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КУПУЄ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

Тел. (05354) 2-17-80 , 0955790116

КУПУЄМО
ЗЕМЕЛЬНІ
ДІЛЯНКИ

сільськогосподарського
призначення (паї) за
ринковими цінами, можемо
придбати навіть ті ділянки
які в оренді до 20 років.

Швидкість оформлення та оплати

Тел. 093-010-66-31, 067-336-62-24
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СВЯТО
В КОЖНУ
ДОМІВКУ!
ГРУПА
АГРОТРЕЙД
ВІТАЛА
ОРЕНДОДАВЦІВ
З НОВИМ
РОКОМ
Група АГРОТРЕЙД привітала орендодавців
з Новим роком та Різдвом Христовим.
Працівники земельного відділу особисто
зустрілися з кожним пайовиком та вручити
їм подарункове шампанське до святкового
столу.
«Привітання орендодавців і їхніх дітлахів зі святами — це найприємніша частина нашої роботи, яка
стала доброю традицією. Люди вже знають, що Група АГРОТРЕЙД завжди поряд з ними у свята та під
час важливих подій у житті, і вони можуть розраховувати на нашу підтримку», — сказав директор департаменту земельних відносин Групи АГРОТРЕЙД
Дмитро Садовський.
Привітання Групи АГРОТРЕЙД відбуваються в
усіх регіонах, де працює компанія: Харківській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Загалом агрохолдинг привітає близько 14 000 орендодавців та 5 000 дітей.
Наймолодші жителі громад отримали подарунки ще раніше. Святий Миколай завітав до дітлахів
орендодавців Групи АГРОТРЕЙД в селах і подарував кожному солодкі пакуночки. Щоб створити ще
більше святкового настрою людям, працівники компанії прикрасили вуличні ялинки. Частину прикрас
для новорічних красунь робили співробітники Групи АГРОТРЕЙД власними руками.
Пресслужба

ЯКИМИ ІМЕНАМИ
НА ПОЛТАВЩИНІ
НАЗИВАЛИ МАЛЮКІВ
У 2021 РОЦІ
Мелодичність, релігійні вподобання,
співзвучність з прізвищем та по батькові,
мода чи вплив родичів – невичерпний
список підстав, на які орієнтуються
полтавці під час вибору імені
новонародженим дітям.
Так, у 2021 році органи державної реєстрації актів цивільного стану у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Суми) реєстрували як
традиційні, так і маловживані імена. Серед найпоширеніших жіночих імен на Полтавщині були:
Анастасія, Аліса, Марія, Олександра, Поліна, Со-

ломія, Софія та Уляна. Серед чоловічих – Артем,
Дмитро, Захар, Єгор, Максим.
«Серед рідковживаних жіночих імен фахівці юстиції реєстрували: Власта, Зухра, Ділара, Лірра,
Любава, Міа Белла, Саміра та Теона. Хлопчикам
полтавці також давали нетрадиційні імена, зокрема Алан, Даніель, Серафім та Тадей», - зазначила начальни ця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)
Ірина Свистун.
Очільниця додала, що з початку 2021 року на
Полтавщині було видано понад 8 тисяч перших
документів малюків – свідоцтв про народження.
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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Громад

СТВОРИМО
ПАМ’ЯТЬ
ВЛАСНИМИ
СИЛАМИ

НА ПАМ’ЯТНИКАХ
ВСТАНОВИЛИ
QR-КОДИ

У ГАДЯЧІ ПРОВЕДУТЬ
ОНЛАЙН-АУКЦІОН ІЗ
ПРИВАТИЗАЦІЇ

Мешканець Гадяча Магер Рахмун розповів на своїй сторінці у соцмережі про те, що віднедавна ознайомитися з частиною історії міста можна відсканувавши QR-коди, встановлені на чотирьох пам’ятниках і
пам’ятних знаках.
Вони з’явилися на меморіалі «Чорний тюльпан»,
пам’ятнику Тарасу Шевченку, пам’ятному знакові
на місці садиби Драгоманових та пам’ятному знакові «Землякам, що стали на захист України».

Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській
та Сумській областях оголошує про проведення
онлайн-аукціону з приватизації групи інвентарних
об’єктів загальною площею 239,7 м. кв. у м. Гадяч.
Об’єкт приватизації складається з групи інвентарних об’єктів у складі: частина нежитлової будівлі А-1;
А-2, площею 170,2 м. кв. та сарай, Б-1, площею 69,5
м. кв. Зазначені активи знаходяться на балансі Головного управління статистики у Полтавській області.
Стартова ціна об’єкту приватизації – 659 400,00
грн.
Онлайн-аукціон відбудеться 20 січня 2022 року,
прийом заявок для участі в аукціоні триватиме до 19
січня 2022 року.
Для участі в аукціоні необхідно зареєструватись
на будь-якому із підключених до системи Прозорро.
Продажі майданчиків.

«БМ»

У ДВОХ ШКОЛАХ
ПРОВЕДУТЬ АУДИТИ
Державна служба якості освіти опублікувала перелік закладів загальної середньої освіти в яких цьогоріч проведуть інституційні аудити. Про це стало відомо з сайту Служби.
У переліку закладів освіти Полтавщини, де проведуть інституційні аудити, є й школи громад Гадяччини. Зокрема, це: Петрівсько-Роменська школа ім.
М. Є. Пігіди – дата початку аудиту 16 травня, аудит
триватиме 5 днів;
Гадяцький ліцей №1 ім. Олени Пчілки – дата початку аудиту 17 жовтня, аудит триватиме 5 днів.
«БМ»

Спілка ветеранів АТО неодноразово зверталась
до Гадяцької міської ради з приводу встановлення
пам’ятника загиблим воїнам. Дивлячись на інші громади області ми бачимо активну позицію влади, яка
сприяє ініціативам спілок та активістів. За останні
роки було встановлено пам’ятники полеглим воїнам
АТО, напевно, в кожному більш-менш значущому
місті. Навіть новостворені громади мають бажання
віддати честь загиблим захисникам та намагаються втілити проекти в життя, іноді, попри брак ресурсів. Виходячи з дій місцевої влади ми бачимо, що це
питання їй не вигідне, якщо за 8 років війни немає
зовсім ніяких зрушень. Немає, навіть, ніякого проекту, який би передбачав встановлення меморіалу.
Обійдуться.
Учасники спілки втомились чекати «з моря погоди» та безнадійно оббивати пороги Гадяцької міської ради тож вирішили взяти справу «у свої руки».
Для створення пам’ятника потрібен ескіз та кошти. З першою частиною згодився допомогти Станіслав Бутенко, начальник Відділу освіти міської ради,
влаштувавши конкурс на кращий ескіз серед учнів
шкіл Гадяча. Конкурс триватиме до кінця січня, з
кожної школи відберуть 5 кращих робіт, які потім
вийдуть на міський рівень для визначення переможця. До речі, учасники будуть нагороджені призами.
А от з коштами не все так просто, та в цілому нічого нового.
Оскільки міська рада не зацікавлена у виділенні коштів, тому вирішили звернутися до небайдужих громадян, підприємців, активістів та політичних партій.
17 грудня громадська організація учасників АТО,
в м. Гадяч, відкрила поточний рахунок для збору коштів на створення та встановлення пам’ятника.
Закликаємо всіх небайдужих долучатись до цієї
благородної і потрібної справи, допоможе будь яка
«копійка».
Реквізити для збору коштів:
Р \р № UA233314890000026000239334001
АТ «Полтава- банк», код банку
331489, код ЄДРПОУ 09807595
Відокремлений підрозділ ГО «Всеукраїнська
Спілка учасників АТО, бойових дій та
миротворчих місій» у Полтавській області
м. Гадяч (код ЄДРПОУ 44423087)
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У ЛЮТЕНСЬКІЙ
ГРОМАДІ ВСТАНОВИЛИ
СМІТТЄВІ БАКИ
У рамках реалізації проекту «Вчимося сортувати
разом», який здобув перемогу в обласному конкурсі
«Екологічні ініціативи-2021», за кошти обласного та
сільського бюджетів закуплено 20 сміттєвих баків та
встановлено їх у 10 точках Лютенської сільської територіальної громади: в с. Лютенька, с. Соснівка, с.
Лисівка та с. Рашівка.
Із сайту сільради

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ!
Комунальне підприємство теплового господарства
«Гадячтеплоенерго» доводить до відома «бюджетних
установ / організацій» та «інших споживачів» інформацію про зміну тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії з 1 січня 2022 року,
які затверджені рішенням виконавчого комітету Гадяцької міської ради «Про коригування тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання та послугу з постачання теплової енергії для категорій споживачів: «бюджетні установи»
та «інші споживачі», що надаються КПТГ «Гадячтеплоенерго» від 16.12.2021 року № 619.
З повним текстом рішення можна ознайомитися на
офіційному веб-сайт Гадяцької міської ради https://
hadiach-rada.gov.ua/docs/1055254/ та веб-сайті КПТГ
«Гадячтеплоенерго» https://www.gadyachte.com.
Олександр Гавриленко, директор КПТГ
«Гадячтеплоенерго»

НА МОСТУ З’ЯВИЛОСЯ
ОСВІТЛЕННЯ
Наприкінці грудня 2020 року, у Гадячі,
завершили будівництво і відкрили рух
мостом через річку Псел. Його будували
дев’ять місяців, на що витратили майже 100
мільйонів гривень.

Такий пам’ятник повинен бути, його значимість
ніяк не менша ніж пам’ятник Чорнобильцям чи воїнам-інтернаціоналістам. Імена полеглих за Батьківщину заслуговують бути вкарбованими в історію
нашого міста. І цю пам’ять маємо створити ми самі.

Протяжність мосту – близько 220 метрів. Тримається він на 13 опорах. Крім того,тут облаштували
тротуари, освітлення та водовідведення. Щоправда,
через деяку документальну неузгодженість, певний
час освітлення не могли під’єднати до мережі.
Проте нещодавно, пильні гадячани помітили, що
нарешті, через рік після відкриття, на мосту увімкнули ліхтарі.

Влад Лидзарь

«БМ»

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Із сайту міської ради

ЗАПРАЦЮВАЛА НОВА
СИСТЕМА ХАРЧУВАННЯ
ШКОЛЯРІВ
Із 1 січня 2022 року, в Україні повноцінно
запрацювала реформа шкільного
харчування. До цього з 1 вересня 2021 року
тривав перехідний період. Це означає,
що при приготуванні страв зменшується
кількість використання солі, цукру, жирів,
норми споживання хліба і картоплі,
заборонені ковбасні і кондитерські вироби,
також збільшується використання фруктів,
молока, кисломолочних продуктів, м’яса,
риби і т.д.
Згідно результів анкетування серед дітей, батьків
і дієтсестер, на Полтавщині понад 70% дітей харчуються у закладах освіти. Найбільше їх налічується у Мартинівській, Комишнянській, Краснолуцькій, Сергіївській громадах, найменше — у Гадяцькій,
Кременчуцькій, Горішньоплавнівській, Мачухівській
громадах.
«Найбільше батьки і діти скаржаться на брудні
харчоблоки, холодну їжу, деяким не подобаються окремі страви. Але головне те, що всі ці проблеми стосуються засновників закладів, тобто, територіальних громад. Також зауважу, що немає необхідності
харчуватись виключно по рецептурам Клопотенка.
Для харчування дітей існує п’ять збірників рецептур.
Можна використовувати будь-який із них. Вони всі
дійсні», – зазначила директор Департаменту освіти і
науки Полтавської ОДА Віта Ковальська.
У Полтавській області налічується 147 кухарів,
які працюють у навчальних закладах і не мають фахової освіти. Але усі кухарі повинні мати обов’язкову кваліфікацію.
У той же час, не в кожній школі може бути дієтсестра (фахівець, який слідкує за дієтичним харчування дітей). Її обов’язки може виконувати медична сестра, яка є в кожному навчальному закладі. Але їй
потрібно пройти додаткове підвищення кваліфікації за спеціальністю «Дієтологія». Таке навчання в
області проводять два заклади – Полтавський базовий медичний фаховий коледж і Кременчуцький медичний фаховий коледж.
На відміну від дієтсестер, наявність посади
шеф-кухаря у кожному закладі обов’язкова. Бо це
саме та людина, яка відповідає за санітарно-гігієнічні
норми у харчоблоці, якість і норми харчування дітей.
На Полтавщині 57 громад уклали Меморандуми
про співпрацю з «Національною асоціацією громадського харчування», яка займається впровадженням
нової системи шкільного харчування. Лише три громади в області ще не співпрацюють з асоціацією –
Драбинівська, Кременчуцька і Машівська, яка зовсім не залучена до процесу реформування шкільного
харчування.
Тому територіальним громадам доручили привести
до ладу харчоблоки, передбачити посаду шеф-кухаря, якщо заклад освіти організовує харчування самостійно та посилити контроль за дотриманням подачі
дітям гарячих страв.
Прес-служба Полтавської ОДА
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Минулого тижня
в Гадячі
народилося
2 немовлят

пожежі

14 осіб
пішли
з життя

2 пари
одружилися

події

30 грудня, о 21 год 00 хв., надійшло повідомлення
про пожежу в легковому автомобілі у с. Веприк по
вул. Горбанівська, Великобудищанської ТГ.
Вогнем знищено моторний відсік, пошкоджена передня частина автомобіля. Пожежа ліквідована до
прибуття підрозділів ДСНС.
31 грудня, о 10 год 20 хв., надійшло повідомлення
про пожежу в господарчій будівлі в с. Сари, по вул.
Миколаївська. Вогнем знищено шиферну покрівлю
на площі 20 м кв, дерев’яне перекриття на площі 3 м
кв, 2 т сіна, пошкоджено стіни та стелю на площі 16
м кв. Врятовано дану господарчу будівлю та поруч
розташований житловий будинок. Пожежа ліквідована одним відділенням 6 ДПРЧ.

4 січня о 12:45 на відкритій території поблизу с.
Березова Лука виявлено один артснаряд калібром
76 мм, часів минулих війн. Співробітниками відділу Національної поліції організовано охорону місця виявлення. Знешкодження боєприпасу відбулось
05.01.2022 року групою піротехнічних робіт АРЗ СП
ГУ ДСНС України у Полтавській області.
ГУ ДСНС України у Полтавській області

ВИКРАЛИ ТА НЕЗАКОННО
УТРИМУВАЛИ ФЕРМЕРА

Пригода сталася 9 січня, на річці Псел, на території
Великосорочинської тергромади. На щастя обійшлося без постраждалих. Рятувальники спільно з волонтерами розчистили кригу та за допомогою спецтехніки місцевого підприємства витягли ВАЗ 2115
на берег.
Про «ВАЗ», що провалився у глибоководну річку,
до поліції повідомив диспетчер територіального підрозділу ДСНС. До рятувальних заходів долучилися
водолази ДСНС, група реагування патрульної поліції та місцеві жителі.
Екіпаж патрульної поліції, який прибув на виклик,
встановив, що автомобіль «пішов» під кригу за 20
метрів від берега, під час спроби змінити напрямок
руху. 40-річний водій встиг самостійно покинути
автівто та безпечно дістатися берега до її занурення у воду.
На момент прибуття поліції чоловік перебував у
стані сп’яніння – драгер показав 1,87 проміле алкоголю в крові, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.
Відносно водія поліцейські склали два адміністративних протоколи: за порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу (стаття 124
кодексу України про адміністративні правопорушення) та за вживання водієм транспортного засобу алкоголю після дорожньо-транспортної пригоди (частина 4 статті 130 КУпАП).

