байки Мiтяя”
4.35 Кiно про кiно.
“Любов i голуби”. Що
характерно! Кохали
одне одного!”

6.10 М/ф “Як козаки
олiмпiйцями стали”
6.50 М/ф “Пригоди
козака Енея”
7.25,17.05,1.05 “Випадковий свiдок”
9.10 Х/ф “За два кiлометри вiд Нового року”
11.05 Х/ф “Дiловi люди”
12.45 Х/ф “Жандарм на
вiдпочинку”
14.45 Х/ф “Мiф”
18.15 Х/ф “Жандарм та
iнопланетяни”
20.05 Х/ф “Жандарм i
жандарметки”
22.00 Мюзикл “Сорочинський ярмарок на ”
23.50 “Дискотека 80-х”
4.45 “Top Shop”

6.00,1.45 Мiстична
Україна
7.00 Випадковий свiдок
9.20 Речовий доказ
10.30,17.10 У пошуках
iстини
12.20,23.45 Їжа богiв
13.20 Заборонена
iсторiя
14.20 Похованi таємницi Бiблiї
19.00 Левиний рик
20.00 Невiдома Африка
21.00 Таємницi Iсуса
0.45 Природа сьогодення
2.35 Брама часу

5.15 Т/с “Голубка”
6.50 Т/с “Чорна кров”
8.35 “П`ятеро на одного”
9.15 “Сто до одного”
10.00,19.00 Вiстi
10.30 Рiздвяне в`ю
Святiйшого Патрiарха
Кирила
10.55 Х/ф “Одного разу

8.35 Х/ф “Спляча красуня”
9.45 Т/с “Бiблiотекарi”
10.45 Х/ф “Грiнч - викрадач Рiздва”
12.45 Х/ф “Гарфiлд”
14.15 Х/ф “Гарфiлд 2”
15.45,4.20 Зiрки, чутки
та Галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу
20.00 М/ф “Iндики:
назад у майбутнє”
21.45 Х/ф “Пережити
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Рiздво”
23.30,1.30 Країна У 2.0
0.00,2.00 Країна У.
Новий рiк
0.30 Казки У
2.30 Панянка-селянка
5.50 Кориснi пiдказки

6.15 Х/ф “Мирний воїн”
8.15 Х/ф “Гостя”
10.15 Х/ф “Еволюцiя”
11.55 Х/ф “Iншi”
13.35 Х/ф “Добре бути
тихонею”
15.15 Х/ф “Клятва”
17.00 Х/ф “Парк Юрського перiоду”
19.00 Х/ф “Тринадцять
друзiв Оушена”
21.00 Х/ф “Що приховує брехня”
22.25 Х/ф “Таємницi
Лос-Анджелеса”
3.10 Х/ф “Обличчя в
натовпi”
4.50 Х/ф “Ромео i Джульєта”

6.00 Т/с “CSI: Мiсце
злочину”
7.50 Х/ф “Мiфiка: Залiзна корона”
9.45 Х/ф “Мiфiка:
Вбивця богiв”
12.00,0.45 “Загублений свiт”
19.00 Х/ф “Сорок вiсiм
годин”
20.55 Х/ф “Iншi сорок
вiсiм годин”
22.50 Х/ф “Гра в пiжмурки”
1.45 “Вiдеобiмба 2”
4.05 “Цiлком таємно-2017”
5.45 Телемагазини

субота, 8 січня
гери 2”
6.00 Гiмн України
6.05,4.35 Енеїда
8.55,15.00,1
21.00,0.20,4.00,5.35
Новини
7.10 М/ф “Як козаки
олiмпiйцями стали”
7.30 М/ф “Як козаки у
футбол грали”
7.50 М/ф “Як козак
щастя шукав”
8.05,4.25 Невiдомi
Карпати
8.25 Вiдтiнки України
9.00 Собор Пресвятої
Богородицi ПЦУ
11.30,23.25 Д/с “Карпатськi хижаки”
12.25 #ВУкраїнi
13.05 Бiатлон на
Суспiльному. Кубок
свiту. V етап. Змiшана
естафета
14.35,15.10 Мiста та
мiсткечка
15.35 Бiатлон на
Суспiльному. Кубок
свiту. V етап. Одиночна
змiшана естафета
16.55 Концерт.
Дмитро та Назарiй
Яремчуки
18.15 Д/с “Тваринна
зброя”
19.10 Т/с “Паризькi
таємницi”
21.25 Х/ф “Пуччiнi”
0.45 Х/ф “Богдан-Зиновiй Хмельницький”
2.50 Д/с “Дика планета”
3.30 Країна пiсень
7.00 “Життя вiдомих
людей”
10.00 “Свiт навиворiт”
19.30,6.10 “ТСН”
20.15,2.45 “Новорiчний Вечiрнiй
квартал 2020/2021”
1.00 Комедiя “Свiн-

5.45 Х/ф “Чотири нуль
на користь янки”
7.25 Х/ф “Помста пухнастих”
9.00 “Готуємо разом.
Домашня кухня”
10.00 “Корисна програма”
11.00 Х/ф “Сiм няньок”
12.25 Х/ф “Приборкувачка тигрiв”
14.20 Х/ф “Три плюс
два”
16.00 Х/ф “Дiвчатка”
17.50 Х/ф “Анжелiка маркiза янголiв”
20.00 “Подробицi”
20.30 Х/ф “Чудова
Анжелiка”
22.35 “Мiсце зустрiчi.
Новий рiк”
3.05 “Подробицi” “Час”
3.35 “Орел i решка.
Чудеса свiту”
4.20 Х/ф “Казка про
Жiнку i Чоловiка”
6.00,7.00,8.45,10.00
,12.00,14.00,15.00,2
0.00,21.00,0.00,1.00
,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин
6.30 Iсторiя для дорослих
7.10 Д/с “Повiтрянi
воїни”
7.50,8.35,21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
8.00 Форшмак
0,15.15,19.00 Х/ф
11.40 Медекспертиза
12.20,14.10 Концерт
18.00 “Час за Гринвiчем”
20.10,2.10 Рандеву
21.10 Вечiрнiй преЗЕдент

21.15 Стоп-реванш
21.30 Вiкно до Америки
22.00 Концерт М. Поплавського “Українська
пiсня року 2021”
0.10 Гончаренко рулить
0.40 Є сенс
1.10,5.10 Д/с “Таємнича свiтова вiйна”
3.10 Д/с “Хронiка
надiй та iлюзiй. Обережно, дiти!”
4.10 Д/с “Хронiка
надiй та iлюзiй. Фiзкульт ура!”
4.30 Скарб нацiї
4.40 Еврика!
4.45 Факти
5.15,2.50 “На трьох”.
7.10 Хто хоче стати
мiльйонером?
8.55 Х/ф “Володар
перснiв: Хранителi
персня”
12.00 Х/ф “Володар
перснiв: Двi вежi”
15.10 Х/ф “Володар
перснiв: Повернення
короля”
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф “Пiвтора
шпигуна”
21.00 Х/ф “Калiфорнiйський дорожнiй патруль”
22.50 Х/ф “Дiамантовий полiцейський”
0.30 Особливостi нацiональної роботи
4.55 Т/с “Коли ми
вдома”
5.40,16.40 Хата на
тата. (12+)
23.05 Україна має
талант
6.00,1.45 “Вар`яти”.
(12+)
7.00 “Хто зверху?”

(12+)
12.50 М/ф “Крижане
серце”
14.40 М/ф “Крижане
серце 2”
16.35 Х/ф “Аладдiн”
19.00 Х/ф “Чаклунка”
20.55 Х/ф “Чаклунка:
Володарка темряви”
23.10 Х/ф “Красуня i
чудовисько”

7.00,15.00,19.00
Сьогоднi
7.30,5.20 Реальна
мiстика
9.30,15.20 Т/с
“Специ”
20.00 Х/ф “Хронiки
хижих мiст”
22.30 Х/ф “Мумiя”
1.00,2.00 Т/с “Дорога
додому”
1.30 Телемагазин
4.50 Гучна справа
8.45 “Щасливий снiданок”
9.00 “Щасливе в`ю”
14.00,16.00,17.00
“Репортер”. Новини
10.10 “Cоцiальний
статус” з В. Бiрзулом
10.40 “Перша передача” з О. Федченко
11.15,12.15 “Акценти” з Н. Фiцич
13.15 “П`ята колонка”
з Х. Чернегою
13.45 “Запорєбрик
News” з О. Курбановою
14.15,16.15 Концерт
17.15 “Не наша
Russia” з М. Гаєм та I.
Лапiним
18.00 Рiздвяний концерт
20.00 “Культурна полiтика” з Ю. Литвиненко
20.30 “Вiйна за незалежнiсть”

21.00 “ доказ”
21.30 “Влада хохотала” з Ю. Петрушевським
22.00 “The Week”.
Мiжнародний огляд з Т.
Березовцем та П. Залмаєвим
23.00 “Вата шоу” з А.
Полтавою
5.00 Драма “Росiя
молода”, (16+)
6.50 Х/ф “Три кольори:
червоний”
9.00 Х/ф “Морiс
Рiшар”
11.25 Х/ф “Начальник
Чукотки”
13.25 Х/ф “Вусатий
нянь”
15.10 Х/ф “Червона
квiточка”
16.20 Х/ф “Фантазери”
17.55 Х/ф “Агiтбригада “Бий ворога!”
20.20 Х/ф “Мiо, мiй
Мiо”
22.20 Х/ф “Як Iванко-дурник за дивом
ходив”
0.05 Х/ф “Рiорiта”
2.15 Х/ф “Новорiчнi
пригоди Машi та Вiтi”
3.30 Х/ф “Там, на невiдомих дорiжках...”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Кротик i
Панда”
8.30 “Ух ти show”
9.10 “Орел i решка.
Шопiнг”
11.00 Х/ф “Пенелопа”
12.50 Х/ф “Павутина
Шарлотти”
14.30 “Орел i решка.
Навколо свiту”
23.50 Х/ф “Закони
привабливостi”

1.25 Т/с “Три сестри”
3.15 “Нiчне життя”
6.30 Телемагазин
7.30,12.00 Свiт їжi.
Новорiчнi та Рiздвянi
страви
10.20 Правила життя
12.20 Рiздво з Гордоном Рамзi
14.20 Королева декору
17.10 Один за 100
годин
18.50 Шiсть соток
22.10 Неймовiрнi
iсторiї кохання
23.50 Реальний секс
0.40,3.40 Кориснi
поради
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр

5.50 Х/ф “Дiловi люди”
7.25 Х/ф “Капiтан
Немо”
11.30 Х/ф “Чорна
стрiла”
13.10,1.35,3.15 “Випадковий свiдок”
14.50 Т/с “Смерть у
раю”
19.00,2.45 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Бiлi Роси”
21.15 Х/ф “Синьйор
Робiнзон”
23.20 Мюзикл “Дуже
новорiчне кiно, або Нiч
у музеї”
4.45 “Top Shop”

5.15 Т/с “Голубка”
6.50 Т/с “Чорна кров”
8.35 “П`ятеро на одного”
9.15 “Сто до одного”
10.00,19.00 Вiстi
10.30 Х/ф “Двоє в новому будинку”

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

11.50 “Гумор! Гумор!
Гумор!!!”
13.50 Х/ф “Просто
роман”
17.05 “Привiт, Андрiй!”
20.00 Х/ф “Критичний
вiк”
23.30 “Марина Неєлова. Я завжди на
сценi”
0.20 Х/ф “Фантазiї
Фарятьєва”
2.50 Х/ф “Тiльки ти”
4.20 Т/с “Байки Мiтяя”
6.00,1.50 Мiстична
Україна
6.50 Випадковий
свiдок
9.45 Речовий доказ
10.55,17.05 У пошуках iстини
12.30,23.50 Їжа богiв
13.30 Заборонена
iсторiя
14.30 Розгадка таємниць Бiблiї
19.00 Левиний рик
20.00 Невiдома Африка
21.00 Похованi таємницi Бiблiї
0.50 Природа сьогодення
6.00 Мультиранок
9.00 Х/ф “Бiлоснiжка”
10.10 Х/ф “Iсторiя
вiчного кохання, або
Попелюшка”
4.00,15.30,23.05
Одного разу пiд Полтавою
14.30,16.00,0.05
Танька i Володька
15.00,16.30,1.05
Сiмейка У
17.00 М/ф “Рiо”
18.45 М/ф “Рiо 2”
20.45 Х/ф “Ми купили
зоопарк”
23.35,2.35 Казки У