До поліції Полтавщини 1 січня 2022 року, близько 16:00, за допомогою звернувся 29-річний чоловік,
який повідомив, що його 55-річний тесть мав приїхати
до нього в гості 31 грудня 2021 року, але так і не доїхав.
Заявник також зазначив, що з тестем раптово зник телефонний зв’язок і місце його знаходження родичам
невідоме. Поліція одразу розпочала розшук.
За даним фактом слідчими відділення № 1 (Пирятин) Лубенського районного відділу поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1
статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу
України. Орієнтування на пошуки бесвісти зниклого
фермера одразу розмістили на офіційних інтернет-ресурсах обласної поліції, розіслали особовому складу
поліції Полтавщини та областей України.
Під час проведення першочергових оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейським вдалося з’ясувати, що безвісти зниклий чоловік поїхав з дому на
власному автомобілі Субару Форестер. При подальшому відпрацюванні оперативної інформації, працівники карного розшуку та слідчі Полтавщини встановили, що безвісти зниклий 55-річний підприємець 30
грудня 2021 року виїхав автомобілем із Пирятина в напрямку Києва.
Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини повідомив: «Опрацювавши весь масив отриманої оперативної інформації ми виявили автомобіль безвісти зниклого пирятинця біля однієї з багатоповерхівок у місті
Українка, Київської області. Під час проведення обшуку транспортного засобу, слідчим поліції вилучені документи, що належать зниклому чоловікові та речові
докази, що свідчили про ймовірність його викрадення.
У подальшому ми отримали оперативну інформацію,
що розшукуваного незаконно утримують у одному із
будинків Києва. Мною було прийняте рішення про негайне проведення спецоперації зі звільнення чоловіка
та затримання осіб, причетних до його викрадення. Як
з’ясувалось, пирятинця викрали іноземці, які тривалий
час, із застосуванням фізичного насильства, вимагали
від нього грошові кошти, а також переписати на їх користь бізнес і нерухоме майно. Наразі двох фігурантів, 1995 та 1986 років народження, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу
України. Їм повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та вирішується питання щодо обрання судом запобіжних заходів. Також проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення інших осіб, які можуть
бути причетні до вчинення цього злочину».
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під
процесуальним керівництвом Лубенської окружної
прокуратури розслідуються кримінальні провадження,
відкриті за правовою кваліфікацією статті 14 та частини 2 пункту 3 статті 115 (Замах на умисне вбивство),
частини 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), частини 4 статті 189 (Вимагання)
та частини 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі)
Кримінального кодексу України.
У разі визнання вини судом фігурантам загрожує
від 10-ти до 15-років або довічне позбавлення волі з
конфіскацією майна. Особливо тяжкий злочин розкрито працівниками Департаменту карного розшуку
Нацполу, спільно з оперативниками й слідчими поліції Полтавщини, за підтримки ряду оперативних підрозділів центрального апарату та ГУНП міста Києва,
із залученням спецпідрозділів КОРД (ГУНП м. Київ)
та БПОП (ГУНП Полтавщини).

Відділ комунікації поліції Полтавщини
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ЗАДУШИВ ДРУЖИНУ
Дев’ять років позбавлення волі отримав уродженець Пирятина, який скоїв убивство. Відповідний
вирок ухвалив Пирятинський районний суд.
Згідно з вироком, у ніч з 13 на 14 січня 2021 року
між обвинуваченим та його дружиною, на грунті
тривалих неприязних відносин виникла сварка. Під
час неї, близько 1:00 14 січня чоловік штовхав дружину, бив тупими предметами, а тоді накинув їй на
шию мотузку й душив, поки вона не перестала подавати ознак життя. Дії чоловіка кваліфікували за
ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
У суді він власну вину не визнав. Вважає, що її
вбила інша особа, яка приходила того дня, доки він
спав.
До набрання вироком законної сили, обвинуваченого мають тримати під вартою.
За матеріалами ЄДРСР

ЛЕГКОВИК
ПРОВАЛИВСЯ ПІД ЛІД

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

жодна пара не
розлучилася

«ЗАМІНУВАВ»
ВІДДІЛЕННЯ
ПОЛІЦІЇ В ГАДЯЧІ
На лінію «102», 9 січня, близько 21-ї,
надійшло повідомлення від невідомого
про замінування відділення №1 (місто
Гадяч) Миргородського райвідділу поліції.
Особу телефонного «терориста» швидко
встановили оперативні працівники.
«Ми визначили особу чоловіка, який повідомив
про ймовірне замінування адміністративної будівлі
поліцейського відділення та місце його перебування. Ним виявився 25-річний житель Лютенської тергромади. У рамках відкритого кримінального провадження слідчі з’ясовують мотиви кримінального
правопорушення» - заначив Ростислав Ярошенко,
т. в. о. начальника відділення поліції № 1.
Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення
про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України. Санкція
статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.
За матеріалами Миргородського
районного управління поліції

ПРАВООХОРОНЦІВ
ПІДОЗРЮЮТЬ У
КАТУВАННІ ЛЮДЕЙ
За процесуального керівництва Харківської
обласної прокуратури повідомлено про
підозру оперуповноваженому одного з
відділів поліції ГУ Нацполіції в області
за фактом катування (ч. 2 ст. 127 КК
України) та судово-медичному експерту за
фактом завідомо неправдивого висновку,
поєднаного з обвинуваченням у тяжкому
злочині (ч. 2 ст. 384 КК України).
Як розповіли в Офісі Генерального прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2019 року на території одного з районів Харківщини вбито чоловіка. З метою розкриття злочину на
місце вбивства прибули правоохоронці, де при спілкуванні зі свідками дізнались, що померлий товаришував з місцевим мешканцем.
З метою найшвидшого розкриття вбивства заступник начальника одного з відділів поліції та оперуповноважений вирішили використати недозволені
методи досудового розслідування для отримання даних про можливу причетність чоловіка до злочину.
Ввечері того самого дня вони приїхали до чоловіка,
надягнули на нього кайданки, доставили до відділу
поліції, де упродовж тривалого часу почергово били
заповненою водою пластиковою пляшкою.
Крім того, встановлено, що судово-медичний експерт склав та надав органу досудового розслідування завідомо неправдиві висновки судово-медичної
експертизи, в яких умисно не вказав наявність у потерпілого тілесних ушкоджень, спричинених працівниками поліції.
Раніше у цьому кримінальному провадженні також повідомлено про підозру у катуванні заступнику начальника одного з відділів ГУ Нацполіції в
області.
Досудове розслідування проводять слідчі територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники територіального управління ДБР, розташованого
в м. Полтаві, та Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Прес-служба поліції

На лаві підсудних

№ 1 (1000)
13 січня 2022 року

ЗАСУДИЛИ ЗА
ПОБИТТЯ БАТЬКА
Гадяцький райсуд Полтавської області встановив, що 14 листопада 2021 року
на земельній діялянці домогосподарства у чоловіка виник конфлікт з його
батьком. У ході цього конфлікту чоловік ударив батька кулаком в груди.
Між ними виникла штовханина і вони
з батьком впали. Син, підвівшись, наніс
удар ногою батькові в око. Після цього
продовжував бити його кулаками по голові та обличчю.

Обвинувачений свою вину визнав і
щиро розкаявся. Батько відмовився давати показання проти сина відповідно
до статті 63 Конституції України.
Суд визнав його сина винним за ч. 2
ст. 125 ККУ (Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності) та призначив штраф
розміром у 1020 гривень.
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ГАДЯЧ-АГРО
ВИКЛИКАЮТЬ
ДО СУДУ
21 грудня позивач звернувся до суду
з адміністративним позовом до Гадяцької міської ради, Комунального
підприємства «Гадяч-Агро» Гадяцької
міської ради, про визнання незаконним та скасування рішення Гадяцької
міської ради, скасування державної
реєстрації права постійного користування, про визнання дій протиправними та зобов`язання затвердити проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.
Проте, виявилось, що вказаний адміністративний позов предметно не

підсудний Гадяцькому районному
суду Полтавської області, як адміністративному суду, і наявні підстави
для передачі даної справи за підсудністю до Полтавського окружного адміністративного суду.
Керуючись статтями 5, 20, 29, 171,
248, 294, КАС України, суддя постановив адміністративну справу №
526/2974/21 за адміністративним позовом передати на розгляд Полтавському окружному адміністративному суду.

СУД ВИЗНАВ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ
ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКРАДИ ПРОТИПРАВНОЮ
Полтавський окружний адміністративний суд ще у листопаді минулого року розглянув у письмовому провадженні справу за адміністративним
позовом Олександра Паровченка до Гадяцької міської ради про визнання протиправною бездіяльність Гадяцької
міської ради у вирішенні заяви про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,500 га для
ведення особистого селянського господарства на території Гадяцької міської
ТГ в межах населеного пункту села Харківці, а також зобов`язання надати дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо вказаної ділянки.
В обґрунтування заявлених вимог
позивач зазначав, що відповідач протиправно, як на його думку, не розглянув
його клопотання про надання земельної
ділянки у власність та не прийняв відповідного рішення в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.
Відповідач позов не визнав та у відзиві на позовну заяву зазначив, що заява гр. О. Паровченка, з поданими до
неї документами була належним чином зареєстрована виконавчим комітетом Гадяцької міськради, відповідно до
поданої заяви був підготовлений проект рішення «Про надання дозволу гр.
О. Паровченку на розробку проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною
площею 0,5000 гектара, яка розташована в межах населеного пункту села
Харківці, на території Гадяцької міської територіальної громади» для розгляду на сесії Гадяцької міської ради,
але, депутати Гадяцької міської ради не
проголосували за вище вказаний проект рішення. Зазначив, що неприйняття Гадяцькою міською радою рішення
на користь позивача у справі не позбавляє його можливості повторно звернутись до Гадяцької міської ради з відповідними документами. Гадяцька міська
рада має виключну компетенцію в сфері розпорядження землею та тільки на
підставі рішення міської ради прийнятого на пленарному засіданні надається земельна ділянка у власність або у
користування. Рішення про надання дозволу або про відмову у наданні дозволу

на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки оформляється розпорядчим індивідуальним
правовим актом - рішенням Гадяцької
міської ради, що було здійснено Відповідачем та підтверджується належними доказами у справі. Прийняття
оскаржуваного рішення і вчинення відповідних дій відбулось на підставі діючого законодавства, у межах наданих
повноважень, та у визначений законами України та іншими нормативно-правовими актами спосіб. Вказував, що надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки є адміністративним актом,
прийняттю якого повинна передувати визначена законом адміністративна
процедура. Видача такого дозволу без
необхідних дій суб`єкта владних повноважень - Гадяцької міської ради в межах
адміністративної процедури не гарантує
забезпечення прав позивача у передбачений законом спосіб.
Суд, вивчивши та дослідивши матеріали справи, з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні
вимоги, оцінивши докази у сукупності,
які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті,
дійшов наступних висновків.
Судом встановлено, що листом Гадяцької міської ради від 19.08.2021 позивача було повідомлено, що заява від
01.07.2021 про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000 гектара безоплатно
у власність для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в межах населеного пункту села Харківці, була розглянута на черговій 30-й
сесії Гадяцької міської ради 8-го скликання від 17 серпня 2021 року. Враховуючи рекомендацію постійної комісії
Гадяцької міської ради з питань промисловості, земельних ресурсів та екології, депутати міської ради на пленарному засіданні тринадцятої сесії Гадяцької
міської ради відмовили позивачеві у наданні дозволу на розробку проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Гадяцька міська рада, як розпорядник земель територіальної громади, в подальшому мала

б використовувати вищезазначену земельну ділянку на свій розсуд.
Позивач не погодився із бездіяльністю Гадяцької міської ради, що полягає у
не вирішенні питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, у
зв`язку з чим звернувся до суду з даним
адміністративним позовом.
Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд дійшов наступних
висновків.
Нормативними актами встановлено два альтернативні варіанти правомірної поведінки органу у разі звернення до нього особи з клопотанням про
надання дозволу на розробку проекту
землеустрою, а саме, надати дозвіл, або
надати мотивовану відмову в наданні
дозволу. Згідно із пунктом тридцять
четвертим статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», питання регулювання земельних
відносин вирішуються виключно на
пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради. Тобто, способом волевиявлення ради, яка здійснює право
власності від імені відповідної територіальної громади з регулювання земельних відносин, є прийняття рішення сесією. Таким чином, рішення про надання
дозволу або про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки і
оформляється розпорядчим індивідуальним правовим актом - рішенням Гадяцької міської ради. Відповідно, такі
рішення не можуть оформлятися листами у відповідь на клопотання заявника.
Відсутність належним чином оформленого рішення Гадяцької міської ради
про надання дозволу або про відмову у
наданні дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки після спливу встановленого законом місячного строку розгляду клопотання особи, не зважаючи на
надсилання заявнику листа про розгляд клопотання, свідчить про те, що
орган не прийняв жодного рішення з
числа тих, які він повинен ухвалити за
законом. Отже, має місце протиправна
бездіяльність.
Лист відповідача від 19.08.2021 вих.
№03-58/3586 у відповідь на заяву пози-
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вача, за змістом та формою не може вважатись відмовою у розумінні частини 7
статті 118 Земельного кодексу України.
Також оскільки протиправна бездіяльність відповідача полягає у неприйнятті ним жодного з рішень, у визначений законом строк, належним способом
захисту прав позивача є зобов`язання відповідача розглянути клопотання позивача про надання дозволу громадянину О. Паровченку на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,5000 га із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства на території Гадяцької міської
територіальної громади, в межах населеного пункту села Харківці, з урахуванням висновків суду.
Відтак позовні вимоги О. Паровченка
підлягають задоволенню частково:
визнати протиправною бездіяльність
Гадяцької міської ради, яка полягає у не
вирішенні питання про надання або про
відмову позивачеві у наданні дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,5000 га
із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, розташованої
в межах села Харківці на території Гадяцької міської територіальної громади.
зобов`язати Гадяцьку міську раду розглянути клопотання про надання дозволу громадянину на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною
площею 0,5000 га із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, розташованої в межах села
Харківці на території Гадяцької міської
територіальної громади, з урахуванням
висновків суду.
Також, за рахунок бюджетних асигнувань із Гадяцької міської ради стягнули на користь О. Паровченка витрати зі
сплати судового збору у розмірі 454 грн.
та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 500 грн.
Підготувала О. Кириченко
за матеріалами ЄДРСР
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ВУЛИЦЯ МАЛЬОВНИЧА І ПРОВУЛОК
БЛАГОДАТНИЙ – ЯКІ ЩЕ НОВІ НАЗВИ
З’ЯВЛЯТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ ГАДЯЧА
У 2015 році Верховна Рада
України прийняла Закон України
№ 317-VІІІ «Про засудження
комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні
та заборону пропаганди їхньої
символіки». Відповідно до
вказаного Закону, Український
інститут національної пам’яті,
визначив перелік назв вулиць, які
підпадали під дію цього Закону.
Не дивлячись на це, Гадяч більше п’яти років, залишався єдиним містом в області із не перейменованими вулицями.
Тоді ж, у одному із інтерв’ю нашому виданню, міський голова Володимир Нестеренко пояснював, що деякі із них перейменовані давно (наприклад, 50 років
Жовтня на Полтавську, площа 50 років
Жовтня – на площу Миру, вул. Леніна
на Героїв Майдану). А більше, мовляв,
запиту і бажання від мешканців громади не було.
Проте, півроку тому, у міській раді повідомили про те, що комісія з питань
перейменування вулиць на території
громади знову розпочала роботу. А наприкінці року з’явились перші результати – на сайті міськради оприлюднили звіт чергового засідання комісії, за
результатами якого визначили нові назви вулиць, провулків, площ у місті Гадячі, які підпадали під дію Закону України
«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», та,
відповідно, які запланували до перейменування на черговому засіданні сесії Гадяцької міської ради.
Судячи із того, що оприлюднену інформацію переглянули менше 300 осіб,
для більш широкого ознайомлення публікуємо старі назви і нові, запропоновані членами комісії.
ПОЧНЕМО ІЗ ПЛОЩ:
Піонерській планують повернути історичну назву – Петропавлівська.
ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ,
ЯКІ ПІДПАДАЮТЬ ПІД
ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ,
ЗНАЧНО БІЛЬШИЙ:
1.Воровського - Затишна.
2.Дзержинського – Михайлівська.
3.Енгельса – Гончара (Олесь Гончар український письменник, літературний
критик, громадський діяч. Перший лауреат республіканської премії ім. Шевченка (1962), голова Спілки письменників України (1959—1971), академік
НАН України (1978). Герой України
(2005, посмертно), Герой Соціалістичної праці (31.03.1978)
4.Жовтнева – Виговського (Іван Виговський - державний і військовий діяч,
дипломат, гетьман України в 1657 –
1658 рр., що уклав знаменитий Гадяцький договір.
Наприкінці 1630-х років був юристом земського суду в Луцьку. У 1637
– 1638 рр. – писар при польському комісарі в Україні. Входив у коло найближчого оточення Хмельницького.
У 1650 р. став у ієрархії Гетьманщини
другою людиною після гетьмана - обійняв посаду генерального писаря. Після
смерті Богдана Хмельницького став регентом при малолітньому Юрію Хмельницькому. На Військовій Раді у м. Кор-