0.35,1.35 Країна У 2.0
2.05 Країна У. Новий
рiк
3.05 Панянка-селянка
5.50 Кориснi пiдказки

6.55,15.25 Х/ф “Парк
Юрського перiоду”
9.00 Х/ф “Однокласники”
10.40 Х/ф “Клятва”
12.20 Х/ф “Пам`ятна
прогулянка”
14.00 Х/ф “Страшно
красивий”
17.25,4.40 Х/ф “Прибулець”
19.20 Х/ф “Турист”
21.00 Х/ф “Джобс:
Iмперiя спокуси”
23.05 Х/ф “Втеча з
Шоушенка”
1.20 Х/ф “Серцеїд”
3.05 Х/ф “Гола правда”

6.00 “Шаленi перегони”
7.00 “ДжеДАI”
9.15,0.45 “Загублений свiт”
12.15 Х/ф “Прибулець”
14.10 Х/ф “Облiвiон”
16.40 Х/ф “У пастцi
часу”
18.50 Х/ф “Бамблбi”
21.00 Х/ф “Прискорення”
22.45 Х/ф “Оверлорд”
1.45 “Вiдеобiмба 2”
4.05 “Цiлком таємно-2017”
5.45 Телемагазини
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6.00 Гiмн України
6.05,4.10 Енеїда
8.00,8.55,15.00,18.00
Новини
7.10 М/ф “Як козаки на
весiллi гуляли”
7.30 М/ф “Як козаки
прибульцiв зустрiчали”
7.50 М/ф “Як козаки
сiль купували”
8.10,14.55 Погода
8.15 Д/с “Суперчуття”
9.00 Божественна
Лiтургiя ПЦУ
11.00 Недiльна Лiтургiя
УГКЦ
12.30 Недiльна Свята
Меса РКЦУ
13.25 Бiатлон на
Суспiльному. Кубок
свiту. V етап. Переслiдування, 12, 5 км, чоловiки
14.30,15.10 Мiста та
мiсткечка
15.35 Бiатлон на
Суспiльному. Кубок
свiту. V етап. Переслiдування, 10 км, жiнки
16.45 Студiя “Дорога
до Пекiна”
17.20 Країна пiсень
18.15 Д/с “Тваринна
зброя”
19.10 Т/с “Паризькi
таємницi”
21.00,0.00,5.05 Тиждень на Суспiльному
22.00 Д/с “Рiк у дикiй
природi”
0.55 Х/ф “Iван Франко”
2.30 Х/ф “Лiсова пiсня”
7.00 “Життя вiдомих
людей”
10.00,3.20 “Свiт навиворiт”
18.30 “Свiтське життя.
Дайджест”
19.30 “ТСН”
20.15 Х/ф “Аутсай-

дери”
23.10 Х/ф “Еверест”
1.40 Х/ф “Спiвай”
5.40 Х/ф “Гiрськi лижi”
7.25 Х/ф “Зимовий
замок”
9.00 “Готуємо разом”
10.00,11.00 “Iнше
життя”
12.00 “Речдок. Випереджаючи час”
16.20 Х/ф “Анжелiка i
король”
18.20 Х/ф “Неприборкана Анжелiка”
20.00 “Подробицi”
20.30 Х/ф “Анжелiка i
султан”
22.30 Х/ф “Три плюс
два”
0.10 Х/ф “Приборкувачка тигрiв”
2.05 “Подробицi” “Час”
2.35 “Речдок”
6.00 Вiкно до Америки
6.10 Д/с “Секретно.
Холодна вiйна”
7.00,8.00,8.45,12.00,
00,16.00,17.00,20.0
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 Божественна лiтургiя УГКЦ
12.50,15.15 Х/ф
16.10,17.10,22.00
Концерт
18.00,2.00,5.10 Пiдсумки тижня з А.
Мiрошниченко
19.00 “Прямим текстом з Юрiєм Лу-

ТБ ПРОГРАМА

неділя, 9 січня
ценком”
20.10 Машина часу
20.35 Стоп-реванш
21.00 Час новин. Пiдсумки дня
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент
21.30 Вечiр з Янiною
Соколовою
0.30 Феєрiя мандрiв
1.10 Д/с “Таємнича
свiтова вiйна”
3.10 Д/с “Хронiка надiй
та iлюзiй. Обережно,
дiти!”
4.10 Д/с “Хронiка надiй
та iлюзiй. Фiзкульт ура!”
4.55 Скарб нацiї
5.05 Еврика!
5.10 Факти
5.35,2.55 “На трьох”.
(16+)
7.30 Х/ф “День бабака”
9.15 Х/ф “Помiнятися
мiсцями”
11.20 Т/с “Перший
хлопець на селi”
15.15 Т/с “Пес. Новорiчний пес”
17.00 Т/с “ДВРЗ: Операцiя Новий рiк”
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф “Васабi”
20.50 Х/ф “Нереальний
КОПець”
22.55 Х/ф “Стiй! Бо моя
мама стрiлятиме”
0.30 Особливостi нацiональної роботи
5.00 Т/с “Коли ми
вдома”
6.05 Х/ф “Маленька
Iталiя”
8.10 Х/ф “Iнтуїцiя”
9.55 СуперМама. (12+)
19.00 Хата на тата.
(12+)
22.50 Україна має талант. Фiнал

6.00,2.05 “Вар`яти”.
(12+)
8.00,9.40 “Kids` Time”
8.05 М/ф “Красуня i
чудовисько”
9.45 М/ф “Монстри на
канiкулах”
11.25 М/ф “Монстри на
канiкулах 2”
13.00 М/ф “Монстри на
канiкулах 3: Море
кличе”
14.50 Х/ф “Чаклунка”
16.45 Х/ф “Чаклунка:
Володарка темряви”
19.00 Х/ф “Бiлоснiжка i
мисливець”
21.35 Х/ф “Мисливець i
Снiгова королева”
23.45 Х/ф “Казка
казок”

5.50,19.00 Сьогоднi
6.50,4.40 Реальна мiстика
10.10 Т/с “Специ”
20.00 Х/ф “Тихоокеанський рубiж: Повстання”
22.10 Х/ф “Хронiки
хижих мiст”
0.50,2.00 Т/с “Дорога
додому”
1.30 Телемагазин
9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,17.00 “Репортер”. Новини
9.15 “Медексперт” з К.
Трушик
10.10 “Про особисте” з
Н. Фiцич
11.15,12.15 “Акценти”
з Н. Фiцич
13.15 “Запорєбрик
News” з О. Курбановою
13.30 “П`ята колонка” з
Х. Чернегою
14.00,15.30 Концерт
17.15 “Не наша Russia”
з М. Гаєм та I. Лапiним

18.00,20.30 Рiздвяний
концерт
20.00 “ доказ”
5.00 Драма “Росiя молода”, (16+)
6.50 Х/ф “Рiорiта”
9.00 Х/ф “Агiтбригада
“Бий ворога!”
11.25 Х/ф “Мiо, мiй
Мiо”
13.25 Х/ф “Як Iванко-дурник за дивом
ходив”
15.10 Х/ф “Новорiчнi
пригоди Машi та Вiтi”
16.25 Х/ф “Там, на невiдомих дорiжках...”
17.55 Х/ф “Дура”
20.20 Х/ф “Синьйор
Робiнзон”
22.20 Х/ф “Три тополi
на Плющисi”
0.05 Х/ф “Гардемарини
3”
2.15,3.25 Х/ф “Дванадцять мiсяцiв”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Кротик i
Панда”
8.30 “Ух ти show”
9.00 “Орел i решка.
Шопiнг”
10.00 М/ф “Вiллi та
крутi тачки”
11.35 Х/ф “Подорож до
Рiздвяної зiрки”
13.00,2.10 “Орел i
решка. Навколо свiту”
0.00 Х/ф “Кон-Тiкi”
3.00 “Нiчне життя”
6.30 Телемагазин
7.30,13.40 Свiт їжi.
Новорiчнi та Рiздвянi
страви
10.20 Один за 100
годин
12.00 Правила життя

14.10 Гордон Рамзi
готує вдома: Рiздвянi
страви
17.10 Шiсть соток
18.00 Удачний проект
20.30 Дача бородача
22.10 Будьте здоровi
23.30 Реальний секс
0.40,3.40 Кориснi поради
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф

5.25 Х/ф “Платон
Янгол”
7.20 “Слово Предстоятеля”
7.30 “Випадковий
свiдок. Навколо свiту”
9.15 Т/с “Смерть у
раю”
13.20 Х/ф “Синьйор
Робiнзон”
15.25 Х/ф “Бiлi Роси”
17.05 Х/ф “Вiрнi друзi”
19.00 Х/ф “Кубанськi
козаки”
21.10 Х/ф “Небезпечно
для життя!”
23.00 Х/ф “Принц”
0.45 Х/ф “11.6”
2.55 “Легенди карного
розшуку”

5.15 Т/с “Голубка”
6.50 Т/с “Чорна кров”
8.40 “Ранкова пошта з
Миколою Басковим”
9.15 “Сто до одного”
10.00,19.00 Вiстi
10.30 Х/ф “Шкiльний
вальс”
12.05 Мiжнародний
турнiр з художньої гiмнастики “Небесна
грацiя”
13.40 “Iзмайловський
парк”
15.30 Х/ф “По той бiк
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щастя”
21.00 “Недiльний вечiр
з Володимиром Соловйовим”
23.55 Х/ф “Заповiдник”
1.40 Х/ф “Поцiлунок
метелика”
3.20 Т/с “Байки Мiтяя”
3.50 Кiно про кiно.
“Кавказька полонянка”.
Це ж вам не лiзгiнка, а
твiст!”
6.00,1.35 Мiстична
Україна
6.50 Випадковий свiдок
9.10 Речовий доказ
10.20,17.00 У пошуках
iстини
12.15,23.35 Їжа богiв
13.15 Заборонена
iсторiя
14.15 Таємницi Iсуса
19.00 Левиний рик
20.00 Невiдома Африка
21.00 Розгадка таємниць Бiблiї
0.35 Природа сьогодення
2.25 Скептик
5.10 Гарячi точки
9.00 Х/ф “Грiнч - викрадач Рiздва”
11.00 М/ф “Алiса в
країнi чудес”
14.00,15.30,22.45
Одного разу пiд Полтавою
14.30,16.00,23.45
Танька i Володька
.30,15.00,16.30,0.45
Сiмейка У
17.00 М/ф “Мадагаскар 2”
18.40 Х/ф “Диявол
носить Прада”
20.45 Х/ф “Перлина
Нiлу”
23.15,2.15 Казки У
0.15,1.15 Країна У 2.0
1.45 Країна У. Новий рiк

По горизонталi:
1. Стиль плавання. 3. Морський
вузол. 5. Волосся над очами. 7.
Наставник iндуса. 9. Порядок
(ант.). 11. Одиниця площi. 12.
Арабський титул. 14. Друга нота.
15. Творець свiту. 16. Незасiяне
поле. 17. 12 мiсяцiв. 19. Лiтературний жанр. 22. Саввiна. 24. Англiйський мореплавець. 25. Автомат Калашникова. 26. Вiдбиток
ноги. 28. Гра з мiшком бочок. 29.
Хвойне дерево. 30. Човен ескiмосiв. 31. Країна в Африцi.