сунь (25.10.1657 р.) обраний гетьманом
України.
На початку серпня 1658 р. відкрито виступив проти Москви, що почала втручатися у внутрішньополітичне життя України. Тобто вже через три
роки після так званої Переяславської
ради вдався до її денонсації, уклавши 16
вересня 1658 р у місті Гадяч на Полтавщині знаменитий договір, що став першою спробою євроінтеграції України.
Саме цей договір став причиною агресії
Московщини проти Гетьманщини.
5.Калініна – Староковальська (історична назва).
6.Крупської – Медова.
7.Комсомольська – Спаська.
8.Луначарського – Осіння.
9.Маркса – Мальовнича.
10.Островського – Преображенська (історична назва).
11.Паризької Комуни – Бузкова.
12.Радянська – Зелена (історична назва).
13.Свердлова – Підлісна.
14.Тельмана - Захисників України.
15.Терешкової – Ярмаркова.
16.Фрунзе - Граб’янки (Григорій Граб’янка - полковник Гадяцького полку, видатного вітчизняного літописця, автора знакового
козацького літопису — «Літопису Граб’янки» (унікальна оповідь
про історію козацтва з часів його
виникнення і до 1709 року).
Кар’єра Григорія Граб’янки нерозривно пов’язана із Гадячем: обіймав посади гадяцького сотника, гадяцького полкового осавула, гадяцького полкового
обозного, а із 1717 р. став гадяцьким
полковим суддею. У 1729 – 1738 рр. –

полковник Гадяцького козацького полку. Учасник Азовсько-Дніпровських походів 1695 – 1696 рр., Північної війни
1700 – 1721 рр. та війни з Туреччиною
1735 – 1739 рр.
Григорій Граб’янка підтримував гетьмана Павла Полуботка. Обидва прагнули унеможливити остаточне знищення
Російською імперією прав і вольностей
Гетьманщини. За такі самостійницькі
патріотичні настрої переслідувався з
боку московитів.
17.Чапаєва - Гадяцького Договору.
На честь знакової події в історії України-Гадяцького договору. 16 вересня
1658р. у місті Гадяч гетьман Іван Виговський підписав Договір,згідно з яким
Україна мала укласти союз із Польським королівством та великим князівством Литовським як велике князівство Руське. Входячи у вищезазначену
унію, Україна забезпечувала собі повне
внутрішнє самоврядування, отримувала право мати свою скарбницю, військо,
монету, суди, державні установи, тощо.
На території Речі Посполитої мала бути
скасована церковна унія, відновлювалися церковні суди, було обіцяно повернути усе конфісковане церковне майно.
Передбачався широкий розвиток освіти та української культури, гарантувалися свободи друку й слова та відкриття друкарень. Після цього московські
війська рушили на Україну. Проте 17
липня 1659р. у битві на річці Соснівці
під Конотопом московське військо було
розгромлене українськими козацькими
військами на чолі з гетьманом Іваном
Виговським при підтримці польських і
татарських загонів
18.Щорса - Пагорбна
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(історична назва).
ПРОВУЛКИ:
1.Ватутіна – Красногірський.
2.Володарського – Козацький.
3.Гайдара – Косачів (Перто Косач український юрист, громадський діяч, освітянин. Батько ЛесіУкраїнки, Михайла
Косача, Ольги Косач-Кривинюк, Оксани Косач, Миколи Косача та Ізидори Косач-Борисової, чоловік Олени Пчілки.
4.Дзержинського – Михайлівський.
5.Енгельса – Гончара
6. Жовтневий – Виговського
7. 1-й Червоний - Пасічний перший.
8. 2-й Червоний - Пасічний другий.
9. Кірова - Сотенний (історична назва).
10. Котовського - Героїв Майдану.
11. Островського - Преображенський (історична назва).
12. Піонерський - Петропавлівський (історична назва).
13. Свердлова – Підлісний.
14.Тельмана - Захисників України.
15.Чапаєва – Благодатний.
16. Щорса – Пагорбний (історична назва).
До речі, пропозиції від мешканців Гадяцької міської територіальної громади приймають тільки до 15 січня, на
електронну адресу Гадяцької міської
ради: hadiach-mrada@ukr.net. Зауважимо, що вони мають бути не анонімними.
Поспішайте.
Підготувала Оксана Кириченко
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СКІЛЬКИ ДОВЕДЕТЬСЯ СПЛАТИТИ ЗА ЗІРВАНУ
ЯГОДУ, ЗРІЗАНИЙ ГРИБ АБО ЗЛАМАНУ ГІЛКУ: ПРО
ЩО НАСПРАВДІ ЙДЕТЬСЯ У ПОСТАНОВІ КАБМІНУ

23 грудня Уряд прийняв нову
редакцію постанови «Про
затвердження спеціальних
такс для обчислення розміру
шкоди, заподіяної порушенням
законодавства про природнозаповідний фонд».
Документ не встановлює жодних нових обмежень або заборон щодо використання природних ресурсів, не
вводить нових режимів охорони територій та не визначає, які зони можна
відвідувати, а які ні. У постанові лише
встановлюється новий Порядок обчислення розміру шкоди, заподіяної природно-заповідному фонду. А саме, переглядаються такси, що діяли до цього
з 2013 року.
Тож у межах національних природних парків та біосферних заповідників
і надалі можна збирати гриби та ягоди.
Якщо звичайно, ви робите це для власних потреб, а не займаєтеся промислом
(у такому випадку законодавством передбачено отримання відповідного дозволу, що також не є нововведенням).
Виняток, як і раніше, де забороняється збирати гриби, зривати рослини чи
проводити будь-які інші дії, становлять
території суворого заповідання. Вони
визначені Проектами організації територій відповідних установ природно-заповідного фонду та охороняються як національне надбання. Такі зони
створюються спеціально для збереження червонокнижних тварин і рослин. Як
і до цього, перебування сторонніх людей
тут заборонено. В таких місцях є відповідні таблички з попередженням, та й
служба охорони повідомляє відвідувачам про існуючі обмеження. Такі об’єкти займають лише 6% території країни.
Тож випадково помилитися і назбирати заборонене через незнання у таких
зонах неможливо. Документ не поширюється на ліси, водні та інші об’єкти і
природні ресурси, які не входять до території ПЗФ.
А от цілеспрямована протиправна діяльність на такій території наразі дійс-

або знищення їх жител та споруд, місць
перебування і розмноження максимальний розмір такси досягає 55230 грн;
за пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних та гідрологічних
об’єктів розмір шкоди обраховується
виходячи із розміру такс - від 22 грн до
3204762 (за збирання торфу);
за шкоду, заподіяну проїздом транспорту, прольотом та посадкою літальних апаратів - до 28775 грн;
за самовільне зайняття земельних
ділянок, невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого
шару ґрунту, забруднення та засмічення їх територій - від 44 грн за покинуту пляшку;
за знищення або пошкодження інформаційно-охоронних та інших знаків - до
16547 грн;
за нищення або пошкодження осушувальних канав, дренажних і протиерозійних систем, доріг та інших об’єктів до 6531 грн.

но може коштувати правопорушникам
у 10 разів дорожче раніше.
Розмір такси може досягати:
за кожне дерево, зрубане або пошкоджене до ступеня припинення росту - від
227 до 18827 грн;
за кожне дерево, пошкоджене до ступеня неприпинення росту - від 75 до
5272 грн;
за знищення або пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців може досяга-

ти 273389 грн;
знищення або пошкодження газонів
та квітників - від 91 до 320 грн;
за самовільну заготівлю сіна або випасання худоби - від 251 до 50122 грн;
за незаконний збір або знищення дикорослих трав’янистих рослин, лісової
підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, другорядних лісових матеріалів - від 30 до
7595 грн;
за незаконне добування чи знищення
об’єктів тваринного світу, пошкодження
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Чому потрібно було збільшувати
розміри штрафів?
Розміри шкоди, що діяли до цього,
не переглядалися з 2013 року. За цей
час індекс інфляції зріс на понад 300%.
Тож логічно, що такси потрібно було переглядати. Потрібно було зробити ідексацію. Ще одна причина полягає в тому,
що на території ПЗФ, браконьєрство
каралося не так жорстоко, як на інших
природних об’єктах. Що робило заповідники більш привабливими для правопорушників. Браконьєри чітко розуміли, що сплативши мізерний штраф,
вони однаково отримають значно більший прибуток від незаконно виловленої риби чи, наприклад, від зрубленої
деревини.
За новою формулою розрахунку, розмір шкоди збільшується у 10 разів та
буде індексуватись щорічно.
Підготував Влад Лидзарь за інформацією
Міністерства захисту довкілля
та природних ресурсів України
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ТБ ПРОГРАМА
6.00 Гiмн України
6.05 Геолокацiя: Волинь
6.30 М/с “Пiнгвиня Пороро”
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.0
5,2.25,5.25 Новини
7.05,2.20,3.00,5.20
Погода
7.10 Д/с “Девiд Рокко.
Iндiя на смак”
8.05,0.40 Т/с “Шетланд”
9.05 Т/с “Мiсячний
камiнь”
10.00 Д/с “Тваринна
зброя”
11.00 Прозоро: про
соцiальне
12.00,18.20 “По-людськи”
13.10,1.45 Прозоро:
про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
21.35,0.30,2.50,5.50
Спорт
15.20 Наталя Фалiон та
“Лiсапетний батальйон”.
Великий Рiздвяний концерт
16.30,3.40 Д/с “Дикi
тварини”
17.00 Прозоро: про
головне
19.10 Д/с “Суперчуття”
20.00 Д/с “Африка.
Звiр на звiра”
21.45 “Зворотнiй вiдлiк”
23.30 Перша шпальта
3.05 Енеїда
3.35 Буковинськi загадки
4.00 Д/ф “Вона та
вiйна”
6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”
7.00,8.00,9.00,12.00,
4.00,16.45,19.30,4.30
“ТСН”
9.25,10.20,3.35,5.30
“Життя вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15

“Твiй день”
14.45 “Мiняю жiнку”
17.10 Т/с “Крила кохання”
20.35 Х/ф “Форсаж 6”
23.05 Х/ф “Швидкiсть”
1.20 Х/ф “Свiт Юрського перiоду 4”
3.30 Х/ф “Екiпаж машини бойової”
,18.00,19.00 “Стосується кожного”
4.40 М/ф
4.45,4.50 “Телемагазин”
5.20,23.00 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”
7.00,8.00,9.00,12.00
Новини
7.10,8.10,9.20 “Ранок
”
12.25 Х/ф “Дуже поганий татко”
14.25,15.20 “Речдок”
16.05 “Чекай на мене.
Україна”
17.40 “Новини”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал”
0.45 Х/ф “Грошi на
двох”
3.05 “Подробицi” “Час”
6.00,7.00,8.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,
0,19.00,21.00,23.00,
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”
8.15 Д/с “Спецназ:
ближнiй бiй”
9.00 Пiдсумки тижня з
А. Мiрошниченко
10.10,11.10 Д/с
13.10,14.10,17.30,18.
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понеділок, 17 січня
10,22.15,23.15 Х/ф
15.30,0.30 Час “Ч”
16.10,1.10 Д/с “Вiйна
Вiнстона Черчилля”
19.40,2.00 “5 копiйок”
22.00 Час-Time
3.10,4.10 М/ф
5.10 Д/с “Найекстремальнiший”
5.15 Скарб нацiї
5.25 Еврика!
5.30 Служба розшуку
дiтей
5.35 Громадянська оборона
6.30 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10,19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.05 Анти-зомбi
11.05,13.25 Х/ф “Злочинець”
12.45,15.45 Факти.
День
13.55,17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ 2”
14.50,16.25,21.25 Т/с
“Пес”
18.45,21.05 Факти.
Вечiр
20.20,2.00 Прихована
небезпека
22.45 Свобода слова
0.00 Х/ф “Клiтка”
2.45 Я зняв!
4.15 Т/с “Коли ми
вдома”
5.15 Т/с “Комiсар Рекс”
7.00,11.50 Битва екстрасенсiв. (16+)
14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини
12.10,14.50 Т/с “Слiпа”
15.45,18.05 Т/с “Слiд”
19.05 СуперМама.
(12+)
20.15,22.50 Т/с “Папаньки”
1.20 Хата на тата. (12+)
5.55,7.45 Kids` Time

6.00 М/ф “Том i Джерi:
Вiллi Вонка i шоколадна
фабрика”
7.50 Орел i решка
10.00 Т/с “Мерлiн”
11.55 Х/ф “Поклик
предкiв”
13.50 Х/ф “Полювання
на Санту”
15.55,20.00 Хто
зверху? (12+)
18.00 Т/с “Будиночок
на щастя”
22.00 Х/ф “Жахливий
директор, або Школа”
0.45 Х/ф “Дiвчина з
Джерсi”
2.35 Х/ф “Скарб Великого Каньйону”
4.05 Служба розшуку
дiтей
4.10 Зона ночi
4.50 Абзац!
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною
15.00,19.00,23.00
Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
10.45 Т/с “Мама моєї
дочки”
14.50,15.30 Т/с “Виклик”
20.10 “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Надiя”
23.10,2.00 Т/с “Зникаючi слiди”
1.30 Телемагазин
2.40 Гучна справа
3.35 Реальна мiстика
7.00,8.00,9.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,
.00,17.00,18.00,19.45
“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”
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”
23.00 “Перша передача” з О. Федченко
5.00 Х/ф “ТАРС уповноважений заявити...”
6.50 Х/ф “Форт Рос: У
пошуках пригод”
9.00,10.30 Х/ф “Афганський злам”
11.25,13.25 Х/ф “Бiлий
Бiм Чорне вухо”
15.10,16.20 Х/ф “Крах
iнженера Гарiна”
17.55 Х/ф “Любов”
20.20 Х/ф “Дорогий
Джон”
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”
8.40 М/ф “Сельма в
мiстi привидiв”
10.15,20.00 “Орел i
решка. Навколо свiту”
13.10,21.00 “Iнше
життя”
14.10 Х/ф “Джим Гудзик i Машинiст Лукас”
16.10 Х/ф “Неймовiрнi
пригоди Факiра”
18.00 “Орел i решка.
Дива свiту 2”
22.00 Т/с “Грань”
0.00 Х/ф “Мiй хлопець
- кiлер”
1.40 Т/с “Три сестри”
2.45 “Нiчне життя”
6.30,8.00 Телемагазин