2.45 Вечiрка
4.10 Панянка-селянка
5.50 Кориснi пiдказки
6.30 Х/ф “Страшно
красивий”
7.55 Х/ф “Мiст у Терабiтiю”
9.30 Х/ф “Бетховен”
10.55 Х/ф “Бетховен 2”
12.20 Х/ф “Еволюцiя”
14.00 Х/ф “Прибулець”
15.50 Х/ф “Бiлоснiжка:
Помста гномiв”
17.35 Х/ф “Таємне
життя домашнiх тварин”
19.00 Х/ф “Захисник”
21.00 Х/ф “Код да
Вiнчi”
23.25 Х/ф “Жiнка в чорному”
0.55 Х/ф “Тепло наших
тiл”
2.30 Х/ф “Таємницi
Лос-Анджелеса”
4.45 Х/ф “Красуня i
чудовисько”
6.00 “Шаленi перегони”
7.00 “ДжеДАI”
7.50,1.00 “Загублений
свiт”
11.45 Х/ф “Викуп”
13.50 Х/ф “Клин
клином”
15.45 Х/ф “Зворотна
тяга”
18.15 Х/ф “Рятувальник”
21.00 Х/ф “Джейсон
Борн”
23.15 Х/ф “Гарячi голови”
2.00 “Вiдеобiмба 2”
4.00 “Найкраще”
4.05 “Цiлком таємно-2017”
5.45 Телемагазини

По вертикалi:
1. Племiнний бик. 2. Служба Безпеки України. 3. Положення у
шахах. 4. Мiшечок для тютюну. 6.
Столиця Норвегiї. 8. Мiсто шумерiв.
10. Рiчка в Росiї. 12. Волелюбний
горець. 13. Супутник iкса. 18.
Пляжне покриття. 20. Обл. центр в
Українi. 21. Живописне зображення
святих. 23. Шлюпка. 25. Грош. од.
Лаоса. 27. Церковний клерк. 28.
Спiдометр корабля.

Відповіді на кросворд з №50
По горизонталi:
1. Гала. 5. Агов. 8. Нiл. 9. Лох. 11. Но.
12. Ен. 14. Зерно. 15. Юнга. 18. Рута.
21. Ло. 22. Ро. 23. Море. 25. Делi. 27.
Палау. 30. Оз. 31. Ре. 32. Ахо. 33. Алi.
35. Атар. 36. Льон.

По вертикалi:
2. Ан. 3. Лiнза. 4. Алое. 5. Ален. 6.
Гонор. 7. Ох. 10. Екю. 13. Яна. 16. Нло.
17. Гор. 19. Уре. 20. Тол. 23. Мис. 24.
Епоха. 25. Дуель. 26. Iво. 28. Азор. 29.
Арал. 32. Ат. 34. Iо.

Відповіді на сканворд №50
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КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, КІЗ

 БУДИНОК, вул. Кондратенка, 113. Газ, вода, з/д
6 соток. Недорого. Тел.
0505976790. (16)
 БУДИНОК-інтернат, с.
Біленченківка, з/п 1100 м.кв.
Цегляний, бетонні плити,
дах вкритий шифером. Тел.
0680539775. (1)
 БУДИНОК, 80 м.кв., с. Біленченківка. 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 території гараж, погріб, господарські споруди. Тел. 0664198360,
0972700086. (2)
 1/2 БУДИНКУ, потребує
ремонту. З/д 7 соток. Ціна 2500
у.о. з вашим переоформленням.
Тел. 0500339845. (1)
 БУДИНОК, с. Бутовичеське,
Харківецька с/р. З/п 54 м.кв.,
газифікований. Колодязь, каналізація. Лічильники, господарські споруди, гараж, 2 погреби,
з/д 16 соток. Все приватизоване. Терміново. Недорого. Тел.
0500629905.
 БУДИНОК, с. Книшівка, 54,4
м.кв, газ, колодязь, господарські споруди, + пічне опалення.
З/д приватизована. Сінокіс. Ціна
договірна. Можливі всі варіанти.

5

Тел. 0991650345,
0973316591 (Тимур)

Тел. 0957757334. (2)

Тел. 0993384275, 0506403270.

 БУДИНОК, р- н дитбудинку,
з/д 9 соток, л/к, гараж, сарай,
газ, вода. Тел. 0661196506. (2)

 БУДИНОК, с. Красна Лука,
66,7 м.кв. Газ, вода, господарські споруди, з/д, річка поряд.
Ціна договірна. Можлива розстрочка. Розгляну всі варіанти.
Тел. 0957757334.

 ДАЧА, кооп «Нафтовик».
Будинок, огород, сад, полив.
Тел. 0957403491.
 БУДИНОК, с. Лютенька,
з/д 0,25га. Недорого. Тел.
0668575802.
 БУДИНОК, вул. Н. Грунь,
80 м.кв. Всі зручності, л/кухня,
гараж, сарай, вхідний погріб,
сад, з/д 10 соток. Ціна договірна,
розумна. Тел. 0953995098.
 БУДИНОК, 1995 р.в., вул. О.
Пчілки, 10х11м., гараж, сарай, л/
кухня, з/д 6 соток. Ціна 35 тис.
у.о. Тел. 0992026522.
 БУДИНОК, гараж, сарай,
каналізація, газ, вода. Ціна договірна. Вул. Кіндратенка, 109. Тел.
0506359211.
 БУДИНОК, центр міста, з/д
14 соток, приватизована. Ціна
договірна. Тел. 0952467384.
 БУДИНОК, з/п 64 м. кв., всі
зручності, з/д 12 соток. Можливий обмін на 1-, 2-кімн. кв.
Тел. 0668791450.
 1/2 БУДИНКУ, всі зручності,
центр міста, є гараж, погріб,
сарай. Після 19,00 не телефонувати. Тел. 0978238683.
 БУДИНОК, 1996 р.з., 71 м.кв.,
з/д 10 соток. Є сарай, погріб,
гараж. Газ, вода, світло. Без
євроремонту. Вул. Молодіжна.

 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)
 2-КІМН. кв., 70 м.кв.,
1-поверховий будинок, індивідуальне опалення, сарай,
з/д 0,4га, вул. Лохвицька,
під магазин або офіс. Тел.

51

Тел.

51

Тел.

2

0663451052,
0506644240

Тел.

 КВАРТИРА у м. Гадяч, із закінченим ремонтом. Запрошую на
оглядини. Тел. 0675312909. (1)

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

51

1

(Женя)

51

ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ
Тел. 0990128098 (Олег)
 МАГАЗИН с. Вельбівка. Або
здам в оренду. Ціна договірна.
Тел. 0955507117. (3)

ДОРОГО

 3-КІМН.кв., 62,3 м. кв., 5-й
поверх, м/п вікна, лічильники,
опалення централізоване, не
кутова, Полтавська, 100. Тел.
0667121463. (2)

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

ОВЕЦЬ – 30 грн./кг
живої ваги.

ЗДАМ

КВАРТИРИ
Продаж

КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ,
КОНЕЙ

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

Куплю свиней
живою вагою

коней,
биків,
корів,
свиней

ЦІЛОДОБОВО,
ВИМУШЕНИЙ ДОРІЗ

БУДИНКИ
Продаж

Тел.: 0982662042 ,0991737570

КУПЛЮ

КУПЛЮ ДОРОГО

0999597822
0679830196

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

51

1

Тел. 0672140001, 0952140001

0992000882
0970259844

живою вагою. Терміновий виклик!

51

51

(Владислав)

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

КУПЛЮ
ДОРОГО

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

5

ДОРІЗ

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

0502541132
0501458166

Биків, корів,
телиць, кіз,
коней ДОРІЗ

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

ЗАКУПОВУЄ

Тел. 0669669486, 0672996055

КУПЛЮ
ДОРОГО
( м. Харків)

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

Вимушений забій

М’ЯСОКОМБІНАТ
(М. ХАРКІВ)

0662183433,
0671111363

0667789136, 0678692045.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ
 З/Д 10 соток, р-н автостанції, приватизована. Комунікації поруч. Пров. Шкільний, 11А.
Тел. 0667535655. (5)
 З/Д 10 соток, приватизована, з фундаментом, 150 МЗ в
«болгарському містечку». Тел.
0953514363. (1)
 З/Д 9 соток, із старим
будинком. М. Гадяч, вул. Першотравнева, 111. Є світло,
вода підведена. Молодий сад.
Ціна договірна, при огляді. Тел.
0956843543. (1)
 ПАЙ 3га. С. Великі Будища.
Або обміняю на авто. Тел.
0978924537. (3)
 З/Д 10 соток, приватизована, комунікації поряд, р-н
Автостанції, пров. Лохвицький
№6. Гараж, фундамент. Тел.
0953444703, 0509178530.

БІЗНЕС магазин
павільйон
Продаж
 МАЙСТЕРНЯ ПО РЕМОНТУ
АВТО: гараж, фарбувальна
камера, котельня, котельня, з/д
8 соток, навіс поряд з гаражем.
Усі комунікації. Р-н пожежної
частини. Тел. 0660973404. (1)

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

 ЖИТЛО, подобово, на тривалий термін або бригаді у відрядженні, Інтернет, кондиціонер.
Можливість надання відповідних
документів. Тел. 0508783429. (6)
 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел.
0505976790. (3)
 1-КІМН. кв., подобово, р-н
Черемушки. Тел. 0501607067. (3)
 ЖИТЛО подобово, для
бригади у відрядженні (3 –
4 людини). Або на зимовий
період для одного чоловіка. Тел.
0660973404. (1)
 КОМФОРТАБЕЛЬНЕ
ЖИТЛО. Економ та люкс-класу.
Подобово та на тривалий термін.
Тел. 0956751072. (1)
 1-КІМН. кв., подобово, центр
міста, р-н В. Круга. Всі зручності,
євроремонт. Тел. 0999232382.
(1)
 1-КІМН. кв., на довготривалий термін, р-н Черемушки.
Тел. 0509145520. (1)
 ЖИТЛО в приватному секторі, з усіма зручностями
(гаряча вода, вмебльована, ТБ).
Р-н М. Круг. Тел. 0501582055,
0509410142. (2)
 БУДИНОК, пров. Чапаєва.
Тел. 0954238850. (2)
 3-КІМН. кв., з/п 49 м.кв.,
центр міста. Індивідуальне опалення, гараж. Тел. 0979518523.

ГАРАЖІ
Продаж
 ГАРАЖ добротний, в центрі
міста, з підвалом, 6х4м., з підвалом. Р-н магазину «Господарочка». Тел. 0502545532.

АВТО
Продаж
 ВАЗ-2104, нормальний стан.
Тел. 0995412446, 0981794275.
(2)
 ІЖ-2126 «Ода», стан нового,
колір гранат. Тел. 0668046130.
 FIAT Fiorino, 2008 р.в., 1,3 TD,
пасажир, ідеальний стан. Деталі
по телефону. Тел. 0661121949,
0507667187.
 FORD Fiesta SE, 2014 р.в., 5
років використання, гарна комплектація, капіталовкладень не
потребує. Сів – поїхав. Ціна 7800
у.о. Торг. Тел. 0509700672.
 ЗАЗ, 2004 р.в., гарний стан,
гаражне зберігання. Нова АКБ,
замінене мастило. Ціна 2000 у.о.
Торг. Тел. 0500822215.
 DAEWOO Lanos, 1998 р.в.,
двигун 1,5. Тел. 0662683686.
 НИВА «Тайга». Тел.
0509671502.

СГ. ТЕХНІКА
Продаж
 МІНІ-ТРАКТОРИ ТА С/Г ТЕХНІКА із Польщі: обприскувачі, дискові борони АГ, культиватори, розкидачі міндобрив,
плуги та інше. Доставка. Тел.
0938156531, 0972790378. (41)
 СІВАЛКА зернова 6,3
м. Повний комплект. Тел.
0680539775. (1)
 МТЗ, АГД та БДН, ПЛУГИ,
РОЗКИДАЧІ ДОБРИВ, КУНи,
відвали, обприскувачі та інше.
Тел. 0507664550, 0675361150,
0734041300. (1)
 МІНІ-ТРАКТОР «JINMA
JM-244В», 2011 р.в. Тел.
0963232180. (1)
 КУЛЬТИВАТОР навісний, до
МТЗ, ЮМЗ. Ціна договірна. Тел.

1

КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ

ДОРОГО!

0991320345

КУПЛЮ КОРІВ,
БИКІВ, КОНЕЙ,
КІЗ, БАРАНІВ

Новожанівський м'ясокомбінат
закуповує від населення

Тел. : 066 41 80 929
068 108 40 70

0991777789
0661211858
0997226777
0995333403

51

51

51

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою
Тел. 0663411681, 0969329526

ДОРОГО

КУПЛЮ
СВИНЕЙ
БИКІВ

КУПЛЮ КОРІВ,
БИКІВ, КОНЕЙ,
СВИНЕЙ

Тел.:

1

3

Тел.
8

Тел.

0502715944
0984356165

живою вагою

51

м. Гадяч, вул.
Енгельса, 26

КУПЛЮ
СВИНЕЙ

КУПЛЮ СВИНЕЙ,
СВИНОМАТОК

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

Саша

макулатуру,
поліетилен,
пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

0666042031
0500182699
0679699120

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

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

2

КУПЛЮ

17

18
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0955507117. (1)
 ТРАКТОР ДВ-244АНТ +
комплект с/г обладнання. Тел.
0509700672.

МОТО
Продаж

кукурудзи «Mais Dnipro» та «PSC»
(ФАО 250, 270, 290). Доставка.
Склад у смт. Липова Долина.
Тел. 0965156001, 0666936622
(Анатолій). (6)
 ДРОВА рубані, твердих та
м’яких порід. Доставка по місту
та району. Тел. 0957998288. (2)

 ДНЄПР-11 з коляскою.
Зелений колір. Тел. 0668046130.

 КУКУРУДЗА з доставкою.
Тел. 0999115132. (1)

 УРАЛ з коляскою, зелений
колір. Ціна 5500 грн. Тел.
0663884460.

 ВІНИК банний: дуб, береза.
Тел. 0999113938. (1)

ЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ
 Б/В ГУМА ТА ДИСКИ з
Європи. Великий вибір на
будь-який бюджет. Під замовлення і в наявності. Тел.
0668088886 (Сергій). (1)

 КУКУРУДЗА з доставкою.
Тел. 0995139836. (1)
 ДРОВА. Тел. 0955250575. (3)

 ЗЕРНО КУКУРУДЗИ. Тел.
0994174195. (2)

КУПЛЮ

 ДВИГУН, КПП до ГАЗ-2410
(Волга). Тел. 0667011653,
0975799474.

 СТІЛ ПИСЬМОВИЙ, 1-тумбовий - 1шт., стільці м’які – 4 шт.
Взуття чоловіче, р.42: ботинки
зимові, туфлі осінні, туфлі літні.
Стіл овальний, розкладний 2шт. Швейні машинки: «Зінгер»,
«Подольська». Тел. 0990549626.



БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

 ДОШКА, брус, штахет,
шалівка. Дрова: сосна, береза.
Доставка. Тел. 0509080626. (1)
 ЩЕБІНЬ, пісок, глина, чорнозем, плити ПКЖ (6,0 х 1,5
м., 6,0 х 3,0 м.), марш, гранвідсів та інше. Доставка. Тел.
0501881470. (1)
 ПІСОК, гранвідсів, щебінь,
кільця на каналізацію. Послуги
маніпулятора. Тел. 0662127037.
(1)
 АРКИ металеві, заводського
виробництва. Довжина 5м.,
висота 0,5м., для навісу, труби
НКТ 6шт. Тел. 0665301656.

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж
 ТЕЛЕВІЗОР «LG». Ціна 400
грн. Торг. Тел. 0996888310.
 ТЕЛЕВІЗОР «Thomson»,
розмір екрану 42х32, кольоровий, 2002 р.в. м., Гадяч. Тел.
0999533821.

 ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИЙ
АПАРАТ, портативний, на 220 В,
із кабелями. . С. Вельбівка. Тел.
0999533821.
 МЕБЛІ. Мийка з тумбою.
Лампа паяльна. Бак для душа,
зерна. Сіно. Балон, бідон.
Телевізор малий. Велосипед
дитячий. Відеомагнітофон.
Ботинки зимові р. 41-42. Тел.
0955711574.
 ЦИБУЛЯ домашня, цибуля
тиканка, буряк столовий. Тел.
0509779570.
 КОМИШОВІ ПЛИТИ (мати).
Тел. 0665793821. (2)
 ЯБЛУКА домашні, різні, без
хімобробки. Яблучна сушка.
Двигун-редуктор 1,6 кВт. Тел.
0665895177.
 ХОЛОДИЛЬНИК маленький,
плита газова 4-камфорна, телевізор «LG», пральна машина
«Донбас», «Малютка». Тел.
0662000908.
 БАТАРЕЯ чавунна, 10 секцій.
Вугілля «сємочка». Паркет
сосновий, 8 м.кв. Все недорого.
Тел. 0506330962.

 НОВІ РЕЧІ, недорого.
Костюми чоловічі, р.48. Куртки
зимові р.52-54, осінні, вітровки,
брюки р. 50-52, шапки хутряні
р.56-57, чобітки р.44, сорочки
б/в. Тел. 0950083541.

 СІНО в тюках. Доставка. Тел.
0979796234. (4)

РІЗНЕ
Продаж

 КОРІНЬ і настоянка гав’язі.
Тел. 0509915010.

 ПИЛОК, сушка яблучна. Скло
1,2х0,55м. Клавіатура, квіти
кімнатні, різні. Буржуйка. Тел.
0995333835.

 КРІСЛО розкладне б/в, телевізор «Samsung» з кінескопом,
холодильник «Днєпр 2МС», б/в.
Швейна машинка «Подольська»
(ножна). Палас 3х2м., б/в. Тел.
0678692045.
 КУКУРУДЗА. Тел.
0502241769, 0972210906. (2)

 БУРЯК кормовий. Тел.
0669568122. (5)

 НАСІННЯ СОНЯШНИКА
іспанської селекції «Mirasol»,

 КУКУРУДЗУ суху, кілька тонн.
Тел. 0668165445. (3)
 КМЗ, ІМЗ, мото з коляскою
до 1968 р.в. та запчастини до
них. З документами та без них.
Тел. 0953879422.
 ХОЛОДИЛЬНИК «Донбас» у
нормальному робочому стані.
Тел. 0508396697.



БЮРО ЗНАХІДОК

 ВТРАЧЕНІ документи:
паспорт КО №008257, військовий квиток, пенсійне посвідчення, посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС, страхове
свідоцтво видані на ім’я Івана
Івановича Бережного. Тел.
0951921808. (1)

 ВТРАЧЕНИЙ диплом та
додаток про закінчення Гадяцького СПТУ №47 виданий 1995
року на ім’я Сергія Григоровича
Строканя. (1)

 ЄМНІСТЬ 1 куб. Бочки 200л.
для ПММ. Колівал до МТЗ50. ДКУ, електродвигуни. Тел.
0509671555.

 ДРОВА дубові, рубані і
метрівки. Тел. 0662127037. (2)

 СТАРОВИННУ КЕРАМІКУ,
глечики, макітри, сулії, куманці
та інше. Тел. 0680105596. (1)

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

 КУРТКА зимова, для хлопчика
9-10 років. Ціна 200 грн. Гарний
стан. Тел. 0994375199 (після
15,00).

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

 ШИФЕР б/в. Тел.
0509608070. (1)

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

 ВАГОНКА, вікно фронтонне.
Бочка 200л. Каністра металева
20, 40л. Металеві панелі. Тел.
0995372117.

 КАРТОПЛЯ їстівна, смачна.
Ціна 8 грн./кг. Тел. 0509608070.
(4)

 ПЛЯШКИ горілчані – 1 грн./
шт., «Чернігів», «Рогань» - 80
коп./шт., інші пивні – 50 коп./шт.
Алюмінієві банки, макулатуру,
поліетилен. Тел. 0501838458,
0980922374. (4)

 ВТРАЧЕНІ документи: УБД
№ 116156 виданине 19.02.2016
р, паспорт 003522322, військовий квиток НК 4965932
виданий 27.05.1997 р. Гадяцьким
РВК в полтавській області,
ІПН 2857313670 видані на ім’я
Сергія Володимировича
Зубенка. Тел. 0991702261. (1)

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

 ДРОВА твердих порід.
Доставка. Тел. 0666681515. (1)

 ВІДДАМ морських свинок у
добрі руки. Тел. 0953233369.
 КІЗОЧКИ кітні, від високопродуктивної кози. Тільна теличка.
Тел. 0976692394, 0668449798.

 ЦЕГЛА б/в та нова. Дошка.
Дрова. Обрізки з пилорами.
Доставка. Тел. 0501446845. (4)

 ГУМА Cordiant Polar SL 195/65
R15 б/в, протектор 9 мм. Тел.
0509947445. (4)

 СВИНЯ, вага 150 кг. Тел.
0666151557.

 ШВЕЛЕР №14, 12, 10, 8.
Кутник 75мм., 50 мм. Електродвигуни 7,5 кВт., 1500 об./
хв., 5,5 кВт., 1000 об./хв. Тел.
0683443823. (1)

 MITSUBISHI Galant, 1992
р.в., на запчастини. Тел.
0506315969.

 ФАРИ нові, на кронштейні,
нові, 2шт. Генератор новий, до
ГАЗ, ЗІЛ, УАЗ. Накладки поршня
до ГАЗ-53. Скло лобове до ЛуАЗ.
Все недорого. Тел. 0663088610.

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

ТВАРИНИ
продаж
 ЦУЦЕНЯТА породи «Пекінес».
Вік 1,5 міс. Тел. 0994956094,
0681653492. (2)

ПОСЛУГИ
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН, холодильників,
мультиварок, мікрохвильовок,
пилососів, хлібопічок та іншої
побутової техніки. Ремонт
електроінструментів. Тел.
0953255822, 0678862611. (1)
 РЕМОНТ ТА ПЕРЕТЯЖКА
М’ЯКИХ МЕБЛІВ, зміна
дизайну, великий вибір тканин.
Тел. 0956795984, 0963814148,
0666471376. (1)
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН, м/х пічок, м’ясорубок,
мультиварок, блендерів-комбайнів, пилососів, хлібопічок,
духових шаф, інвекторних
зварок, зарядних пристроїв,
«болгарок», дрилів та ін. Виїзд
на замовлення. Досвід роботи
12 років. Доступна ціна. Тел.
0957423588, 0684830471. (4)
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН, пилососів, холодильників, болгарок, чистка бойлерів,
дрилів та іншої електротехніки.
Виїзд майстра. Зварювальні
роботи, пайка. Спилювання
дерев різної складності. Тел.
0997199623. (Олександр). (1)

 ФГ ПРОДАЄ
КУКУРУДЗУ.
З доставкою.
Тел. 0995139836

Допоможи ближньому!