7.30 Салат-бар
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
13.00,17.10,0.40,3.40
Кориснi поради
13.20 Магiя солодощiв
14.30 Правила виживання
16.30 Будьте здоровi
18.00 Зiрковi долi
19.00 Шiсть соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф
4.45 “Top Shop”
6.30 “Вартiсть життя”
8.00 Х/ф “Екiпаж машини бойової”
9.10 Х/ф “Найостаннiший день”
11.00,18.00,3.25 “Випадковий свiдок”
11.40,13.00,21.15 Т/с
“Менталiст”
,16.30,19.00,2.55
“Свiдок”
13.55,23.00 Т/с “Примари”
15.40,17.00,19.30 Т/с
“CSI: Маямi”
1.00 Х/ф “Поза
пiдозрою”
5.00 “Ранок Росiї”
9.00 “Про найголовнiше”
,13.00,16.00,19.00
Вiстi
10.35,3.45 “Доля людини з Борисом Корчевниковим”
11.40,17.40 “60
хвилин”
13.30,20.05 Вiстi. Мiсцевий час
13.55 Т/с “Таємницi

панi Кирсанової”
15.50,1.50 Новини
культури
16.15 “Андрiй Малахов.
ефiр”
20.20 Т/с “Склiфосовський”
22.20 “Вечiр з Володимиром Соловйовим”
0.55 Вiстi - Санкт-Петербург
1.10 “Квиток в
Большой”
2.10 Т/с “Запорошена
робота”
6.00 Мiстична Україна
6.50 Правила виживання
8.40,3.00 Скептик
9.40,1.50 Речовий
доказ
10.50 Створення
бренду
11.50 Пiдроблена
iсторiя
12.50 Заборонена
iсторiя
13.50 Таємницi людського мозку
14.50,19.50 Друге
життя звичайних речей
15.50,20.50 Ретро
автомобiлi: великi й малi
16.50,23.50 Як влаштований Всесвiт
17.50,0.50 Їжа богiв
18.50 Код доступу
21.50 Таємницi глибин
з Джеремi Вейдом
22.50 Таємницi Тихоокеанського Пiвдня
4.00 Довiдник дикої
природи
4.55 Судiть самi
6.00 Мультиранок
8.35 Х/ф “Кiт у чоботях”
9.45 Х/ф “Доктор
Дулiттл”
11.30 Х/ф “Доктор
Дулiттл 2”
13.30,16.00,2.30 Панянка-селянка
14.30,5.00 Зiрки, чутки
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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
22.00 Т/с “Бiблiотекарi”
23.00 Країна У 2.1
0.00 Казки У Кiно
1.00 Вечiрка 2
5.50 Кориснi пiдказки
7.15 Х/ф “Крихiтка на
мiльйон”
9.25 Х/ф “Щоденник
пам`ятi”
11.25 Х/ф “Джек завойовник велетнiв”
13.15 Х/ф “Престиж”
15.25 Х/ф “Хенкок”
16.55,4.25 Х/ф “Поле
битви - Земля”
18.45 Х/ф “Острiв”
21.00 Х/ф “Таємниця
семи сестер”
23.00 Х/ф “5-а хвиля”
0.50 Х/ф “Глибоке синє
море”
2.30 Х/ф “Тутсi”
6.00,18.50 “ДжеДАI”
6.30 Т/с “Ментiвськi
вiйни. Харкiв 2”
10.20 Х/ф “Король
Артур”
12.55 Х/ф “Геркулес”
14.50,19.25
“Загублений свiт”
17.55,2.05 “Секретнi
матерiали”
18.15 “Спецкор”
20.15 Т/с “Звонар”
22.15 Т/с “Перевiзник”
0.15 Т/с “CSI: Мiсце
злочину”
2.20 Т/с “Рекс 2”
3.05 “Вiдеобiмба 2”
4.20 “Заручники
правосуддя”
5.30 Телемагазини

вівторок, 18 січня
6.00 Гiмн України
6.05 Геолокацiя: Волинь
6.30 М/с “Пiнгвиня Пороро”
7.00,8.00,9.00,13.00,
00,23.35,2.10,5.10
Новини
7.05,3.00 Погода
7.10 Д/с “Девiд Рокко.
Iндiя на смак”
8.05,0.25 Т/с “Шетланд”
9.05 Т/с “Мiсячний
камiнь”
10.00 Д/с “Тваринна
зброя”
11.00 Прозоро: про
соцiальне
12.00,19.30 “По-людськи”
13.10 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
,21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт
15.20 Наталя Фалiон та
“Лiсапетний батальйон”.
Великий Рiздвяний концерт
16.40,3.30 Буковинськi
загадки
16.45 Навечiр`я Богоявлення ПЦУ
20.20 Д/с “Суперчуття”
22.00 Полюси
23.00 Бiгус Iнфо
1.30 Д/ф “Кiноперформанс. Народний Малахiй!”
3.05 Енеїда
3.35 Д/ф “Малевич”
6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”
7.00,8.00,9.00,12.00,
.00,16.45,19.30,4.30
“ТСН”
9.25,10.20,3.50,5.30
“Життя вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15
“Твiй день”
14.45 “Мiняю жiнку”

17.10 Т/с “Крила кохання”
20.35 Х/ф “Форсаж 7”
23.05 Х/ф “Швидкiсть 2:
Круїз пiд контролем”
1.45 Х/ф “Форсаж 5”
5.15,23.00 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”
7.00,8.00,9.00,12.00
Новини
7.10,8.10,9.20 “Ранок ”
10.00,11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Татусi без
шкiдливих звичок”
14.30,15.30 “Речдок”
16.25 “Речдок. Особливий випадок”
17.40 “Новини”
18.00,19.00,3.45 “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал”
0.45 Х/ф “Бурмило”
2.50 “Подробицi” “Час”
4.40 М/ф
4.45 “Телемагазин”
6.00,7.00,8.00,9.00,1
0.00,11.00,12.00,
,14.00,15.00,16.00,
,18.00,19.00,21.00,
,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”
8.15,17.10 Д/с
“Спецназ: ближнiй бiй”
9.15 Д/с “Секретно.
Холодна вiйна”
10.10,11.10 Д/с
13.10,14.10,17.30,
,19.15,22.15,23.15
Х/ф
15.30,0.30 Час “Ч”

16.10,1.10 Д/с “Вiйна
Вiнстона Черчилля”
19.40,2.00 “Дiйовi
особи”
22.00 Час-Time
3.10,4.10 М/ф
5.10 Д/с “Найекстремальнiший”
4.10 Скарб нацiї
4.20 Еврика!
4.25 Факти
4.50,20.20,2.05 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому
мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Прихована небезпека
11.10,13.25 Х/ф “Той,
хто бiжить по лезу”
12.45,15.45 Факти.
День
14.05,16.25,22.45 Т/с
“Нюхач”
16.40,21.25 Т/с “Пес”
17.45 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ 2”
18.45,21.05 Факти.
Вечiр
0.40 Х/ф “Монстро”
2.50 Я зняв!
4.55 Т/с “Комiсар Рекс”
6.40,11.50 Битва екстрасенсiв. (16+)
14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини
12.00,14.50 Т/с “Слiпа”
15.35,18.05 Т/с “Слiд”
19.05 СуперМама.
(12+)
20.15,22.50 Т/с “Папаньки”
1.25 Хата на тата. (12+)
5.55,7.35 Kids` Time
6.00 М/с “Том i Джерi
Шоу”

7.40 Орел i решка
9.50 Т/с “Мерлiн”
11.45 Де логiка? (12+)
13.50 Х/ф “Темний
розум”
16.00,20.00 Хто
зверху? (12+)
17.55 Т/с “Будиночок
на щастя”
22.00 Х/ф “Махач вчителiв”
23.55 Х/ф “Американський пирiг 2”
2.00 Вар`яти. (12+)
3.00 Зона ночi
4.50 Абзац!
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною
15.00,19.00,23.00
Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
11.00 Iсторiя одного
злочину. (16+)
14.50,15.30 Т/с “Виклик”
20.10 “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Надiя”
23.10,2.00 Т/с “Зникаючi слiди”
1.30 Телемагазин
2.40 Гучна справа
3.35 Реальна мiстика
7.00,8.00,9.00,10.00,
“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 незалежнiсть”
5.00 Х/ф “ТАРС уповноважений заявити...”
6.50 Х/ф “Три кольори:
синiй”
9.00 Х/ф “Любов”
11.25 Х/ф “Дорогий
Джон”
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”
9.00 Т/с “Дикий янгол”
9.50 “Орел i решка. На
краю свiту”
10.40,20.00 “Орел i
решка. Навколо свiту”
11.45,18.00 “Орел i
решка. Дива свiту 2”
13.50,21.00 “Iнше
життя”
14.40 Х/ф “Неймовiрнi
пригоди Факiра”
16.20 Х/ф “Римськi
побачення”
22.00 Т/с “Грань”
1.50 Т/с “Три сестри”
2.50 “Нiчне життя”
6.30,8.00 Телемагазин
7.30 Салат-бар
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
17.10,0.40,3.40 Кориснi поради
13.20 Магiя солодощiв
14.30 Правила виживання
16.30 Будьте здоровi
18.00 Зiрковi долi
19.00 Шiсть соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф
4.45 “Top Shop”
6.20 “Вартiсть життя”
10.30,18.00,2.55 “Випадковий свiдок”
,16.30,19.00,2.25
“Свiдок”
9.00 Х/ф “Поїзд поза
розкладом”
11.45,13.00,21.15 Т/с
“Менталiст”
13.55,23.00 Т/с “Примари”
15.40,17.00,19.30 Т/с
“CSI: Маямi”
1.05 “Легенди карного
розшуку”
5.00 “Ранок Росiї”
9.00 “Про найголовнiше”
13.00,16.00,19.00
Вiстi
10.35 “Доля людини з
Борисом Корчевниковим”
11.40,17.40 “60
хвилин”
13.30,20.05 Вiстi. Мiсцевий час
13.55 Т/с “Таємницi
панi Кирсанової”
15.50 Новини культури
16.15 “Андрiй Малахов.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ефiр”
20.20 Т/с “Склiфосовський”
22.20 “Вечiр з Володимиром Соловйовим”
Профiлактика.
6.00 Мiстична Україна
7.00 Правила виживання
9.15,3.00 Скептик
10.15,1.50 Речовий
доказ
11.25,21.50 Таємницi
глибин з Джеремi
Вейдом
12.20 Пiдроблена
iсторiя
13.15 Заборонена
iсторiя
14.10 Таємницi людського мозку
15.05,19.50 Друге
життя звичайних речей
16.05,20.50 Ретро автомобiлi: великi й малi
17.00,23.50 Як влаштований Всесвiт
17.55,0.50 Їжа богiв
18.50 Код доступу
22.50 Таємницi Тихоокеанського Пiвдня
4.00 Довiдник дикої
природи
4.55 Судiть самi
6.00 Мультиранок
8.35 Х/ф “Нове вбрання
короля”
9.45,22.00 Т/с “Бiблiотекарi”
10.45 Х/ф “Хронiки
Нарнiї: Пiдкорювач
свiтанку”
12.45 4 весiлля
14.00,16.00,2.30 Панянка-селянка
15.00,5.00 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 Країна У 2.1
0.00 Казки У Кiно
1.00 Вечiрка 2
5.50 Кориснi пiдказки
6.15 Х/ф “Стажист”
8.15 Х/ф “Зроблено в
Америцi”
10.05 Х/ф “Без гальм”
11.30 Х/ф “Джек - завойовник велетнiв”
13.25 Х/ф “Капiтан
Фiлiпс”
15.35 Х/ф “Крихiтка на
мiльйон”
17.40 Х/ф “Матiльда”
19.20 Х/ф “Практична
магiя”
21.00 Х/ф “Прикинься
моєю дружиною”
22.55 Х/ф “Кохання та
iншi лiки”
0.40 Х/ф “1+1”
2.30 Х/ф “Афера
Томаса Крауна”
4.20 Х/ф “Столiття
Адалiн”
6.00,0.20 Т/с “CSI:
Мiсце злочину”
7.50 Х/ф “Бенджамiн
Фальк i Примарний
Кинджал”
9.50,20.15 Т/с
“Звонар”
11.50,19.25
“Загублений свiт”
17.55,2.10 “Секретнi
матерiали”
18.15 “Спецкор”
18.50 “ДжеДАI”
22.20 Т/с “Перевiзник”
2.25 Т/с “Рекс 2”
3.10 “Вiдеобiмба 2”
4.20 “Заручники
правосуддя”
5.30 Телемагазини
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6.00 Гiмн України
6.05 Вiдтiнки України
6.30 М/с “Пiнгвиня Пороро”
7.00,8.00,8.55,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.35
,2.10,5.35 Новини
7.05,0.00 Погода
7.10 Д/с “Девiд Рокко.
Iндiя на смак”
8.05,0.05 Т/с “Шетланд”
9.00 Божественна
Лiтургiя ПЦУ
11.30,16.30 Д/с “Дикi
тварини”
12.00,18.20 “По-людськи”
13.10,1.05 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Спорт
15.20 Концерт “Твоя
музика. Ольга Сумська i
Вiталiй Борисюк”
16.25 Буковинськi загадки
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Суперчуття”
19.35 Д/с “Боротьба за
виживання”
20.00 Д/с “Африка. Звiр
на звiра”
21.25 ЧЄ УЄФА з футзалу 2022 Нiдерланди Україна
23.05 Перша шпальта
1.50 Невiдомi Карпати
2.35 Енеїда
3.05 Д/ф “Гiдра”
4.20 Д/ф “З України до
Голiвуду”
6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.35
“ТСН”
9.25,10.20,3.45,5.30
“Життя вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15 “Твiй
день”

14.45 “Мiняю жiнку”
17.10 Т/с “Крила кохання”
20.35 Х/ф “Форсаж 8”
23.05 Комедiя “Назад у
майбутнє”
1.30 Х/ф “Форсаж 6”
5.15,23.00 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”
7.00,8.00,9.00,12.00
Новини
7.10,8.10,9.20 “Ранок ”
10.00,11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Планета одинакiв”
15.00,15.50 “Речдок”
16.30 “Речдок. Особливий випадок”
17.40 “Новини”
18.00,19.00,3.40 “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал”
0.45 Х/ф “Недоторканнi”
2.45 “Подробицi” - “Час”
4.35 М/ф
4.45 “Телемагазин”
6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,21.00,
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”
8.15,17.10 Д/с
“Спецназ: ближнiй бiй”
9.15 Д/с “Секретно. Холодна вiйна”
10.10,11.10 Д/с
13.10,14.10,17.30,18.1
0,22.15,23.15 Х/ф
15.30,0.30 Час “Ч”
16.10,1.10 Д/с “Вiйна
Вiнстона Черчилля”

середа, 19 січня
19.40,2.00 “Велика полiтика”
22.00 Час-Time
3.10,4.10 М/ф
5.10 Д/с “Найекстремальнiший”
4.05 Скарб нацiї
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку
дiтей
4.25 Факти
4.50 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому
мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10.10,13.30 Х/ф “Той,
хто бiжить по лезу 2049”
12.45,15.45 Факти.
День
14.00,16.25,22.45 Т/с
“Нюхач”
16.35,21.25 Т/с “Пес”
17.45 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ 2”
18.45,21.05 Факти.
Вечiр
20.20,2.30 Секретний
фронт
0.40 Х/ф “Вулиця Монстро, 10”
3.15 Я зняв!
4.55 Т/с “Коли ми вдома”
5.20 Т/с “Комiсар Рекс”
7.00,11.50 Битва екстрасенсiв. (16+)
14.30,17.30,22.00 Вiкна-Новини
12.00,14.50 Т/с “Слiпа”
15.35,18.05 Т/с “Слiд”
19.05 СуперМама. (12+)
20.15,22.50 Т/с “Папаньки”
1.25 Хата на тата. (12+)
5.55,7.45 Kids` Time
6.00 М/ф “Том i Джерi:
Шпигунськi пристрастi”

7.50 Орел i решка
10.00 Т/с “Мерлiн”
11.50 Де логiка? (12+)
14.00 Х/ф “Геракл: Народження легенди”
16.00,20.00 Хто зверху?
(12+)
17.55 Т/с “Будиночок на
щастя”
22.00 Х/ф “Училка”
23.55 Х/ф “Американський пирiг: Знову разом”
2.10 Вар`яти. (12+)
2.55 Служба розшуку
дiтей
3.00 Зона ночi
4.50 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
11.00 Iсторiя одного
злочину. (16+)
14.50,15.30 Т/с “Виклик”
20.10 “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Надiя”
23.10,2.00 Т/с “Зникаючi слiди”
1.30 Телемагазин
2.40 Гучна справа
3.35 Реальна мiстика
7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,
.00,17.00,18.00,18.50
“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 Х/ф “ТАРС уповноважений заявити...”
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 “Сiтi-Айленд”
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 Т/с “Дикий янгол”
9.50 “Орел i решка. На
краю свiту”
10.40,20.00,1.30 “Орел
i решка. Навколо свiту”
11.35,18.00 “Орел i
решка. Дива свiту 2”
13.40,21.00 “Iнше
життя”
14.35 Х/ф “Римськi побачення”
16.15 Х/ф “Чи вмiєш ти
зберiгати таємницi?”
22.00 Т/с “Грань”
2.25 Т/с “Три сестри”
3.20 “Нiчне життя”
6.30,8.00 Телемагазин

7.30 Салат-бар
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
13.00,17.10,0.40,3.40
Кориснi поради
13.20 Магiя солодощiв
14.30 Правила виживання
16.30 Будьте здоровi
18.00 Зiрковi долi
19.00 Шiсть соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф
4.45 “Top Shop”
6.20 “Вартiсть життя”
7.55,10.35,18.00,3.00
“Випадковий свiдок”
,16.30,19.00,2.30
“Свiдок”
9.00 Х/ф “До мене,
Мухтар!”
11.40,13.00,21.15 Т/с
“Менталiст”
13.55 Т/с “Примари”
15.40,17.00,19.30 Т/с
“CSI: Маямi”
23.00 Х/ф “Збиток”
1.10 “Легенди карного
розшуку”
Профiлактика.
7.00 “Ранок Росiї”
9.00 “Про найголовнiше”
.00,13.00,16.00,19.00
Вiстi
10.35,3.55 “Доля людини з Борисом Корчевниковим”
11.40,17.40 “60 хвилин”
13.30,20.05 Вiстi. Мiсцевий час
13.55 Т/с “Таємницi панi
Кирсанової”
15.50,2.05 Новини куль-

ТБ ПРОГРАМА
тури
16.15 “Андрiй Малахов.
ефiр”
20.20 Т/с “Склiфосовський”
22.20 “Вечiр з Володимиром Соловйовим”
0.55 Вiстi - Санкт-Петербург
1.10 “Лiнiя життя”. В.
Хотiненко
2.25 Т/с “Запорошена
робота”
6.00 Мiстична Україна
7.00 Правила виживання
9.10,3.00 Скептик
10.10,1.50 Речовий
доказ
11.20,21.50 Таємницi
глибин з Джеремi Вейдом
12.15 Пiдроблена iсторiя
13.10 Заборонена
iсторiя
14.05 Таємницi людського мозку
15.05,19.50 Друге життя
звичайних речей
16.05 Ретро автомобiлi:
великi й малi
17.00,23.50 Як влаштований Всесвiт
17.55,0.50 Їжа богiв
18.50 Код доступу
20.50 Еволюцiя зброї
22.50 Невiдома Африка
4.00 Довiдник дикої природи
4.55 Судiть самi
6.00 Мультиранок
8.35 Х/ф “Осляча шкура”
9.45,22.00 Т/с “Бiблiотекарi”
10.45 Х/ф “Божевiльне
побачення”
12.30 4 весiлля
13.30,16.00,2.30 Панянка-селянка
14.30,5.00 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 Країна У 2.1
0.00 Казки У Кiно
1.00 Вечiрка 2
5.50 Кориснi пiдказки
6.15 Х/ф “Красуня i
чудовисько”
8.05 Х/ф “Iлюзiя обману
2”
10.15 Х/ф “Поле битви Земля”
12.05 Х/ф “Голоднi iгри”
14.25 Х/ф “Голоднi iгри: I
спалахне полум`я”
16.45 Х/ф “Голоднi iгри:
Сойка-пересмiшниця.
Частина 1”
18.45 Х/ф “Голоднi iгри:
Сойка-пересмiшниця.
Частина 2”
21.00 Х/ф “Патруль часу”
22.35 Х/ф “Забуте”
0.05 Х/ф “Перегони”
2.00 Х/ф “Кохання та iншi
лiки”
3.50 Х/ф “Синя безодня”
5.25 Х/ф “Бiлоснiжка:
Помста гномiв”
6.00,0.20 Т/с “CSI: Мiсце
злочину”
7.50 Х/ф “Пiк Данте”
9.55,20.15 Т/с “Звонар”
11.55,19.25
“Загублений свiт”
17.55,2.10 “Секретнi
матерiали”
18.15 “Спецкор”
18.50 “ДжеДАI”
22.15 Т/с “Перевiзник 2”
2.25 Т/с “Рекс 2”
3.10 “Вiдеобiмба 2”
4.45 “Заручники
правосуддя”
5.30 Телемагазини

четвер, 20 січня
6.00 Гiмн України
6.05 Вiдтiнки України
6.30 М/с “Пiнгвиня Пороро”
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.3
0,2.10,5.10 Новини
7.05,0.20,3.00,5.05
Погода
7.10 Д/с “Девiд Рокко.
Iндiя на смак”
8.05,0.25 Т/с “Шетланд”
9.05 Т/с “Знедоленi”
10.10 Д/с “Тваринна
зброя”
11.00 Прозоро: про
соцiальне
12.00,18.20 “По-людськи”
13.10,1.25 Прозоро:
про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.15 Бiатлон на
Суспiльному. Кубок свiту.
VII етап. Iндивiдуальнi
перегони, 20 км, чоловiки
17.00 Прозоро: про
головне
19.10 Д/с “Боротьба за
виживання”
20.00 Д/с “Африка. Звiр
на звiра”
21.40,0.05,2.45,5.45
Спорт
21.55 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях
3.05 Енеїда
3.30 Буковинськi загадки
3.35 Д/ф “Вибiр”
4.35 Д/ф “Олександр
Довженко: Одеський
свiтанок”
6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.40
“ТСН”
9.25,10.20,4.15,5.35

“Життя вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15
“Твiй день”
14.45 “Мiняю жiнку”
17.10 Т/с “Крила кохання”
20.35 Х/ф “Перевiзник”
22.15 Комедiя “Назад у
майбутнє 2”
0.25 Х/ф “Форсаж 7”
2.55 Комедiя “Стоянка”

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 Д/с “Вiйна Вiнстона
Черчилля”
3.10,4.10 М/ф
5.10 Д/с “Найекстремальнiший”

5.15,23.00 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”
7.00,8.00,9.00,12.00
Новини
7.10,8.10,9.2a0 “Ранок
”
10.00,10.55 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Планета
одинакiв 2”
14.55,15.45 “Речдок”
16.30 “Речдок. Особливий випадок”
17.40 “Новини”
18.00,19.00,3.55 “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал”
0.45 Х/ф “Три дев`ятки”
3.00 “Подробицi” - “Час”
4.50 “Телемагазин”

4.10 Скарб нацiї
4.20 Еврика!
4.25 Факти
4.50 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому
мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
11.10,13.25 Х/ф “Зiткнення з безоднею”
12.45,15.45 Факти.
День
14.05,16.30,22.50 Т/с
“Нюхач”
16.40,21.25 Т/с “Пес”
17.45 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ 2”
18.45,21.05 Факти.
Вечiр
20.20,2.20 Анти-зомбi
0.45 Х/ф “Точка обстрiлу”
3.05 Я зняв!

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,21.00,
,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”
8.15,17.10 Д/с
“Спецназ: ближнiй бiй”
9.15 Д/с “Секретно.
Холодна вiйна”
10.10,11.10 Д/с
13.10,14.10,17.30,18.
10,19.15,22.15,23.15
Х/ф

4.55 Т/с “Коли ми
вдома”
5.45 Т/с “Комiсар Рекс”
7.35,11.50 Битва екстрасенсiв. (16+)
,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини
12.05,14.50 Т/с “Слiпа”
15.40,18.05 Т/с “Слiд”
19.05 СуперМама. (12+)
20.15,22.50 Т/с “Папаньки”
1.25 Хата на тата. (12+)
5.55,7.30 Kids` Time

6.00 М/ф “Том i Джерi:
Повернення в країну Оз”
7.35 Орел i решка
9.45 Т/с “Мерлiн”
11.40 Де логiка? (12+)
13.45 Х/ф “Джек вбивця велетнiв”
16.00,20.00 Хто
зверху? (12+)
18.00 Т/с “Будиночок на
щастя”
22.05 Х/ф “Отпадний
препод”
0.35 Х/ф “Отпадний
препод 3”
2.35 Вар`яти. (12+)
2.55 Служба розшуку
дiтей
3.00 Зона ночi
4.50 Абзац!
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною
15.00,19.00,23.00 Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
11.00 Iсторiя одного
злочину. (16+)
14.50,15.30 Т/с “Виклик”
20.10 “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Надiя”
23.10 Слiдами 2021
23.50,2.00 Т/с “Зникаючi слiди”
1.30 Телемагазин
2.20 Реальна мiстика
7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
0,16.00,17.00,18.00
“Репортер”. Новини
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
19.45 “П`ята колонка” з
Х. Чернегою
20.15 “Про полiтику” з
С. Орловською та А.
Мухарським
22.00 “Спецтема” з Т.
Березовцем
5.00 Х/ф “ТАРС уповноважений заявити...”
6.50 Х/ф “Три кольори:
червоний”
9.00 Х/ф “Морiс Рiшар”
11.25 Х/ф “Сiтi-Айленд”
13.25 Х/ф “Вусатий
нянь”
15.10 Х/ф “Червона
квiточка”
16.20 Х/ф “Фантазери”
17.55 Х/ф “Солдат
Джейн”
20.20 Х/ф “Можна тiльки
уявити”
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 “Юху та його
друзi”
8.40 “Ух ти show”
9.00 Т/с “Дикий янгол”
9.40 “Орел i решка. На
краю свiту”
10.40,20.00 “Орел i
решка. Навколо свiту”
11.35,18.00 “Орел i
решка. Дива свiту 2”
13.30,21.00 “Iнше
життя”
14.25 Х/ф “Чи вмiєш ти
зберiгати таємницi?”
16.10 Х/ф “Хлопчик у
дiвчинцi”
22.00 Т/с “Грань”
1.25 Т/с “Три сестри”

3.20 “Нiчне життя”
6.30,8.00 Телемагазин
7.30 Салат-бар
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
13.00,17.10,0.40,3.40
Кориснi поради
13.20 Магiя солодощiв
14.30 Правила виживання
16.30 Будьте здоровi
18.10 Зiрковi долi
19.00 Шiсть соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф
4.45 “Top Shop”
6.20 “Вартiсть життя”
7.55,3.05 “Випадковий
свiдок”
2.30,16.30,19.00,2.35
“Свiдок”
9.00 Х/ф “Мене звуть
Арлекiно”
11.40,13.00,21.15 Т/с
“Менталiст”
13.50 Х/ф “Збиток”
15.45,17.00,19.30 Т/с
“CSI: Маямi”
18.00 “Випадковий
свiдок. Навколо свiту”
23.00 Х/ф “Лiтак президента 2”
0.45 “Легенди карного
розшуку”
5.00 “Ранок Росiї”
9.00 “Про найголовнiше”
13.00,16.00,19.00 Вiстi
10.35,3.45 “Доля людини з Борисом Корчевниковим”
11.40,17.40 “60 хвилин”

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

13.30,20.05 Вiстi. Мiсцевий час
13.55 Т/с “Таємницi панi
Кирсанової”
15.50,1.50 Новини
культури
16.15 “Андрiй Малахов.
ефiр”
20.20 Т/с “Склiфосовський”
22.20 “Вечiр з Володимиром Соловйовим”
0.55 Вiстi - Санкт-Петербург
1.10 “Штучний вiдбiр”
2.10 Т/с “Запорошена
робота”
6.00 Мiстична Україна
7.00 Правила виживання
9.10,3.00 Скептик
10.10,1.50 Речовий
доказ
11.20,21.50 Таємницi
глибин з Джеремi
Вейдом
12.15 Гордiсть України
13.10 Заборонена
iсторiя
14.05 Таємницi людського мозку
15.00,19.50 Друге
життя звичайних речей
16.00 Ретро автомобiлi:
великi й малi
16.55,23.50 Як влаштований Всесвiт
17.50,0.50 Їжа богiв
18.50 Код доступу
20.50 Еволюцiя зброї
22.50 Невiдома Африка
4.00 Довiдник дикої
природи
4.55 Судiть самi
6.00 Мультиранок
8.35 Х/ф “Дiвчинка з
сiрниками”
9.45,22.00 Т/с “Бiблiотекарi”
10.45 Х/ф “Вийти замiж
у високосний рiк”
12.45 4 весiлля
14.00,16.00,2.30 Па-

нянка-селянка
15.00,5.00 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 Одного
разу в Одесi
23.00,1.00,2.00 Країна
У 2.1
0.00,1.30 Казки У Кiно
5.50 Кориснi пiдказки
7.10 Х/ф “Практична
магiя”
8.50 Х/ф “Престиж”
10.55 Х/ф “Острiв”
13.10 Х/ф “Матiльда”
14.45 Х/ф “Щоденник
пам`ятi”
16.45 Х/ф “Крихiтка на
мiльйон”
18.55 Х/ф “Iлюзiя
обману 2”
21.00 Х/ф “Областi
темряви”
22.40 Х/ф “Капiтан
Фiлiпс”
0.50 Х/ф “Афера Томаса
Крауна”
2.40 Х/ф “Влада страху”
4.35 Х/ф “Страшно
красивий”
6.00,0.25 Т/с “CSI:
Мiсце злочину”
7.50 Х/ф “Тринадцятий
воїн”
9.55,20.15 Т/с “Звонар”
11.55,19.25
“Загублений свiт”
17.55,2.15 “Секретнi
матерiали”
18.15 “Спецкор”
18.50 “ДжеДАI”
22.25 Т/с “Перевiзник 2”
2.30 “Вiдеобiмба 2”
4.40 “Заручники
правосуддя”
5.30 Телемагазини

Здоров’я

№ 1 (1000)
13 січня 2022 року

ВАКЦИНАЦІЯ
ДІТЕЙ ВІД ПОЛІО
Усі діти від 6 місяців до 6 років, які не отримали потрібні щеплення від поліомієліту вчасно або
отримали їх із порушенням Національного календаря профілактичних щеплень, будуть вакциновані інактивованою поліовакциною (ІПВ). Також
буде проведено тури додаткових щеплень оральною поліовакциною (ОПВ) усіх дітей віком до 6
років. Це допоможе захистити їх від небезпечного
захворювання.
«План заходів з реагування на спалах циркулюючого вакциноспорідненого поліовірусу тип 2» затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я
№ 2922. Документ розробили фахівці Центру спільно з національними та міжнародними експертами у
відповідь на виявлення випадку інфікування вакциноспорідненим поліовірусом тип 2 у дитини, на
Рівненщині.
Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання.
Вірус поліомієліту поширюється від людини до людини через фекалії та слину, особливо через заражену їжу та воду. Найбільш вразливими до поліомієліту є діти віком до п’яти років.
МОЗ

ВАЖЛИВА
ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ ЖІНОК

Із 1 січня 2022 року завідувачка акушерсько-гінекологічним відділенням Марія Гребінченко вестиме консультативний прийом хворих у стаціонарному відділенні.
У час пандемії жінки частково втратили можливість вільно відвідувати гінеколога. Тому пацієнтки часто потрапляли до лікарні із вже занедбаними патологіями, які є дуже затратними в лікуванні і
потребують оперативного втручання. Для того, щоб
вчасно виявляти хвороби, а також дати можливість
жінкам звертатися до кваліфікованого спеціаліста і
було запроваджено консультативний прийом.
На прийом можна звернутися самостійно, а також
за направленням сімейного лікаря чи дільничного
гінеколога. Прийом відбуватиметься щодня із 14.00
до 16.00. За детальною інформацією телефонуйте до
реєстратури – 0954733502.
Повідомляє Гадяцька МЦЛ

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА
КОЛЬОРОВА НАВІГАЦІЯ
У ЛІКАРНІ?
Із початку 2022 року змінюється організація роботи приймального відділення (відділення екстреної медичної допомоги).
Навігація на підлозі означає:
Червона лінія - для пацієнтів, що звертаються в ургентному (невідкладному) стані;
Жовта лінія - для пацієнтів, що звертаються з діагностичною метою (ендоскопія, УЗД, КТ, рентген);
Зелена лінія - для пацієнтів, що звертаються на
лікування у плановому порядку (за електронним
направленням).
Прес-служба медзакладу
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СТАН
ЯКА МЕДИЧНА
ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДОПОМОГА
НА ГРИП ТА ГРВІ
БЕЗОПЛАТНА
На підконтрольній території, (Гадяцький
район), за період з 03.01.2022 року по
09.01.2022 року на ГРВІ захворіло 89 осіб , з
них дітей – 16 (17,9%).