(№51)
 ВОДОПОСТАЧАННЯ, теплопостачання, каналізація.
Монтаж, обслуговування,
ремонт. Тел. 0955338442. (4)
 ПРИВЕЗУ ПІСОК, щебінь,
гранвідсів, цеглу, чорнозем.
Послуги маніпулятора. Тел.
0662127037. (4)
 ПРИВЕЗУ: пісок, щебінь,
гранвідсів, цеглу, глину, землю,
перегній, гній, дрова рубані.
Вивезу сміття. Тел. 0669568122.
(1)
 РЕМОНТ. БУДІВЕЛЬНІ
РОБОТИ: гіпсокартон,
пластик, ОСБ, шпалери,
лінолеум, відкоси, м/п
вікна, двері, балкони, сайдинг, блокхауз, зварювальні
роботи, сантехніка, пайка
труб, опалення та інше. Тел.
0994174060. (1)

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

ОГОЛОШЕННЯ

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ до 7 т. ЗІЛ - 130 самоскид (дрова, цегла б/в, щебінь,
пісок, глина, чорнозем, плити
ПКЖ, гранвідсів та інші будматеріали). Послуги екскаватора.
Тел. 0501881470. (1)
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
за викликом. Тел. 0990617751,
0977600263. (1)
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН, холодильників,
мультиварок, мікрохвильовок,
пилососів, хлібопічок та іншої
побутової техніки. Ремонт
електроінструментів. Тел.
0953255822, 0678862611. (1)
 ВИКОНАЮ БУДЬ-ЯКІ
РОБОТИ у вашій оселі. Тел.
0991447497 (Олександр). (2)
 САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ
РОБІТ: монтаж – демонтаж,
металопласт – екопласт, каналізація. Встановлення лічильників,
бойлерів, насосних станцій.
Вода, опалення. Ремонт. Тел.
0662743611. (Олексій). (14)
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗІЛ. Привезу жом. Тел.
0958856159. (2)
 НАТЯЖНІ СТЕЛІ будь-якої
складності, з гарантією. Всі види
внутрішніх робіт: гіпсокартон,
плитка, ламінат, шпаклівка, санвузол, опалення, тепла підлога,
електрика. Виїзд по району. Тел.
0661194638, 0665947293. (1)
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН, холодильників,
мультиварок, мікрохвильовок,
пилососів, хлібопічок та іншої
побутової техніки. Ремонт
електроінструментів. Тел.
0953255822, 0678862611. (1)
 ПОСЛУГИ САНТЕХНІКА.
Якісно. Недорого. Тел.
0991440911 (Андрій). (1)

РОБОТА
 У службу таксі потрібен ДИСПЕТЧЕР. Тел. 0662101753. (1)
 ПВКП АСК потрібні ТОРГОВІ
ПРЕДСТАВНИКИ у безалкогольний відділ. З/п висока. Тел.
0660062620. (1)
 Потрібен БУХГАЛТЕР для відкриття ФОП (загальна система
оподаткування, РРО, отримання
ліцензії ) а також для навчання
ведення первинної документації.
Робота не на постійній основі,
віддалено. Заробітна плата мінімальна а також за домовленістю.
Звертатися тільки компетентній
людині якій потрібна робота. Тел.
0668810996. (2)
 На роботу потрібні МИЙНИКИ. Тел. 0953344447. (4)
 ШУКАЮ РЕПЕТИТОРА з німецької мови. Тел.
0501355395.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Щоб запобігти пожежам в житловому секторі Миргородське РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області звертається до жителів Миргородського району.
Шановні громадяни!
- не залишайте без нагляду увімкненні електро-, газоприлади, не допускайте перевантаження
електромереж;
- слідкуйте за справністю опалювальних приладів,
печей і димарів;
- вчасно пояснюйте дітям про правила пожежної
безпеки, не залишайте їх без нагляду та не дозволяйте бавитися із сірниками і запальничками;
- не паліть у ліжку, особливо в нетверезому стані.
Якщо ви помітили займання - негайно телефонуйте «101».

Вітання
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ВІТАЄМО

молодих мам

27.12. Вікторія Лисенко
(с. Сари)
дівч., 3630 57 см
28.12. Тетяна Гребенко
(с. Мартинівка)
дівч., 2560 48 см

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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Про нас
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КОЛИ ДІТИ ПЕРЕВЕРШУЮТЬ БАТЬКІВ - 5 ВИНАХОДІВ
УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛЯРІВ,
ЯКІ МОЖУТЬ ПОКРАЩИТИ ЖИТТЯ ІНШИМ
У жовтні учні Малої академії
наук вибороли 13 золотих
медалей, 5 срібних і дві спеціальні
нагороди на конкурсі для молодих
винахідників INOVA 2021.
Конкурс винаходів відбувся в
Хорватії. Всесвітня асоціація
інтелектуальної власності визнала
українську МАН найкращою
міжнародною делегацією.
Цей захід – найстаріша виставка винаходів у Європі, яка вже впродовж 50 років об’єднує талановитих винахідників і
дослідників з усього світу.
Українські школярі вразили досвідчених винахідників своїми розробками
– системою альтернативної пожежної
сигналізації, яка сповіщатиме людей про
пожежі; віртуальною лабораторією екологічного моніторингу, яка оцінює рівень забрудненості повітря та іншими.
Далі про розробки переможців – практичні та змінотворчі.
Дар’я Цинда винайшла комплекс альтернативної пожежної сигналізації
Це – система, яка складається з бази
даних, мобільного застосунку, розумних сирен і смартдатчиків. Вона набагато дешевша й ефективніша за аналоги, що вже є на ринку. На INOVA 2021 за
свій винахід дівчина здобула золоту медаль у секції «Безпека й охорона» та спеціальну нагороду IBS Global Certificate
of appreciation.
До створення проекту її підштовхнула пожежа 2019 року, в будинку Асвадурова, в Одесі. Тоді через відсутність
пожежної сигналізації та проблеми з
евакуацією загинули 16 людей, а ще 32
– постраждали. Тоді вона дізналася, що
лише за 2019 рік у населених пунктах та
на об’єктах було зафіксовано 95 915 пожеж, де загинули 1 902 людини та 1 519
отримали травми. Тому в неї виникла
ідея розробити нову систему, яка сповіщатиме людей про пожежі, допомагатиме швидко проводити евакуацію та працюватиме коректно.
Дар’я власноруч створила мобільний
застосунок із назвою «Пожежна безпека». У ньому є два доступи: адміністративний – для людини, яка відповідає за пожежну безпеку в організації
та може реєструвати інших користувачів; користувацький – режим, у якому
на головному екрані розміщена кнопка
«тривога».
Якщо людина помічає десь пожежу,
то відкриває застосунок, натискає на
кнопку тривоги та передає сигнал на телефони всіх людей, які перебувають у
цій установі та встановили застосунок.
Водночас програма надсилає сигнал і
на розумні сирени, що встановлені на
кожному поверсі, – вони голосно проговорюють такий самий текст.
Застосунок постійно працює у фоновому режимі і через малу кількість
функцій майже не впливає на батарею
й забирає менш як 1% заряду за 8 годин.
У місцях із підвищеною небезпекою
чи рідковідвідуваних встановлюють ще
смартдатчики диму, які спрацьовують
під час пожежі. Окрім цього, програма
надсилає дані в пожежні частини – черговий отримує сповіщення, що почалася пожежа, та може скерувати екіпаж
для допомоги.
Використовувати такий пожежний
комплекс можуть освітні заклади, багатоповерхові житлові будинки, торгівельні центри, офісні будівлі й інші
об’єкти, у яких перебуває багато людей.
Систему також можна досить легко змінювати, щоби повідомляти не лише про

пожежі, а й про інші небезпеки, як-от
замінування.
Ще одна перевага системи – бюджетність. Стандартизовані системи коштують сотні тисяч доларів, а вартість
комплексу дівчини виходить набагато
меншою. Витрати залежать від масштабів: датчики коштують сотні доларів,
одна сирена – приблизно 30–40 доларів, а доступ до мобільного застосунку
– безоплатний.
Розробку вже рік використовує її рідна школа. Для масового впровадження
такої системи потрібно отримати патент
і ліцензію – цим винахідниця планує займатися в наступні декілька років.
Ірина Бобкова створила застосунок
для редагування фотографій
Це програма, яка редагує фотографії
– видаляє на них усі рухомі об’єкти та
залишає тільки статичні. На конкурсі
INOVA 2021 Ірина здобула золоту медаль у секції «Комп’ютерні технології».
Ідея створити такий застосунок виникла під час подорожі до Львова, коли,
зробивши фото, в кадр потрапили незнайомі люди. «Тоді я подумала: а чому досі
не існує програми, яка розпізнавала б на
фото зайві об’єкти чи предмети та відразу їх видаляла б?», – згадує Ірина.
Застосунок Ірини має такий алгоритм:
він створює 30 фотографій протягом 30
секунд, потім вибирає перший піксель із
кожного фото, відфільтровує їх за яскравістю від найменшого до найбільшого та
вибирає центральний елемент із відсортованого списку.
Від самого початку головною метою
розробки було просто принести людям
радість і задоволення від фотографування. Із часом винахідниця зрозуміла, що
цільовою аудиторією застосунку можуть
бути не лише туристи, а ще й блогери,
фотографи, дизайнери, архітектори, а
також фахівці, які займаються промисловим і ландшафтним дизайном, 3D-моделюванням. Наприклад, якщо архітектор проектує будівлю та використовує в
роботі фотографії вже наявних об’єктів,
то програма прибере з них усі зайві елементи та полегшить йому роботу.
Олександр Борило винайшов ефективний метод дисипації промислових
викидів
Розробка – маятниковий дисипатор –
пристрій, що зупиняє потоки рідини або
газу з високою енергією. Його можна використовувати на гідроелектростанціях
і для захисту морських споруд, а його
особливості – це невелика вага та безшумність. На INOVA 2021 хлопець здобув золоту медаль у секції «Конструкції,
машини, видобуток корисних копалин».
Олександр почав роботу над проек-

том ще 3 роки тому, під час навчання у
Львівському фізико-математичному ліцеї. Від свого наукового керівника він
дізнався про проблему, з якою впродовж
десятків років стикаються фабрики та
заводи. Якщо воду під високим тиском
випускають із посудини, вона фактично
«вистрілює» на великій швидкості, і її
потрібно якось зупинити. Такий виклик
постає перед організаціями, які не мають
змоги скинути рідину або газ у якусь водойму, наприклад, річку або море. Проблема зацікавила хлопця, і він почав досліджувати питання. Згодом винайшов
метод, який зупиняє потоки рідин і газів ефективніше за інші.
Девайс має вигляд маятника зі зміщеним центром мас. Всередині нього є виступ, який розділяє потік води на два, ті
розгортаються та вдаряються один в одного. Цей виступ запобігає передчасному зношуванню маятника-дисипатора,
адже зазвичай термін роботи таких пристроїв невеликий – ремонтувати їх потрібно приблизно раз на пів року, а заміняти – кожні 3–5 років (залежно від
агресивності середовища).
«Мій прилад поліпшує життя своєю
безшумністю – це особливо актуально
для працівників фабрик і людей, які живуть поблизу виробництв. Це надважливо, адже шум не просто впливає на
ефективність і продуктивність співробітників, а ще й на їхнє здоров’я –
нервову систему та слух», – розповідає
Олександр.
Проект допомагає ефективніше використовувати ресурси. Запропонована модель винаходу в 8 разів легша за
стандартний аналог – важить 450 кг. Це
значно зменшує витрати на виробництво і експлуатацію приладу. Водночас
пристрій ще й менше зношується завдяки особливій конструкції всередині.
Маятник уже працює у одній із машинобудівних компаній, щоби знизити понаднормовий рівень шуму. Це дало
результат – під час заводських випробувань пристрою рівень створюваного
шуму був настільки менший від стандартного для компанії, що його неможливо було зафіксувати з відстані понад
5 метрів. У майбутньому такі конструктивні рішення можуть використовувати
й інші підприємства, які створюють надлишковий шум через імпульсні викиди.
Софія Павлова створила віртуальну
лабораторію екомоніторингу
Віртуальна лабораторія екологічного
моніторингу, яка оцінює рівень забрудненості повітря. У цій системі користувач отримує інформацію про стан повітря у зрозумілій формі. На INOVA 2021
дівчина здобула золоту медаль у секції
«Молоді винахідники».