Показник захворюваності по району на ГРВІ –
177,5 на 100 тисяч населення, в т.ч. по
м. Гадяч 287,5 – показники не перевищують базовий рівень (епідемічний поріг – 521,88).
Випадків грипу не зареєстровано. Щеплено проти
грипу з початку епідсезону - 297 осіб (0,6% - від населення району).

У ВИПАДКУ
ТРАВМУВАННЯ?

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

ПОСЛУГИ ЛІНІЙНОГО
ПРИСКОРЮВАЧА
БУДУТЬ
БЕЗКОШТОВНИМИ
Лінійний прискорювач – це максимально ефективне й комфортне лікування раку для пацієнта, адже
опромінення детально відтворює форму пухлини,
а не «б’є» одразу по всьому організму. Застосовувати його можна абсолютно при всіх видах онкозахворювань: головного мозку, легень, кишківника. Такої
апаратури не введено в експлуатацію в жодному сусідньому місті.
Обладнання від американського виробника вдалося закупити за кошти державного (20 млн грн) та
обласного бюджетів (39,5 млн грн ). Про це повідомив т.в.о. голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін.
Функціонуватиме новий прискорювач в Полтавському обласному онкодиспансері, запустити устаткування планують вже цього року. Старі променеві апарати приберуть, законсервують та утилізують.
Після цього в приміщенні проведуть ремонт, а потім
встановлять лінійний прискорювач.
Більше людям не доведеться шукати високоточні
технології в приватних клініках, у столиці чи навіть
за кордоном. Для жителів регіону послуги прискорювача будуть безкоштовними.

ЩО РОБИТИ,
ЯКЩО СІМЕЙНИЙ
ЛІКАР У ВІДПУСТЦІ
Якщо ви зібралися до сімейного лікаря і раптом
виявилося, що він у відпустці – без паніки. У Національній службі здоров’я розповіли як усе працює.
«Декларація з вашим лікарем дійсна в будь-якому разі. На час відпустки цього лікаря амбулаторія
чи медичний центр зобов’язані призначити йому заміну. Тож без допомоги ви не залишитеся. Декларацію з новим лікарем укладати не потрібно. Ви отримаєте безоплатно весь обсяг послуг, передбачений
медичним пакетом на первинній ланці», – йдеться
у роз’ясненні.
Важливо: е-рецепт на доступні ліки може виписати лише той лікар, з яким у вас декларація. Тому не
відкладайте отримання нового рецепта до останнього. Плануючи відпустку, лікар може виписати вам
рецепт одразу на три місяці.
Е-рецепт видається:
– не раніше ніж за 7 днів, якщо в попередньому
е-рецепті курс лікування було встановлено на термін від 21 дня та більше;
– за 3 дні, якщо такий строк є меншим за 21 день.
Амбулаторія інформує про планову відсутність лікаря, публікуючи повідомлення на своєму сайті чи в
соцмережах, розміщуючи фізичне оголошення та повідомляючи пацієнтам особисто, якщо вони записані до цього лікаря. Якщо вам принципово звернутися саме до свого лікаря, почекайте кінця відпустки.
Не турбуйте лікаря під час відпочинку.
У невідкладній ситуації зверніться до лікарні самостійно чи подзвоніть 103, така допомога не потребує декларації чи направлення.
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Взимку є висока ймовірність травмування через
ожеледицю або захоплення зимовими видами активного дозвілля. Що робити, якщо ви або ваші близькі
травмувались, та яку безоплатну медичну допомогу
можна отримати при травмуванні?
Якщо є інтенсивний біль, набряк, деформація частини тіла, головний біль, порушення координації
та інші неприємні відчуття, потрібно звернутись по
медичну допомогу. Для цього працює єдиний номер
103. Зателефонувати в екстрену допомогу може постраждалий або будь-хто, хто перебуває поряд з ним
і був свідком ситуації. У розмові з диспетчером центру екстреної медичної допомоги потрібно чітко описати симптоми та стан потерпілого.
Диспетчер надасть інформацію щодо першої допомоги, яку слід надати постраждалому, а також адресу найближчої лікарні, в якій є травмпункт. Якщо
постраждалий у невідкладному стані та не може самостійно дістатись до лікарні, диспетчер направить
машину екстреної допомоги.
Бригада екстреної медичної допомоги оцінить стан
пацієнта чи пацієнтки, встановить попередній діагноз та транспортує, за потреби, до медзакладу.
Незалежно від того, потребує людина з травмою
госпіталізації чи ні, швидка має доставити її у заклад,
що має контракт з НСЗУ. І пацієнт отримає усю необхідну медичну допомогу безоплатно.
А саме:
огляд та консультацію лікаря;
безоплатну діагностику, у тому числі рентгенологічні, ендоскопічні, ультразвукові, функціональні дослідження;
виконання лікарями вузької спеціалізації, такими
як хірург чи ортопед-травматолог, лікувальних процедур або хірургічних втручань.
Лікар, після огляду та надання меддопомоги, або
призначить госпіталізацію, або надасть рекомендації
щодо подальшого лікування чи реабілітації. Також
лікар має одразу виписати направлення на обстеження чи консультації. Він може створити електронне
направлення на групу послуг. Пацієнту з травмою
не потрібно кожного разу йти за новим направленням, наприклад, для перев’язки.
Якщо ж людина з травмою потребує госпіталізації,
то перебування у стаціонарі та харчування також безоплатні для пацієнтів. У лікарні, яка має контракт
з НСЗУ за пакетами «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без хірургічних втручань» або «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» пацієнти отримують безоплатно:
інструментальні та лабораторні обстеження;
медичну допомогу для полегшення, зняття чи
усунення симптомів і проявів травматичного
пошкодження;
знеболення та медикаментозну терапію;хірургічні
операції із забезпеченням анестезії;
післяопераційний моніторинг, знеболення і подальшу медикаментозну терапію;
цілодобовий лікарський та медсестринський
догляд;
реабілітацію в гострому періоді.
Якщо пацієнт потребує тривалої реабілітації, він
має право її отримати в рамках пакету «Медична реабілітація дорослих та дітей від 3-х років з ураженням опорно-рухового апарату».
Прес-служба НСЗУ
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ПЕРЕМОЖЕЦЬ РЕАЛІТІШОУ «ПЕКЕЛЬНА КУХНЯ»

ДІВЧИНА
ІЗ ЛУБЕНЩИНИ В ДЕСЯТЦІ
НАЙПОПУЛЯРНІШИХ
БЛОГЕРІВ

Про Дашу Євтух, 23-річну
мешканку села Богодарівка, що
на Лубенщині, заговорили два
роки тому, після її оригінальних
відео про сільське життя. Так,
вона показує, як пасе корів,
розпаковує картаті сумки
з покупками із сільського
магазину та кумедно коментує
полтавським суржиком.

Блогерка Даша Євтух зараз – на
піку своєї популярності. Кількість
її підписників лише в Instagram: 274
тис., у мережі ТікТок – 840 тисяч.
Кілька днів тому, користувачі соцмереж обирали десятку найпопулярніших українських блогерів. Даша
увійшла в цю десятку під номером
чотири.

ПОТРАПИЛА ДО КНИГИ
РЕКОРДІВ УКРАЇНИ ЗА
НАЙДОВШІ НОГИ

Анна Мохонько, з Полтави,
має найдовші ноги в Україні
– відповідний рекорд
зафіксували у Книзі рекордів
країни. Про це рекордсменка
повідомила на своїй сторінці у
фейсбук.
«Друзі! Я потрапила до Книги рекордів України! Все почалося з того,
що наприкінці жовтня моя мама надіслала мені інформацію про полтавку,
яка у 2015 році потрапила до Книги
рекордів України, як жінка з найдовшими ногами. При зрості 179 см дов-

жина її ніг становила 113 см. «Аню, ти
запросто зможеш побити цей рекорд!»
– наполягала мама, намагаючись переконати мене подати заявку на реєстрацію. Її слова звучали настільки
категорично, що не припускали іншої
відповіді, окрім позитивної», – написала Анна.
Довжину ніг полтавки зафіксували
у поперечному шпагаті – 244 см. Зріст
Анни складає 182 см.
Свій рекорд полтавка присвятила
мамі, яка нещодавно померла.
Фото із соцмережі

Юрій Діденко родом із сусіднього
Зінькова, став кращим кулінаром
реаліті-шоу на Новому каналі.
Суперфінал відбувся в ефірі
каналу наприкінці грудня.
Як повідомили на сайті Зіньківської
громади, до проекту чоловік працював
за кордоном у ресторанах із мішленівськими зірками, але свої кулінарні здібності відкрив ще у гуртожитку під час
навчання в Полтавському університеті
економіки і торгівлі.
«Почав готувати ще в дитинстві, дивився одне популярне кулінарне шоу
на ТБ і намагався для мами з бабусею
приготувати те, що бачив на екрані. На-

вчався в Полтавському університеті
економіки і торгівлі на технологічному факультеті. Моя спеціалізація була
взагалі не пов’язана з кулінарією. Але
в гуртожитку я відкрив свої кулінарні
здібності, тому що їсти хочеться, а приготувати нікому. А після університету
мені запропонували стати кухарем, так
і залишився у цій сфері. І нічого міняти
не планую!», — розповів Юрій Діденко.
Кулінар виграв 300 тисяч гривень. Виграш витратив на кулінарні книги, частину — на сім’ю. Зараз веде переговори
про стажування в одному із найкращих
у світі ресторанів.

СТВОРЯТЬ
ВІРТУАЛЬНУ
ЕКСПОЗИЦІЮ
«ШАМАНСЬКОГО
ПОХОВАННЯ»

У 2022 році у Центрі охорони та досліджень пам’яток археології Полтавської облради планують створити креативні продукти за допомоги імерсивних
технологій та 3D-моделювання. Зокрема, мова йде про віртуальну VR та AR
експозицію та 5 віртуальних 3D-реконструкцій, повідомляється на фейсбук-сторінці Центру.
Віртуальна VR та AR – експозиція
стародавнього поховання катакомбної
доби, де знайдено було кістяк жінки, що
належала до древніх служителів культу.
За ритуальною насиченістю наші археологи інтерпретували це нестандартне
поховання, як могилу справжньої шаманки. Поруч із кістяком були знайдені багаточисленні предмети шаманської
атрибутики.
«Передбачається, що VR- та AR-експозиція «шаманського поховання» буде
інтерактивною для користувачів. Експозиція буде представляти поховальну
камеру з насиченим візуальним рядом
та багатим функціоналом. Кожен з вас

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

зможе побачити, як виглядало стародавнє поховання жінки, що 4000 років тому
представляла, так би мовити, найвищий
соціальний статус, а також побачити у
нашій реконструкції, як вона виглядала
при житті, а також прочитати публіцистичні тексти про це поховання. VR-експозицію можна буде побачити завдяки
віртуальному шолому у Центрі, AR-експозиція буде доступна всім власникам
мобільних телефонів моделей останніх
5-и рокі» – роз’яснили у Центрі охорони та досліджень пам’яток археології.
5 віртуальних 3D-реконструкцій «шаманки та її друзів». Усі знайдені 5 поховань в одному комплексі, що також
представляють високу наукову цінність,
серед яких є не тільки поховання шаманки, а і поховання стародавнього воїна та інших людей високого соціального
статусу. Реконструкція небіжчиків буде
представлена у форматі того, як вони
виглядали в момент смерті (з артефактами та одягом).
«БМ»
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ВІТАЄМО

молодих мам
30.12. Олександра Перевозник
(с. Московський Бобрик) дівч., 2850 50 см
31.12. Діана Камчатна
(с. Матринівка) хл., 3310 53 см
03.01. Надія Безега
(с. Березова Лука) хл., 3000 51 см
04.01. Світлана Дуденко
(с. Бобрівник) хл., 3560 53 см
04.01. Анастасія Клименко
(с. Лучки) хл., 3150 52 см
06.01. Оксана Тонченко
(с. Ціпки) дівч., 3060 52 см
07.01. Юлія Коробка
(м. Гадяч) дівч., 3400 53 см
11.01. Валерія Лисенко (м. Гадяч) дівч.,
4655 58 см

МАЛАНКА СПІВАЄ, ВАСИЛЬ ЗАСІВАЄ
Сьогодні українці святкують Щедрий вечір або ж, як його ще називають у народі, —Маланки. Поміж тим
готуються вдруге зустрічати Новий
рік (свято Василя). На відміну від
Святвечора, під час Щедрої вечері накривають багатий стіл, де переважають м’ясні страви. Також деякі господині в цей вечір випікають обрядові

хліби. А з першою зіркою щедрувальники йдуть по оселях вітати людей.
Хай завжди вам щастя ллється,
Хай добро в сім’ї ведеться,
Хай здоров’я з вами буде,
Хай вас друзі не забудуть.
Зі святом!

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

Тел. 0958276908

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО
Оренда лафету

ДОРОГО

Тел.

ЗАКУПОВУЄМО
У НАСЕЛЕННЯ КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ

0664217175
0983080738

ДОРІЗ

Тел.

Діма

0664340140
0965491466

Куплю БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ

ДОРОГО

тел. 0957281225
БУДИНКИ
Продаж
 БУДИНОК, вул. Кондратенка, 113. Газ, вода, з/д
6 соток. Недорого. Тел.
0505976790. (16)
 БУДИНОК, с. Островерхівка,
жилий стан, 4 кімнати, 83 м.кв.,
зручності в будинку, на території гараж, погріб, господарські споруди. Тел. 0664198360,
0972700086
 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.