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Ідея проекту з’явилась два роки тому.
Тоді кілька тижнів поспіль Київ був оповитий смогом – на вулицях стояв густий
туман і їдкий запах гару.
Лабораторія екомоніторингу складається з програмного забезпечення та
апаратних складових. Це вимірювальна
система з мікроконтролером із сенсорами, датчиками якості повітря, дроном і
роботизованою машинкою з корисним
навантаженням. Особливість цієї системи полягає в тому, що вона збирає дані
не тільки зі стаціонарних датчиків, а ще
й із повітря та важкодоступних місць.
Наприклад, дрон, що його розробила дівчина, невеликий за розміром і вміщується в долоню, однак має радіус дії 15–
20 м.
Саме тому з його допомогою можна
потрапити у шпаринку або трубу на заводах і підприємствах. Це допомагає
моніторити якість повітря та її відповідність допустимим нормам на виробництві. Дрон збирає, аналізує та заносить у базу даних інформацію з різних
джерел і виводить її користувачу в зрозумілій формі. Якщо рівень забрудненості повітря найнебезпечніший і відповідає фіолетовій зоні, то програма дає
рекомендації, наприклад, «не перебувати на вулиці більш як 15 хвилин» чи «не
провітрювати приміщення та не відчиняти вікна». Окрім цього, застосунок
розповість про негативні наслідки забрудненого повітря.
Систему з датчиками екологічного моніторингу можна встановлювати
на легковий і громадський транспорт,
вантажівки. Це допоможе дослідити та
відрегулювати вплив на екологію, адже
будь-який транспорт має обмеження за
викидами шкідливих речовин – вихлопних газів. Використовувати розробку
можуть і приватні компанії – встановлювати станції екомоніторингу в торгівельних центрах або кафе. Таким чином, будь-хто зможе зайти та перевірити
забрудненість повітря в цій місцевості.
Микола Акулов розробив програму для інтерактивного дистанційного
навчання
Це програма для вивчення математики, фізики, програмування, географії,
історії та інших наук в інтерактивній
формі. Така система дає змогу проводити віртуальні експерименти та користуватися мультимедійними мапами,
що підвищують ефективність навчання.
На INOVA 2021 хлопець здобув золоту
медаль у секції «Комп’ютерні технології» та гран-прі «Best Applied Science» за
найкращу практичну розробку.
Розробка Миколи розрахована на дистанційне навчання, зокрема, в українських школах. Наприклад, учитель історії може візуалізувати історичний
період, створивши інтерактивну мапу з
подіями, власними коментарями та додатковими ілюстраціями, а після розіслати цю мапу учням. Вони ж можуть
завантажити та переглядати мапу навіть без інтернету. Корисною буде програма і для вивчення інформатики –
тут можна навчитися програмувати
навіть без знань коду. Програма стане
у пригоді і для дистанційного навчання фізики – тут вчитель може запустити режим електротехніки, скласти електричне коло та показати його учням. Він
чи вона зазначає силу струму, напругу,
падіння напруги, а діти виконують обчислення та перевіряють їхню правильність натисканням однієї кнопки.
За матеріалами УП.
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Вітаємо, реклама
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30 грудня 2021 року

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

КУПЛЮ

Тел. 0958276908
МИРГОРОДСЬКИЙ
М’ЯСОКОМБІНАТ

СВИНЕЙ

ДОРОГО

Корів, биків
телят, коней, свиней,
баранів

ВРХ

КОНЕЙ

Перевезення худоби для власних потреб

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

Цілодобово. Живою вагою.
Доріз.Самовивіз.

Тел. 0991447457

0668309648, 0985629180

ДОРОГО

Тел.

ЗАКУПОВУЄМО
У НАСЕЛЕННЯ КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ

0664217175
0983080738

Термінові
виклики
Цілодобово

КУПЛЮ БИКІВ,
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ДОРІЗ

Тел.

Куплю БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ

ДОРОГО

тел. 0957281225

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ, БИКІВ
Доріз.
Термінові
виклики
Самовивіз
Цілодобово

Тел. 0999169992,
0677298056 (Славик)

Куплю корів,
телят, коней

Перевезу тварин для
власних потреб
Термінові
виклики

Тел. 0506470658
0671773949

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

Діма

0664340140
0965491466

закуповує у населення

Тел.

0502708392, 0674790495
ЖИВА ЯЛИНКА
на вашому
подвір’ї
Висотою від
3 до 6 метрів
Доставка по місту
безкоштовна
Тел. 0661698199
Ісмаїл
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КУПЛЮ БИКІВ,
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ
ЦІЛОДОБОВО
0957789703
Тел. 0974105401 САМОВИВІЗ

Оголошення, реклама

ПО МІСТУ

Діаметр димоходів від
100 до 400 мм.

КУПЛЮ
СТАРІ

Заявки за тел.
0958276908

51

51

Вартість від 150 грн.

Тел.

0997956117

Марка
пального
А-92
А-95
ДП
ГАЗ

48

ПРОДАЖ ТА ОБМІН
вуглекислотних та
кисневих балонів
АРГОН

холодильники,
телевізори,
газові колонки та інше

0994174060

23

Ціни на пальне (Полтава)
станом на 28.12.2021 р.

ЧОРНИХ ТА
КОЛЬОРОВИХ
МЕТАЛІВ
Дорого

Вартість,
грн
29,24
30.05
28,91
19.07

Курс валют (Полтава)
станом на 28.12.2021 р.
51

каналів турбощіткою.

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

51

51

Очищення
димоходів, камінів,
вентиляційних

ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ
6 м куб.
ТА РАЙОНУ
Тел.0958276908

Тел. 0988113050

Ліц. АЕ №292558 від 5.05.14

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.

ПОСЛУГИ
АСЕНІЗАТОРА

БРУХТ

ВАГОНКА

АВТОЕЛЕКТРИК
Тел. 0662506957

№ 51 (999)
30 грудня 2021 року

ШАХИ

Купівля

Продаж

USD

27,09

27,31

НБУ
26.2306

EUR

30,55

30.95

30,8196

PLN

6,45

6.67

6.6763

ПОГОДА
Четвер, 30 грудня
Хмарно
мін. -8°, макс. -5°
П’ятниця, 31 грудня
Хмарно, сніг
мін. -5°, макс. -0°

Субота, 1 січня
Хмарно, мокрий сніг
мін. -2°, макс. 0°
Неділя, 2 січня
Хмарно, слабкий сніг
мін. -6°, макс. -2°

З нагоди вшанування пам’яті Героя Праці,
колишнього керівника сільгосппідприємства
села Гиряві Ісківці Миколи Трохимовича
Юрченка, на шаховий поєдинок із командою
міста Лохвиця була запрошена команда
Гадяцького шахового клубу у складі 5 чоловік.
Гадяччину представляли: В’ячеслав Нонка,
Василь Рудченко, Олександр Кутейко,
Микола Власенко, Володимир Демидович.
Спочатку був турнір з регламентом 15 хвилин у
п’ять турів. Наші шахісти здобули упевнену перемогу, з рахунком 15,5 : 9,5.

Кращим тут був Микола Власенко, який приніс команді 4 очки, із 5 можливих.
Потім був турнір із блискавичних шахів «БЛІЦ –t-5
хв». У цьому турнірі всі 10 учасників змагань і гадяцькі і лохвицькі зустрічалися між собою в 9 турів. Неперевершеним у цьому змаганні став В’ячеслав Нонка, який здобув 9 очок із 9 можливих, наші шахісти у
командному заліку перемогли із рахунком 28,5:16,5.
Потім відбулось нагородження переможців та поминальний обід.
Олександр Кутейко – президент шахового клубу м. Гадяч.

Магнітні бурі у СІЧНІ

5-7 – очікується незначна магнітна
буря. Але на неї теж треба звернути увагу, враховуючи стрес для організму від
святкувань
Нового року, Різдва.
18 – не дуже потужна магнітна буря.
20-21 – єдина по-справжньому потужна магнітна
буря.

Календар стрижки
та краси

Вівторок, 4 січня
Хмарно, невеликий мокрий сніг
мін. -5°, макс. -1°

Середа, 5 січня
Хмарно, невеликий мокрий сніг
мін. 0°, макс. 0°

ПРОДАМ КУРУДЗУ
ТА ПШЕНИЦЮ
ТЕЛЕФОН
редакції:
0508011885
3-34-67

Сприятливі дні для стрижки: 4, 5, 8,
9, 12, 15, 24 і 28.
Сприятливі дні для фарбування: 11,
12-15, 24, 25 і 28.
Несприятливі дні: 1-3, 7, 10, 16, 17,
19, 20, 21, 29, 30 і 31.
Манікюр, педикюр
Сприятливі дні: 2, 3, 7, 14, 21, 28, 30, 31.
Несприятливі дні: 1,6,8, 15, 16, 17, 18, 22, 29.

Місячний календар рибалки

26, 27, 28, 31.

Понеділок, 3 січня
Хмарно
мін. -13°, макс. -6°

Найкраще клює: 3, 9, 10, 20, 22, 22, 30.
Хороший кльов: 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19.
Середній кльов: 11, 17, 23, 24, 25, 29.
Не клюватиме: 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16,

27.01.2022
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

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

Тел.

0664534493
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НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ЗА НАРОДЖЕННЯМ
Підставою для отримання послуги є:
Відповідно до статті 7 Закону України «Про громадянство України», особа є громадянином України,
якщо (будь-який з пунктів):
•
батьки або один з батьків на момент її народження були громадянами України;
•
народилася на території України від осіб без
громадянства, які на законних підставах проживають
на території України;
•
народилася за межами України від осіб без
громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави;
•
народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства
жодного з батьків;
•
народилася на території України, одному з
батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням
громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;
•
народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за
народженням громадянства того з батьків, який є
іноземцем;
•
є новонародженою дитиною, знайденою на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда);
Особа, яка має право на набуття громадянства
України за народженням, є громадянином України
з моменту народження.
Перелічені умови дійсні з 1 березня 2001 року (набрання чинності Законом України «Про громадянство
України». У випадку виникнення проблем, пов’язаних
із громадянством особи, що народилася до цієї дати,
необхідно звернутися до найближчого територіального органу ДМС України.
Як отримати послугу?
Зібрати необхідні документи;
звернутися до територіального підрозділу ДМС
України за місцем проживання дитини або одного з
її батьків чи іншого законного представника особи;
подати заяву разом із необхідними документами;
отримати довідку про реєстрацію особи громадянином України (що є підставою для оформлення паспорта громадянина України) у територіальному органі або
підрозділі ДМС України за місцем проживання.
Які необхідні документи?
Під час подання заяви та інших документів з питань
громадянства пред’являється паспортний документ
або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника
на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений
переклад тексту документа українською мовою.

Крім того, в залежності від підстав для набуття громадянства, подаються:
Особа, батьки або один з батьків якої на момент
її народження були громадянами України (частина
перша статті 7 Закону), один з її батьків подає такі
документи:
•
заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
•
копію свідоцтва про народження особи;
•
копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що
підтверджує факт перебування одного з батьків особи у громадянстві України на момент її народження.
Особа, яка народилася на території України від осіб
без громадянства, які на законних підставах проживають на території України (частина друга статті 7 Закону), один з її батьків подає:
•
заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
•
копію свідоцтва про народження особи;
•
копії посвідок на постійне проживання в
Україні для осіб без громадянства або інших документів, які підтверджують, що на момент народження
особи її батьки були особами без громадянства і проживали на законних підставах на території України.
Особа, яка народилася за межами України від осіб
без громадянства, які на законних підставах постійно
проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави (частина третя статті 7 Закону), один з її батьків подає:
•
заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
•
копію свідоцтва про народження особи або
інший документ, який підтверджує факт народження
особи за межами України;
•
копії посвідок на постійне проживання в
Україні для осіб без громадянства або інших документів, які підтверджують, що на момент народження особи її батьки були особами без громадянства і на
законних підставах постійно проживали на території
України;
•
декларацію про ненабуття особою громадянства іншої держави за народженням.
Особа, яка народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків (частина четверта статті 7
Закону), один з її батьків подає:
•
заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
•
копію свідоцтва про народження особи;
•
копії документів, які підтверджують факт перебування батьків особи у громадянстві іншої держави (інших держав) на момент її народження;
•
копії документів, які підтверджують факт проживання на законних підставах батьків особи на території України на момент її народження;
•
декларацію про ненабуття особою за народженням громадянства жодного з батьків.
Особа, яка народилася на території України, одному

з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і яка не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус
біженця в Україні чи притулок в Україні (частина п’ята статті 7 Закону), один з її батьків подає:
•
заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
•
копію свідоцтва про народження особи;
•
копію посвідчення біженця, виданого тому з
батьків особи, якому надано статус біженця в Україні, або копію документа, що підтверджує факт надання одному з батьків особи притулку в Україні;
•
декларацію про ненабуття особою за народженням громадянства жодного з батьків або декларацію про набуття особою за народженням громадянства
того з батьків, якому надано статус біженця в Україні
чи притулок в Україні.
Особа, яка народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, і не набула
за народженням громадянства того з батьків, який є
іноземцем (частина шоста статті 7 Закону), один з її
батьків подає такі документи:
•
заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
•
копію свідоцтва про народження особи;
•
документи, які підтверджують, що на момент
народження особи один з її батьків перебував у громадянстві іншої держави (інших держав), а інший - був
особою без громадянства;
•
документи, що підтверджують факт проживання на законних підставах батьків особи на території України на момент її народження;
•
декларацію про ненабуття особою за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем.
Для оформлення набуття громадянства України
за народженням новонародженою дитиною, знайденою на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда) (частина сьома статті 7 Закону), законний
представник дитини подає такі документи:
•
заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України за народженням;
•
копію свідоцтва про народження дитини.
Термін розгляду заяви - до трьох місяців.
Оплата за набуття громадянства України не
передбачена.
Підстави для відмови у наданні послуги - невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.
Нагадуємо про те, що в період карантину звертатись до підрозділів Міграційної служби потрібно з дотриманням усіх рекомендацій МОЗ України, не відвідувати підрозділи Міграційної служби без нагальної
потреби.
УДМС України в Полтавській області.

В ОБЛАСТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ СИСТЕМУ «БЕЗПЕЧНА ПОЛТАВЩИНА»
У Головному управлінні Національної поліції
України в Полтавській області в тестовому
режимі запрацював моніторинговий центр
централізованого відеоспостереження
«Безпечна Полтавщина».
Основне завдання програми – аналіз місць дорожньо-транспортних пригод.
Нині в усіх районах на основних автодорогах, зокрема й на найбільшому автошляху Київ – Харків –
Довжанський, встановили 42 відеовузли, які складаються з 119 камер.
Т.в.о. голови облдержадміністрації Дмитро Лунін
зазначив, що з наступного року планують збільшити
кількість відеовузлів.
«За допомогою цієї системи правоохоронці, рятувальники й інші служби одночасно зможуть моніторити й аналізувати ситуацію по всій території Полтавщини, – сказав Дмитро Лунін. – Обласна влада
спільно з правоохоронцями приділяють безпеці жителів регіону значну увагу. Тож запуск такої системи послужить наведенню порядку на дорогах нашого регіону».
Вся інформація з камер надходить до моніторингового центру в Головному управлінні Нацполіції
в Полтавській області. Як на практиці функціонує

«Безпечна Полтавщина», оглянув заступник голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO)
Ігор Панченко.

«Ці камери фіксують номери, марку й колір автівок,
запам’ятовують їхній маршрут і моніторять ситуацію
довкола. «Безпечна Полтавщина» – це централізована система, тож до неї зможуть доєднатися камери з
відеоаналітикою, які відповідатимуть необхідним технічним вимогам. Це, наприклад, камери територіальних громад, будь-яких установ і організацій або навіть
камери, встановлені на будинку чи подвір’ї», – сказав
Ігор Панченко.
Заступник начальника ГУНП в Полтавській області – начальник кримінальної поліції, полковник поліції Ігор Король розповів, що така система в рази прискорює роботу поліції та фіксує порушення правил
дорожнього руху.
«Якщо сталося ДТП і винуватий покинув місце аварії, то за допомогою системи можна швидко знайти
машину. Камери мають потужний зум, відтворюють
відео в реальному часі й забезпечують цілодобовий
запис», – наголосив Ігор Король.
«Безпечну Полтавщину» створюють коштом обласного бюджету. Реалізують проєкт у межах Стратегії
розвитку області на 2021-2027 роки, яку голова Полтавської ОДА презентував на початку цього року.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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Сумуємо, пам'ятаємо
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У вільну хвилинку
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Астрологічний гороскоп

історії з життя

ДЗВІНОК ВІД АНГЕЛА
На старій телефонній будці було безліч «автографів»: хтось надряпав номер телефону,
хтось написав «Оля+Коля=любов», іший намалював сердечко... Біля одного з номерів був
напис: ангел. Іржа «з’їла» першу цифру і половину другої. Та й телефонного апарату в будці
вже не було. Будки доживали свій час.
«Шкода, що не можна зателефонувати ангелові», - подумала Таня. І стало ще сумніше.
- Ви щось загубили? - запитав молодий незнайомець у розгубленої дівчини, яка роззиралася довкола себе.
- Загубила... номер телефону до ангела.
Тепер він дивився на дівчину розгублено і з
цікавістю водночас.
- У вас щось трапилось?
Трапилось...
...Таня знала, що мачуха її не любить. Та й
Поліна цього не приховувала. Своїх дітей у Поліни не було. І вона їх не хотіла. Павло привів
Поліну в їхню квартиру через два роки після
смерті дружини. Таня була не проти, аби батько влаштував особисте життя. Але не з цією
дівицею. Вона була лише на декілька років
старшою за Таню. І абсолютна протилежність
покійній Надії.
Найперше, за що взялася Поліна, - викидати речі покійної.
- А навіщо це шмаття буде тут валятися? відповіла на Танине запитання.
Дівчина забрала материні речі до своєї кімнати. А Поліна кинула навздогін:
- Тепер я тут господиня. Втямила?
Таня була студенткою. Павло мав непоганий
заробіток, тому не шкодував грошей для доньки. Тепер же Поліна істерила, що Таня дорого
обходиться.
Павло намагався мирити доньку з мачухою,
але з цього нічого не виходило.
...Таня нарешті вирішила познайомити батька зі своїм хлопцем. Володя натякав на одруження. Але Таня хотіла спершу отримати диплом, влаштуватися на роботу. Володимир
працював звичайним клерком в установі. Але
був амбітним. І запевняв, що неодмінно зробить кар’єру. Павлові ймовірний претендент на
руку єдиної доньки не вельми припав до душі.
Особливо, його вихваляння самого себе. А от
Поліна поїдала Володимира очима. Молодий,
вродливий, перспективний... І якось «ненароком» розлила на гостя сік.
- Ой, я зіпсувала твою сорочку, - манірно закотила очі. - Давай, заперу.
Володимир віднікувався, але Поліна майже
силоміць потягнула хлопця до ванної. Після
«порятунку» сорочки обоє повернулися трохи збентежені. Але на це ніхто не звернув увагу. Володимир не раз заводив із Танею розмову
про Поліну. Розпитував про те, про се...
...Ось і закінчилося навчання. В Тані була
економічна освіта. Проте вчорашній студентці
знайти роботу непросто. Тітка Марія, мамина
рідна сестра, допомогла влаштуватися в одній з
організацій на посаду «старша, куди пошлють»,
а далі буде видно...
...Павла з сімейством двоюрідний брат запросив на хрестини свого першого онука. Жив у
райцентрі. Поліна їхати відмовилася. Сказала,
що погано себе почуває. Після роботи зайшла
кафе і ось наслідки...
- Мені, хворенькій, буде сумно самій, скривила жалісливу гримасу. - Коли ви
повернетесь?
- Завтра під обід, - пообіцяв чоловік.
Поліна помахала через вікно рукою, і коли
автівка рушила, аж підстрибнула від радості.
Набрала номер телефону і промуркала:
- Котику, я вільна.
Павло з донькою повернулися вранці. Йому
ввечері зателефонували з роботи й попросили,
аби чим швидше прийшов до офісу. Повідомити дружину про зміну планів забув. І застав її
вдома... з Володимиром.
Таню ноги самі винесли з квартири. Було боляче, образливо і ще бозна як... Лапатий сніг
вбирав світ у білі шати. Було гарно й казково.
Але в Тані перед очима було зовсім інше: зрада, приниження...

 е
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Ви можете стати прекрасним органiзатором
святкових вечiрок. Але
плануйте тiльки тi справи,
якi вам пiд силу, щоб не вiдчувати
розчарувань, якщо ви щось не встигнете зробити. У вiвторок не базiкайте зайвого i пам`ятайте, що стислiсть
- сестра таланту. Рiздво бажано вiдзначити у вузькому сiмейному колi. В
кiнцi тижня можуть повторитися подiї
кiнця минулого року.

Увечері Таня вперше побачила батька п’яним. А Поліна повзала на колінах і просила
пробачення.
- Тату, ні! Такого не пробачають! Ця... зруйнувала твоє життя і моє! Забирай своє, як ти колись казала, шмаття, і йди від нас. Вже!
- Павлику, ти чуєш, що вона...
- Йди, йди, - сказав чоловік.
А Володимир намагався помиритися з Танею. Називав мачуху спокусницею. Але коханий був уже її минулим...
Павло став мовчазним. Довго затримувався на роботі. Благо, після тяжкого похмілля до
пляшки більше не тягнуло. Таня також не поспішала додому. Бродила засніженим холодним містом. Душа ще не переболіла...
...- Дівчино, ви скоро перетворитесь на крижану бурульку біля цього раритету, - знову заговорив незнайомець. І усміхнувся: - От ви про
що... Номер телефону ангела. Значить, у вас
справді кепські справи. А, знаєте, візьміть мою
візитку. Тут - номер телефону. Побуду вашим
ангелом. Таня машинально на клаптику паперу
написала й свій номер, хоча незнайомець про
це не просив. А його візитку викинула у найближчу урну, навіть не глянувши на неї.
Згодом незнайомець зателефонував.
- Ви хто? - запитала Таня, почувши у слухавці чужий голос.
- Ваш ангел.
- Хто???
- Тоді, біля раритетної телефонної будки,
я не встиг сказати вам своє ім’я. Святослав.
А по-батькові Ігорович. Для вас просто ангел. Святослав викладав психологію в одному з навчальних закладів. Його вважали хорошим спеціалістом, хоча був наймолодшим
серед викладачів. Він розумів: у цієї дівчини
якісь проблеми. А ще його зачепило, коли вона
так безнадійно говорила про ангела. Таня відкрила Святославові свою душу. А він їй згодом своє серце. Вони часто й довго розмовляли по телефону. Зустрілися, коли в Тані було
день народження. Святослав подарував їй букет квітів і кумедного ангелика. А потім прийшло кохання. Невдовзі Таня зі Святославом
побралися. Очікували народження донечки.
Таня й подумати не могла, що нове випробування не забариться...
Вона поверталася з аптеки - купувала ліки
маленькій, коли на тротуар влетів п’яний молодик на автівці. Після лікарні потрібна була реабілітація. Найбільше постраждали ноги. Ходити поки не могла.
Студенти бачили свого викладача з дружиною в інвалідному візку.
- Хіба таку можна кохати? - перемовлялися між собою дівчата й безцеремонно стріляли очима на Святослава Ігоровича. Звідкіля їм
було знати, що він Таню на руках носить. Телефонує їй між парами. Поспішає додому до своїх дівчаток. І вірить: терпіння, підтримка та любов - лікують.
- Я - сильна. Я - мушу. Ще трішки, моє сонечко і ми навчимося ходити, - повторювала Таня
крізь біль і сльози донечці, виконуючи вправи,
рекомендовані лікарем...
...Це був один із найщасливіших Таниних
днів. Вона самотужки пройшлася до ліжечка
маленької. Доня сміялася. Щось лепетала, наче
все розуміла. А Таня набирала номер телефону
свого коханого ангела.
Ольга Чорна.

ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05).
Цього тижня не давайте
волю власнiй недовiрливостi, iнакше нiчого продуктивного вам зробити не вдасться.
Ви будете дуже критично налаштованi до себе i до оточуючих. Якщо ви
схильнi до ризикованих дiй, можете
наперед приготуватися до поразки.
В середу вас може пiдбадьорити
нова i дуже цiкава iдея, цього дня все
задумане здiйсниться завдяки допомозi друзiв i близьких. Вихiднi можуть виявитися цiкавими, але досить
утомливими днями.
БЛИЗНЮКИ
(22.05 - 21.06).
Ваш рiшучий настрiй i
бойовий характер дозволять подолати багато
перешкод. Втiм, вам не доведеться
боротися за своє щастя, воно саме
постукає у вашi дверi. На вас чекає
приємна подорож, цiкаве спiлкування i яскравi митi. Ви вiдчуєте енергiю
i радiсть життя. I вiдмiнно проведете
зимовi канiкули.
РАК (22.06 - 23.07).
Цього тижня вам можуть
знадобитися такi якостi,
як спокiй, тактовнiсть i витримка. Ваш авторитет серед колег
зросте. Небажана легковажнiсть у
спiлкуваннi. Намагайтеся також нiчого без зайвої необхiдностi не обiцяти. Краще займiться налагодженням
нових зв`язкiв i контактiв. Дiйте самi,
на свiй страх i ризик. Шукати чужої
поради слiд лише у виняткових ситуацiях. Уникайте рiзких життєвих змiн
i дуже дорогих покупок.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Цього тижня не слiд поспiшати з висновками i,
тим бiльше, з рiшеннями,
наскiльки б ясною вам не
здавалася ситуацiя. Напевно знайдеться неврахований нюанс, який
розфарбує всю картину зовсiм iнакше. Прислухайтеся до голосу своєї
iнтуїцiї, вона пiдкаже вiрну iдею, але
не утiлюйте її в життя ранiше п`ятницi. Тиждень буде вдалим для нових
знайомств i налагодження дiлових
вiдносин. Родичi можуть спантеличити вас своїми проблемами прямо
за святковим столом.
ДIВА (24.08 - 23.09).
Приймайте себе та оточуючих такими, якi вони
є, забудьте про стереотипи, спробуйте бути природнiше i простiше. Початi в середу
справи вдадуться, не пропустiть цей
момент, особливий успiх принесуть
зусилля в iнтелектуальнiй сферi та в
роботi з iнформацiйними потоками.
У четвер ви можете бути надмiрно
запальнi й дратiвливi через те, що
все йде не так, як вам би хотiлося.
Але не тримайте зла i будьте велико-
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душнi. Непередбачуваним i вельми
емоцiйним буде спiлкування з близькими людьми в кiнцi тижня.
ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10).
Цього тижня добре буде
ясно побачити мету, до
якої ви прагнете. Метання i сумнiви перешкодять вам
досягти її. Ви в змозi вирiшити свої
проблеми самi, i почати тут потрiбно
з того, щоб, принаймнi, не створювати зайвих проблем iншим - вiдразу
стане легше жити. Ваша енергiя б`є
ключем, причому у всiх напрямках.
СКОРПIОН
(24.10 - 22.11).
Життя, схоже, стає гармонiйнiше i спокiйнiше.
Варто ловити момент i
радiти буттю. Труднощi теж можуть
з`явитися на шляху, але не треба
їх боятися. Ви зможете їх подолати. Будьте наполегливi - це ключ до
успiху. Цього тижня успiшною буде
боротьба зi шкiдливими звичками:
ви не тiльки справитеся з ними, але
й допоможете iншим людям. Вихiднi
обiцяють масу позитивних емоцiй i
вражень.
СТРIЛЕЦЬ
(23.11 - 21.12).
Призвiть на допомогу працездатнiсть, сумлiннiсть i
пунктуальнiсть, i ви будете приреченi
на успiх. Вiрогiднi незначнi конфлiкти
в сiм`ї, але, якщо ви не страждаєте
зайвою образливiстю, то, побачивши свої помилки i виправивши їх,
ви тiльки виграєте i станете ближчi.
Субота пiдходить для вiдпочинку на
природi або лижної прогулянки.
КОЗЕРIГ
(22.12 - 20.01).
Перша половина тижня
може виявитися вельми напруженою. У вiвторок i середу
бажано не ухвалювати важливих рiшень нi в особистому життi, нi в професiйнiй сферi. Намагайтеся уникати
конфлiктiв i суперечок в сiм`ї. Друга
половина тижня буде сприятлива
для творчих планiв i задумiв, але без
своєчасної реалiзацiї вони обернуться пшиком. Не виключенi дальнi поїздки, подорожi, зустрiчi з цiкавими
людьми.
ВОДОЛIЙ
(21.01 - 19.02).
У понедiлок не вiдмовляйтеся вiд допомоги
друзiв, але не варто i
форсувати подiї. Бажано не пiддавати себе невиправданому ризику, вирiшивши подолати надто велику висоту. Вам дуже багатьом доведеться
пожертвувати, а втрати можуть бути
невиправними. Зараз вам потрiбнi
прямота i щирiсть, не варто мовчати
i приховувати те, що вас хвилює.
РИБИ (20.02 - 20.03).
Цього тижня ви можете
дуже захопитися побудовою стратегiчних
планiв, краще зайнятися вирiшенням насущних проблем.
Вiвторок - не кращий час, щоб з`ясовувати стосунки з близькими. Тиждень буде повний подiй i зустрiчей,
переконайтеся, що вас розумiють
правильно. Не дозволяйте безпiдставним тривогам i сумнiвам турбувати вас, перш нiж вiрити чуткам,
спробуйте з`ясувати їх джерело.
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ОБЕРЕГИ В ТВОЄМУ ЖИТТІ - МАЮТЬ БУТИ
В КОЖНІЙ ХАТІ
Звичай прикрашати домівки
оберегами — походить із
сивої давнини. Наші предки
виготовляли їх власноруч із
природніх матеріалів. Обереги
захищали оселю від лихого ока,
несли добробут, мир, любов та
навіть лікували. Універсального
оберега, який би зробив все
вищеперераховане реальністю
– не було. Кожен оберіг мав
свою окрему, важливу функцію.
Велике значення мав не лише
сам оберіг, але й місце, у якому
його розміщували в хатині.
Рушники - вони захищали дім та всю
родину від «лихого ока». Рушники вішали над святими образами, які колись
були у кожній хаті, над фотокартками
рідних — для того, щоб вони оберігали цих людей від злої долі. Розміщували над вікнами й дверима, бо вишивка
на його кінцях не пускала в дім злих духів. Особливою силою наділяються речі,
які переходять від покоління до покоління. Досить часто сімейним оберегом
був весільний рушник. Цей сильний та
наділений любов’ю оберіг був й чудовим елементом декору.
Посуд - наші предки користувалися глиняним посудом, який, як правиЗнаки

Дата народження

ОВЕН

21.03 - 20.04

ТЕЛЕЦЬ

21.04 - 21.05

ло, виготовляли власноруч. Не зважаючи на те, що посуд був простим, в нього
вкладали найтепліші думки. Якщо ж посуд купували, то обов’язково слухали,
що він «говорить». Наприклад горщики, які є символом життя, розрізняли
за тембром: «горщик» — чоловік і «горщиця» — жінка. Щоб у домі панувала
злагода, потрібно мати у господарстві
і горщики, і горщиці. Кожен з нас знає
повір’я, що вдома не варто зберігати
надбитий посуд. Таке твердження виникло тому, що посуд вважали живим. Він,
як і людина: народжувався, жив і помирав. Надщерблений, розбитий глечик чи
тарілку слід було закопувати в землю.
Підкова - символ удачі, щастя, достатку і оберіг від злих сил. Існувало
повір’я, що злий дух ходить колами, але
дійшовши до того місця, де підкова розірвана, він змушений повертати назад.
Через це й підкову вішали над всіма місцями в домі, через які може проникнути злий дух: дверима, вікнами, піччю
тощо. Кріпити підкову над дверима повинен господар будинку разом з господинею. Потрібно позитивно налаштуватися, думати про хороше, про успіхи
в справах і про таємні бажання. Знайти
підкову – було знаком, що зовсім скоро
вам неабияк пощастить.

БЛИЗНЮКИ

РАК

22.05 - 21.06

22.06 - 23.07

ЛЕВ

24.07 - 23.08

Образ - зранку і ввечері до образів молилися, зверталися через них до Бога. Образи
прикрашали вишитими
рушниками, які господині вишивали власноруч. Образи берегли домівку від всього лихого,
несли мир і спокій.
Дзвін - він означає
захисний купол небес.
Дзвін може не тільки
відганяти від будинку зло, але і знищувати біду, що вже зайшла
в будинок. Ритмічні і
водночас мелодійні удари дзвону символізують
час що минає, бій дзвонів пов’язують з весіллям, перемогою або молитвою.
Покуть - за давнім звичаєм, у традиційній селянській оселі вважався найсвятішим місцем. Розміщувався він, як
правило, по діагоналі від печі й обов’язково «обличчям до сонця», тобто на схід.
За первісних часів це було місце пращурів. Пізніше на покуті ставили Дідуха – духа дідів, предків роду, і кутю
– ритуальну страву для померлих душ.

ДІВА

24.08 - 23.09

ТЕРЕЗИ

СКОРПІОН

24.04 - 23.10

24.10 - 22.11

Звідси, очевидно, й назва – покуть, тобто
місце для куті; а можливо, від «по куту».
Отже, покуть був своєрідним домашнім
вівтарем. Біля нього вивішували писанку, котра мала оберігати родину од грозових блискавок, пожеж, злих духів. Пізніше, із запровадженням християнства,
тут знайшлося місце для божниці з іконами, а сам покуть завішували спеціальним рушником, який в народі називали
божником.

СТРІЛЕЦЬ

23.11 - 21.12

«БМ»
КОЗЕРІГ

22.12 - 20.01

ВОДОЛІЙ

РИБИ

21.01 - 19.02

20.02
- 20.03

Стихія
Планета
Колір

Вогонь

Земля

Повітря

Вода

Вогонь

Земля

Повітря

Вода

Вогонь

Земля

Повітря

Вода

Марс

Венера

Меркурій

Місяць

Сонце

Меркурій

Венера

Плутон

Юпітер

Сатурн

Уран

Нептун

Трояндовий

Світло-зе-

Червоний

Червоний

Зелено-жовтий

на білому

лений

Темно-

Темно-синій

синій з білим

Оранжевий,

Яскраво

Бронзовий

жовтий

червоний

з білим

Синій з білим

Сніжно-білий

Квітка

Жасмин

Конвалія

Троянда

Жимолость

Гладіолус

Айстра

Нагідки

Хрезантема

Нарцис

Гвоздика

Фіалка

Лілія біла

Камінь

Діамант

Смарагд

Агат

Рубін

Сердолік

Сапфір

Опал

Топаз

Бірюза

Гранат

Аметист

Геліотроп

Талісман

Молот

Сова

Змія

Конюшина

Сонечко

Коник

Серце

Хрущ

Підкова

Чорний кіт

Ключ

Вузол

Метал

Залізо

Мідь

Алюміній

Срібло

Золото

Платина

Мідь

Залізо

Олово

Свинець

Свинець

Олово

Стадіон

Сади, театри

Гори, ярмарки

Ліси, моря,

Церкви,

Базар,

Бенкетні зали

Фонтани,

Поїздки

Пустелі

Кінотеатри,

Річки, млини

річки

зібрання

ресторан

Місця сили

Числа

термальні води

Вокзали

7,47,87

5,25,75

3,13,33

2,12,72

1,81,91

3,23,33

5,25,35

7,47,87

4,14,24

8,18,28

9,39,49

4,14,24

Дні

Вівторок

П’ятниця

Середа

Понеділок

Неділя

Середа

П’ятниця

Вівторок

Четвер

Субота

Субота

Четвер

Небезпечні дні

П’ятниця

Вівторок

Четвер

Субота

Субота

Четвер

Вівторок

П’ятниця

Середа

Понеділок

Неділля

Середа

Характерні риси

Підбурю-

Терпимість

Ідеалізм

Роздумування

Допитливість

Самолюбство

Розуміння

Емоційність

Освіченість

Меркан-

Аналітичність

вання
Спорідненість душ

Дружба, Любов

тильність

Лев,

Діва,

Терези,

Скорпіон,

Стрілець,

Козеріг,

Водолій,

Риби,

Овен,

Телець,

Близнюки,

Рак,

Стрілець,

Козеріг,

Водолій,

Риби,

Овен,

Телець,

Близнюки,

Рак,

Лев,

Діва,

Терези,

Риби,

Овен

Телець

Близьнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Скорпіон

Близнюки,

Рак, Риби

Лев, Овен

Діва, Телець

Трези,

Скорпіон, Рак

Стрілець, Лев

Козеріг, Діва

Водолій, Терези

Риби,

Овен, Стрілець

Водолій
Відсутність

Козеріг, Рак

Терези

Скорпіон

Близнбки
Лев, Водолій

Риби, Діва

Овен, Терези

взаєморозуміння
Протилежність

Спроглядальність

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Телець,

Близнюки,

Скорпіон

Стрілець

Водолій

Риби

Рак, Козеріг

Лев, Водолій

Діва, Риби

Терези, Овен

Телець,
Козеріг

Скорпіон, Телець

Стрілець,
Близнюки

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва
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