МИРГОРОДСЬКИЙ
М’ЯСОКОМБІНАТ

ДОРОГО

З/д приватизована. Сінокіс.
Ціна договірна. Можливі всі
варіанти. Тел. 0957757334
 БУДИНОК, р- н дитбудинку,
з/д 9 соток, л/к, гараж, сарай,
газ, вода. Тел. 0661196506
 ДАЧА, кооп «Нафтовик».
Будинок, огород, сад, полив.
Тел. 0957403491.
 БУДИНОК, вул. Н. Грунь, 80
м.кв. Всі зручності, і господарські споруди. З/д 10 соток. Ціна
договірна. Тел. 0953995098
 БУДИНОК, гараж, сарай,
каналізація, газ, вода. Ціна
договірна. Вул. Кіндратенка,
109. Тел. 0506359211.
 БУДИНОК, с. Малі Будища.
Поряд зупинка, магазин. Тел.
0681781244.
 БУДИНОК, 1995 р.в., вул. О.
Пчілки, 10х11м., гараж, сарай,
л/кухня, з/д 6 соток. Ціна 35
тис. у.о. Тел. 0992026522.

закуповує у населення

Корів, биків
телят, коней, свиней,
баранів

Термінові
виклики
Цілодобово

КУПЛЮ БИКІВ,
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ВИКУП
автомобілів,
мотоциклів та
мопедів на з/ч
Тел. 0508406689,
0974018984

Перевезення худоби для власних потреб

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

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ, БИКІВ
Доріз.
Термінові
виклики
Самовивіз
Цілодобово

Тел. 0999169992,
0677298056 (Славик)

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

Тел.

0502708392, 0674790495

 БУДИНОК, з/п 64 м. кв., всі
зручності, з/д 12 соток. Можливий обмін на 1-, 2-кімн. кв.
Тел. 0668791450
 БУДИНОК з господарськими спорудами, по вул.
Н. Грунь. Газ в будинку, вода
надворі, опалення – дрова.
Ціна договірна, недорого. Можливий обмін на пай з доплатою.
Тел. 0688981256.
 БУДИНОК, с. Лютенька.
Недорого. Тел. 0668575802

КВАРТИРИ
Продаж
 3-КІМН.кв., 62,3 м. кв., 5-й
поверх, м/п вікна, лічильники,
опалення централізоване, не
кутова, Полтавська, 100. Тел.
0667121463
 3-КІМН. кв., р-н В. Кругу,

в будинку де м-н «Горизонт».
Є сарай, погріб. Або обміняю
на 1- чи 2-х кімнатну квартиру.
Тел. 0664116050, 0995412446,
0981794275
 2-КІМН. кв., 30 м.кв.,
1-поверховий будинок, р-н В.
Круга. Газ, вода, лічильники.
Без зручностей. Сарай, погріб.
Недорого. Торг при огляді. Тел.
0669129442.
 2-КІМН. кв., по вул. Шевченка. Кімнати окремі, велика
лоджія, санвузол роздільний,
опалення централізоване.
Лічильники на все, є загально
будинковий лічильник на
тепло. Ціна 20 тис. у.о. Торг.
Тел. 0677524544.
 1-КІМН. кв., центр міста,
5 поверх, не кутова. Ціна
договірна. Тел. 0661731169,
0959321520
 2-КІМН. кв., 2/3 поверх, р-н
Черемушки. Тел. 0958357038.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

 3-КІМН. кв., 65 м.кв., 2
лоджії, індивідуальне опалення, труби – пластик,
всі лічильники, тепла. Тел.
0509864682.
 2-КІМН. кв., 1/2 поверх,
центр міста з гаражем
та сараєм. Ціна договірна. Торг при огляді. Тел.
0994875190.
 2-КІМН. кв., 70 м.кв.,
1-поверховий будинок,
індивідуальне опалення,
сарай, з/д 0,4га, вул.
Лохвицька, під магазин
або офіс. Тел. 0667789136,
0678692045.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ
 З/Д 10 соток, р-н
автостанції, приватизована. Комунікації поруч.
Пров. Шкільний, 11А. Тел.
0667535655
 ПАЙ 3га. С. Великі
Будища. Або обміняю на
авто. Тел. 0978924537
 З/Д 10 соток, р-н санаторію, приватизована. Тел.
0666255440.
 З/Д 10 соток, приватизована, комунікації
поряд, р-н Автостанції,
пров. Лохвицький №6.
Гараж, фундамент. Тел.
0953444703, 0509178530.

БІЗНЕС магазин
павільйон
Продаж
 МАГАЗИН с. Вельбівка.
Або здам в оренду. Ціна договірна. Тел. 0955507117
 МАЙСТЕРНЯ ПО
РЕМОНТУ АВТО: гараж, фарбувальна камера, котельня,
з/д 8 соток, навіс поряд з
гаражем. Усі комунікації. Або
здам в оренду. Р-н пожежної
частини. Тел. 0660973404

ОБМІН
 БУДИНОК в с. Вельбівка на будинок або квартиру у будь-якому стані у
м. Гадяч. Або продам. Тел.
0502382613.

ЗДАМ
 ЖИТЛО, подобово, на тривалий термін або бригаді у
відрядженні, Інтернет, кондиціонер. Можливість надання
відповідних документів. Тел.
0508783429
 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел.
0505976790

ТБ ПРОГРАМА
6.00 Гiмн України
6.05,4.35 Вiдтiнки
України
6.30 М/с “Пiнгвиня Пороро”
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.
20,2.00,5.10 Новини
,0.10,1.55,2.50,5.05
Погода
7.10 Д/с “Девiд Рокко.
Iндiя на смак”
8.05 Т/с “Шетланд”
9.05 Т/с “Знедоленi”
10.10 Д/с “Тваринна
зброя”
11.00 Прозоро: про
соцiальне
12.00,18.20 “По-людськи”
13.10,0.15 Прозоро:
про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.15 Бiатлон на
Суспiльному. Кубок
свiту. VII етап. Iндивiдуальнi перегони, 15 км,
жiнки
17.00,1.00 Прозоро:
про головне
19.10 Д/с “Боротьба за
виживання”
20.00 Д/с “Африка.
Звiр на звiра”
21.40,23.55,2.35,5.45
Спорт
21.55 Д/с “НЛО: Загубленi свiдчення”
22.50 Д/с “Дикi тварини”
2.55 “Зворотнiй вiдлiк”
6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”
7.00,8.00,9.00,12.00,
14.00,16.45,19.30
“ТСН”
9.25,10.20,6.00
“Життя вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15
“Твiй день”
14.45 “Одруження наослiп”
17.10 Т/с “Крила ко-

хання”
20.15 Х/ф “Перевiзник
2”
22.05 Комедiя “Назад у
майбутнє 3”
0.25 Комедiя “Назад у
майбутнє 2”
2.35 Комедiя “Назад у
майбутнє”
4.30 Х/ф “Грiнч - викрадач Рiздва”
5.20,23.20 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”
7.00,8.00,9.00,12.00
Новини
7.10,8.10,9.20 “Ранок
”
10.00,11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Планета
одинакiв 3”
14.30,15.30,1.00
“Речдок”
16.25 “Речдок. Особливий випадок”
17.40 “Новини”
18.00 “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Х/ф “Пострiл в
порожнечу”
2.50 “Подробицi” “Час”
3.20 “Орел i решка.
Шопiнг”
4.05 “Орел i решка.
Чудеса свiту”
5.15 “Телемагазин”
6.00,7.00,8.00,9.00,1
0.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,1
7.00,18.00,19.00,21.0
0,23.00,0.00,1.00,3.0
0,4.00,5.00 Час новин
6.30 Iсторiя для дорослих
7.10,8.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
7.15 Д/с “Повiтрянi
воїни”
8.15,17.10 Д/с
“Спецназ: ближнiй бiй”
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9.15 Д/с “Секретно.
Холодна вiйна”
10.10,11.10 Д/с
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 Д/с “Вiйна
Вiнстона Черчилля”
16.35 Невигаданi iсторiї
19.30,2.00 “Час за
Гринвiчем”
22.00 Час-Time
3.10,4.10 М/ф
5.10 Д/с “Таємнича
свiтова вiйна”
4.05 Скарб нацiї
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку
дiтей
4.25,1.20 Факти
4.50 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому
мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10,20.05 Дизель-шоу. (12+)
11.50,13.10 Т/с “Вижити за будь-яку цiну”
12.45,15.45 Факти.
День
,17.35,22.55,1.45 “На
трьох”. (16+)
14.45,16.15 Т/с “Пес”
18.45 Факти. Вечiр
0.00 Т/с “Вижити за
будь-яку цiну 2”
2.50 Я зняв!
5.00 Т/с “Коли ми
вдома”
5.20 Т/с “Комiсар Рекс”
,11.50,14.50,18.05 Т/с
“Слiпа”
,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини
19.45 Мiй секрет. Слава
Камiнська. (12+)
22.50 Мiй секрет. Актори серiалу “Крiпосна”.
(12+)

5.55,7.45 Kids` Time
6.00 М/ф “Том i Джерi:
Форсаж”
7.50 Орел i решка
9.50 Аферисти в мережах. (16+)
15.55 Х/ф “Махач вчителiв”
17.45 Х/ф “Дiвчина з
Джерсi”
19.55 Х/ф “Кучерява
Сью”
22.00 Х/ф “Ми - Мiллери”
0.30 Х/ф “Тато мимоволi”
2.10 Вар`яти. (12+)
2.40 Служба розшуку
дiтей
2.45 Зона ночi
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
10.00,15.30 Т/с “Комора життя”
18.00 Т/с “Виклик”
20.10 “Говорить
Україна”
21.00 Свобода слова
Савiка Шустера
0.00,2.00 Т/с “Зникаючi слiди”
1.30 Телемагазин
4.15 Реальна мiстика

7.00,8.00,9.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.
00,16.00,17.00 “Репортер”. Новини
9.10,10.10 “Новини
країни” з К. Ашiон та П.
Рольником
11.10,12.10 “Новини
країни” з М. Клюк та О.
Близнюком
13.15 “Обiдня перерва”
з М. Шамановим та М.
Стецюк
14.15 “Великий день” з
А. Сайчуком, Ю. Шпа-

чинською i Д. Щасливою
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою
17.10 Пiдбиваємо пiдсумки з Ю. Литвиненко
18.30 “Влада хохотала”
з Ю. Петрушевським
19.00 “Моя країна” з М.
Ганапольським
22.00 “Запорєбрик
News” з О. Курбановою
22.15 “Українськi вiстi”
22.30 “Watchdogs”
5.00 Х/ф “ТАРС уповноважений заявити...”
6.50 Х/ф “Рiорiта”
9.00 Х/ф “Солдат
Джейн”
11.25 Х/ф “Можна
тiльки уявити”
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 “Боєць”
20.20 Х/ф “Областi
темряви”
22.20 Х/ф “Три тополi
на Плющисi”
0.05 Х/ф “Гардемарини
3”
2.15 Х/ф “Шульга”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його
друзi”
8.25 “Ух ти show”
9.15 Т/с “Дикий янгол”
10.00 “Орел i решка. На
краю свiту”
11.00,20.00 “Орел i
решка. Навколо свiту”
12.00 “Орел i решка.
Дива свiту 2”
14.00,21.00 “Iнше
життя”
15.00 Х/ф “Хлопчик у
дiвчинцi”
16.50 М/ф “Планета 51”
18.25 М/ф “Астерiкс:
Земля Богiв”

23.50 Х/ф “Сомнiя”
1.40 Т/с “Три сестри”
2.45 “Нiчне життя”
6.30,8.00 Телемагазин
7.30 Салат-бар
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
13.00,17.10,0.40,3.40
Кориснi поради
13.20 Магiя солодощiв
14.30 Правила виживання
16.30 Будьте здоровi
18.00 Зiрковi долi
19.00 Шiсть соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф
4.45 “Top Shop”
6.20 “Вартiсть життя”
7.50,10.30,3.05 “Випадковий свiдок”
,16.30,19.00,2.40
“Свiдок”
9.00 Х/ф “34-й
швидкий”
11.45,13.05,21.15 Т/с
“Менталiст”
13.55 Х/ф “Лiтак президента 2”
15.40,17.00,19.30 Т/с
“CSI: Маямi”
18.00 “Випадковий
свiдок. Навколо свiту”
23.00 Х/ф “Замкнутий
ланцюг”
0.55 “Легенди карного
розшуку”

5.00 “Ранок Росiї”
9.00 “Про найголовнiше”
,13.00,16.00,19.00
Вiстi

10.35,3.55 “Доля людини з Борисом Корчевниковим”
11.40,17.40 “60
хвилин”
13.30,20.05 Вiстi. Мiсцевий час
13.55 Т/с “Таємницi
панi Кирсанової”
15.50 Новини культури
16.15 “Андрiй Малахов.
ефiр”
20.20 Т/с “Склiфосовський”
0.15 “Бiла студiя”. I.
Твердовський
1.00 Х/ф “Пробач”
2.20 Т/с “Запорошена
робота”
6.00 Мiстична Україна
7.00 Правила виживання
9.05,3.00 Скептик
10.05,1.50 Речовий
доказ
11.15,21.50 Таємницi
глибин з Джеремi
Вейдом
12.10 Гордiсть України
13.05 Заборонена
iсторiя
14.00 Таємницi людського мозку
14.55,19.50 Друге
життя звичайних речей
15.55 Таємницi Тихоокеанського Пiвдня
16.55,23.50 Як влаштований Всесвiт
17.50,0.50 Їжа богiв
18.50 Код доступу
20.50 Еволюцiя зброї
22.50 Невiдома Африка
4.00 Довiдник дикої
природи
4.55 Судiть самi

6.00 Мультиранок
8.35 Х/ф “Диявол з
трьома золотими волосинами”
9.45 Т/с “Бiблiотекарi”
10.45 Х/ф “За бортом”
12.55 4 весiлля

15

14.00,16.00,3.15 Панянка-селянка
15.00,5.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу
20.00 Х/ф “Супернянь”
21.30 Х/ф “Супернянь
23.15 Х/ф “Прибулець
Павло”
1.15,2.15 Країна У 2.1
1.45,2.45 Казки У Кiно
5.50 Кориснi пiдказки
6.05 Х/ф “Клуб любителiв книг i пирогiв з
картопляних очисткiв”
8.05 Х/ф “Бiблiотекар: У
пошуках Списа Долi”
9.35 Х/ф “Прикинься
моєю дружиною”
11.30 Х/ф “Острiв Нiм”
13.00 Х/ф “Забуте”
14.30 Х/ф “Острiв”
16.45 Х/ф “Престиж”
18.50 Х/ф “Капiтан
Фiлiпс”
21.00 Х/ф “Перегони”
23.00 Х/ф “Влада
страху”
0.55 Х/ф “З мене
досить”
2.45 Х/ф “Обитель
проклятих”
4.35 Х/ф “Гостя”
6.00 Т/с “CSI: Мiсце
злочину”
7.50 Х/ф “Лiга видатних
джентльменiв”
9.55 Т/с “Звонар”
11.55 “Загублений свiт”
17.55 “Секретнi
матерiали”
18.15,2.15 “Спецкор”
18.50,2.45 “ДжеДАI”
19.25 Х/ф “Прометей”
21.55 Х/ф “Чужий:
Заповiт”
0.15 Т/с “Рекс 2”
1.15 “ДжеДАI.
Дайджест”
3.15 “Цiлком
таємно-2017”
3.40 “Вiдеобiмба 2”
5.30 Телемагазини

субота, 22 січня
6.00 Гiмн України
6.05,4.35 Енеїда
7.00,8.00,9.00,15.00,
,21.00,0.05,3.45,5.35
Новини
7.05 Погода
7.15 М/ф “Як козаки у
футбол грали”
7.30 М/ф “Як козаки у
хокей грали”
7.50 М/ф “Як козак
щастя шукав”
8.05 Невiдомi Карпати
8.25 Вiдтiнки України
9.05 #ВУкраїнi
9.40 Х/ф “Авраам: охоронець вiри”
11.25 Т/с “Хадсон та
Рекс”
13.50 Бiатлон на
Суспiльному. Кубок
свiту. VII етап. Масстарт, 15 км, чоловiки
14.40 10 днiв незалежностi України. День
соборностi: як об`єдналися двi частини
України
15.10 Концерт. ВIА
“Кобза”
16.00 Бiатлон на
Суспiльному. Кубок
свiту. VII етап. Естафета 4х6 км, жiнки
17.20 Концерт. Наталiя
Валевська
18.15 Д/с “Тваринна
зброя”
19.20 Т/с “Паризькi
таємницi”
21.25 Д/с “Африка.
Звiр на звiра”
23.10 Д/с “НЛО: Загубленi свiдчення”
0.30 Х/ф “Легенда про
княгиню Ольгу”
2.40 Д/ф “Норильське
повстання”
4.10 Країна пiсень
7.00,6.00 “Життя
вiдомих людей”

8.00 “Снiданок.
Вихiдний”
10.00 “Свiт навиворiт”
19.30,5.15 “ТСН”
20.15,3.25 “Вечiрнiй
квартал”
22.15 Комедiя “Дикi”
23.15 Комедiя “Назад
у майбутнє 3”
1.45 Х/ф “Грiнч - викрадач Рiздва”
5.45 “Орел i решка.
Чудеса свiту”
7.00 Х/ф “Пенелопа”
9.00 “Готуємо разом.
Домашня кухня”
10.00 “Корисна програма”
11.00 Х/ф “Три
горiшки для Попелюшки”
12.50 Х/ф “Пес Барбос
i незвичайний крос”
13.00 Х/ф “Самогонники”
13.20,20.30 Т/с “Провiнцiал”
20.00 “Подробицi”
22.10 “Всi зiрки в Юрмалi”
0.30 Х/ф “Принцеса на
бобах”
2.50 Х/ф “Панi з папугою”
4.45 Х/ф “Чотири нуль
на користь
6.00,7.00,8.45,10.00,
12.00,14.00,15.00,20
.00,21.00,0.00,1.00,2
.00,3.00,4.00,5.00
Час новин
6.30 Iсторiя для дорослих
7.10 Д/с “Повiтрянi
воїни”
7.50,8.35,21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
8.00 Форшмак
,10.10,15.15,19.00

Х/ф
11.40 Медекспертиза
12.20,14.10,22.00
Концерт
18.00 “Час за Гринвiчем”
20.10,2.10 Рандеву
21.10 Вечiрнiй преЗЕдент
21.15 Стоп-реванш
21.30 Вiкно до Америки
0.10 Гончаренко рулить
0.40 Є сенс
1.10 Д/с “Вiйна Вiнстона Черчилля”
3.10,4.10 М/ф
5.10 Д/с “Найекстремальнiший”
4.30 Скарб нацiї
4.40 Еврика!
4.50 Факти
5.15,9.55 “На трьох”.
(16+)
6.50 Т/с “Вижити за
будь-яку цiну 2”
8.00 Т/с “Вижити за
будь-яку цiну”
11.35,13.00 Х/ф
“Точка обстрiлу”
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф “Втiкач”
16.05 Х/ф “Служителi
закону”
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф “Найманець”
21.25 Х/ф “Форпост”
23.45 Х/ф “Володар
бурi”
2.15 Я зняв!
5.00 Т/с “Коли ми
вдома”
6.10,10.55 Т/с “Папаньки”
9.30 Неймовiрна
правда про зiрок
16.40,23.30 Хата на
тата. (12+)

19.00 МастерШеф.
Битва сезонiв. (12+)
6.00 Хто проти блондинок? (12+)
8.05,9.55 Kids` Time
8.10 Х/ф “Чiхуахуа з
Беверлi Хiллз 2”
10.00,12.00 Орел i
решка
11.00 Орел i решка.
Чудеса свiту
14.55 М/ф “Лелеки”
16.45 Х/ф “Ми - Мiллери”
19.00 Х/ф “Мiй
шпигун”
21.00 Х/ф “Лисий
нянька: Спецзавдання”
22.55 Х/ф “Полiцейський iз дитсадка”
1.05 Вар`яти. (12+)
2.35 Зона ночi
7.00,15.00,19.00
Сьогоднi
7.30,3.30 Реальна
мiстика
8.50,15.20 Т/с “Ангелiна”
17.00,21.00 Т/с “Трикутник долi”
20.00 Головна тема
23.00,2.00 Т/с “Мама
моєї дочки”
1.30 Телемагазин
8.45 “Щасливий снiданок”
9.00 “Щасливе ”
10.00,11.00,12.00,
14.00,16.00,17.00
“Репортер”. Новини
10.10 “Cоцiальний
статус” з В. Бiрзулом
10.40 “Перша передача” з О. Федченко
11.15,12.15 “Акценти”
з Н. Фiцич
13.15 “П`ята колонка”
з Х. Чернегою

13.45 “Запорєбрик
News” з О. Курбановою
14.15,16.15 Концерт
17.15 “Не наша Russia”
з М. Гаєм та I. Лапiним
18.00 “Анатомiя
тижня” з В. Калнишем
20.00 “Культурна полiтика” з Ю. Литвиненко
20.30 “Вiйна за незалежнiсть”
21.00 “доказ”
21.30 “Влада хохотала” з Ю. Петрушевським
22.00 “The Week”. Мiжнародний огляд з Т.
Березовцем та П. Залмаєвим
23.00 “Вата шоу” з А.
Полтавою
5.00 Х/ф “ТАРС уповноважений заявити...”
6.50 Х/ф “Гардемарини 3”
9.00 Х/ф “Боєць”
11.25 Х/ф “Областi
темряви”
13.25 Х/ф “Три тополi
на Плющисi”
15.10 Х/ф “Шульга”
17.55 Х/ф “Поїзд на
Юму”
20.20 Х/ф “Патруль”
22.20 Х/ф “Королiвство повного мiсяця”
0.05 Х/ф “Сьомий континент”
2.15,3.25 Х/ф “Острiв
загиблих кораблiв”
6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Кротик i
Панда”
8.30 “Ух ти show”
9.20 “Орел i решка.
Шопiнг”
11.10 М/ф “Планета
51”
12.50 М/ф “Астерiкс:
Земля Богiв”

14.25 “Орел i решка.
Навколо свiту”
0.00 Х/ф “Секс за обмiном”
1.35 Т/с “Три сестри”
2.40 “Нiчне життя”
6.30 Телемагазин
7.30 Сенсацiї екрану
10.20 Правила життя
12.00 Затишна дача
12.50 Дача бородача
13.50 Удачний проект
15.30 Майстри ремонту
17.10 Один за 100
годин
18.50 Шiсть соток
22.10 Будьте здоровi
23.30 Реальний секс
0.40,0.50,3.40 Кориснi поради
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф
4.45 “Top Shop”
5.50 Х/ф “Ще до вiйни”
8.25 Х/ф “Було у
батька три сини”
11.00 Х/ф “Пам`ятай
iм`я своє”
13.00,3.40 “Випадковий свiдок”
14.50 Т/с “Смерть у
раю”
19.00,3.10 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Королева
бензоколонки”
21.05 Х/ф “Медальйон”
23.00 Х/ф “Закатати в
асфальт”
2.00 “Легенди карного
розшуку”
5.00 “Ранок Росiї. Субота”
8.00 Вiстi. Мiсцевий
час
8.15 Мiсцевий час.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Субота
8.30 “По секрету
всьому свiту”
8.50 “Формула їжi”
9.15 “П`ятеро на одного”
10.00 Вiстi
10.30 “Сто до одного”
11.15 “Гумор! Гумор!
Гумор!!!”
12.20 “Доктор М`ясников”
13.20 Х/ф “Тому що
люблю”
17.05 “Привiт, Андрiй!”
19.00 Вiстi у суботу
20.00 Х/ф “З почуття
обов`язку”
23.50 Х/ф “Бiла ворона”
2.50 Х/ф “Сильна
слабка жiнка”
6.00,1.50 Мiстична
Україна
7.00 Випадковий
свiдок
9.15 Речовий доказ
10.25,17.05 У пошуках
iстини
12.20,23.50 Їжа богiв
13.20 Заборонена
iсторiя
14.20,21.00 Золото
Гiтлера
16.10,22.50 Загадковi
злочини Середньовiччя
19.00 Невiдома Африка
0.50 Природа сьогодення
2.40 Правда життя
6.00 Мультиранок
9.05 М/ф “Король Лев”
10.45 М/ф “Мадагаскар 3”
,14.00,15.30,16.30
Одного разу пiд Полтавою
13.00,16.00,23.35
Сiмейка У

30,15.00,23.05,0.05
Танька i Володька
14.30 Одного разу в
Одесi
17.00 Х/ф “Уяви собi”
19.00 Х/ф “Дев`ять
життiв”
20.45 Х/ф “Мiсiс Даутфайр”
0.35,1.35 Країна У 2.1
1.05,2.05 Казки У Кiно
2.35 Панянка-селянка
5.50 Кориснi пiдказки
6.50 Х/ф “Джек - завойовник велетнiв”
8.40 Х/ф “Острiв Нiм”
10.15 Х/ф “Щоденник
пам`ятi”
12.15 Х/ф “Ромео i
Джульєта”
14.10 Х/ф “Практична
магiя”
15.50 Х/ф “Прикинься
моєю дружиною”
17.45 Х/ф “Без гальм”
19.15 Х/ф “Один день”
21.00 Х/ф “Управлiння
гнiвом”
22.40 Х/ф “Три метри
над рiвнем неба”
0.40 Х/ф “Три метри
над рiвнем неба: Я
тебе хочу”
2.40 Х/ф “Iмiтатор”
4.40 Х/ф “Голоднi iгри”
6.00,7.10 “ДжеДАI”
8.15 “Загублений свiт”
12.20 Х/ф “Прометей”
14.55 Х/ф “Чужий”
17.10 Х/ф “Чужi”
20.00 Х/ф “Довга нiч”
21.45 Х/ф “Iкар”
23.20 Х/ф “Кiнець
свiту”
1.50 “ДжеДАI.
Дайджест”
2.35 “Вiдеобiмба 2”
3.50 “Цiлком
таємно-2017”
5.30 Телемагазини
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6.00 Гiмн України
6.05,4.10 Енеїда
7.00,8.00,8.55,18.00
Новини
7.05,23.20 Погода
7.15 М/ф “Як козаки
наречених виручали”
7.30 М/ф “Як козаки на
весiллi гуляли”
7.50 М/ф “Як козаки
сiль купували”
8.05 Д/с “Особливий
загiн. Суперчуття”
9.00 Божественна
Лiтургiя ПЦУ
11.00 Недiльна Лiтургiя
УГКЦ
12.30 Недiльна Свята
Меса РКЦУ
13.15 Бiатлон на
Суспiльному. Кубок
свiту. VII етап. Естафета
4х7, 5 км, чоловiки
14.30 Студiя “Дорога
до Пекiна”. Проводи
збiрної України на XXIV
зимовi Олiмпiйськi iгри
16.10 Бiатлон на
Суспiльному. Кубок
свiту. VII етап. Масстарт,
12, 5 км, жiнки
17.10 Концерт. Анатолiй Гнатюк
18.15 ЧЄ УЄФА з футзалу 2022 Сербiя Україна
19.55 Д/с “Свiт дикої
природи”
20.05,21.55 Д/с “Африка. Звiр на звiра”
21.00,23.25,5.05 Тиждень на Суспiльному
22.50 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+)
0.20 Х/ф “Ярослав Мудрий”
2.50 Д/ф “Хто створив
Змiєвi вали?”
3.40 #ВУкраїнi
7.00 “Життя вiдомих
людей”
8.00 “Снiданок.

Вихiдний”
10.00,3.15 “Свiт навиворiт”
18.30 “Свiтське життя.
Дайджест”
19.30,5.00 “ТСН-Тиждень”
21.00 “Голос країни 12”
23.15 Х/ф “Форсаж 8”
1.55 Комедiя “Стоянка”
6.20 М/ф
6.45 Х/ф “Пес Барбос i
незвичайний крос”
7.00 Х/ф “Самогонники”
7.20 Х/ф “Три горiшки
для Попелюшки”
9.00 “Готуємо разом”
10.00,10.55,11.50
“Iнше життя”
13.40 “Речдок. Випереджаючи час. Духiв”
18.00 Х/ф “Пiдозри
мiстера Уїчера: Вбивство в будинку на РоудХiлл”
20.00 “Подробицi
тижня”
22.00 Х/ф “З життя
начальника карного
розшуку”
23.55 Х/ф “Нiчна подiя”
1.50 “Речдок”
6.00 Вiкно до Америки
6.30 Iсторiя для дорослих
7.00,8.00,8.45,12.00,
15.00,16.00,17.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин
7.10 Д/с “Повiтрянi
воїни”
7.50,21.25 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
8.10 Невигаданi iсторiї
9.00 Божественна
лiтургiя ПЦУ
11.00,12.05 Божественна лiтургiя УГКЦ
12.50,15.15,19.00 Х/ф

ТБ ПРОГРАМА

неділя, 23 січня
16.10,17.10,22.00
Концерт
18.00,2.00,5.10 Пiдсумки тижня з А. Мiрошниченко
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 “Вiйна Вiнстона Черчилля”
3.10,4.10 М/ф
05
4.50 Скарб нацiї
5.00 Еврика!
5.05 Факти
5.30,8.10 Анти-зомбi
6.20,10.05 Громадянська оборона
7.10 Прихована небезпека
9.10 Секретний фронт
11.05,13.00 Х/ф “Зiткнення з безоднею”
12.45 Факти. День
13.45 Т/с “Нюхач”
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф “Всесвiтня
вiйна Z”
23.05 Х/ф “Костянтин”
1.35 Х/ф “Клiтка”
3.15 Я зняв!
4.50 Т/с “Коли ми
вдома”
5.15 Т/с “Папаньки”
8.30 МастерШеф.
Битва сезонiв. (12+)
13.10 СуперМама.
(12+)
18.00 Слiдство ведуть
екстрасенси. (16+)
20.05 Один за всiх.
(16+)
23.35 Таємницi ДНК.
(16+)

5.50,0.55 Вар`яти.
(12+)
6.45,8.30 Kids` Time
6.50 М/ф “Том i Джерi:
Полiт на Марс”
8.35 Х/ф “Флаббер”
10.10 М/ф “Лелеки”
12.00 М/ф “Феї”
13.40 М/ф “Феї: Втрачений скарб”
15.00 Х/ф “Мiй шпигун”
17.00 Х/ф “Лисий
нянька: Спецзавдання”
18.55 Х/ф “Канiкули”
21.00 Х/ф “Вiйна з дiдусем”
22.55 Improv Live Show.
(12+)
5.50 Сьогоднi
6.50,4.35 Реальна мiстика
9.10 Т/с “Ангелiна”
17.00,21.00 Т/с “Пробачити себе”
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою
23.00,2.00 Т/с “Всупереч долi”
1.30 Телемагазин
3.40 Гучна справа
9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,17.00 “Репортер”. Новини
9.15 “Медексперт” з К.
Трушик
10.10 “Про особисте” з
Н. Фiцич
11.15,12.15 “Акценти”
з Н. Фiцич
13.15 “Запорєбрик
News” з О. Курбановою
13.30 “П`ята колонка” з
Х. Чернегою
14.00,15.30 Концерт
17.15 “Не наша Russia”
з М. Гаєм та I. Лапiним
18.00 “Анатомiя тижня”
з В. Калнишем
20.00 доказ”

20.20 “Новини вiд
Христини” з Х. Чернегою
20.45 “Sound.чєк”
21.00 “Великi новини” з
Т. Березовцем
22.00 “Влада хохотала”
з Ю. Петрушевським
22.30 “Щасливий день
з полiтиком”
23.00 “Вата шоу” з А.
Полтавою
5.00 Х/ф “ТАРС уповноважений заявити...”
6.50 Х/ф “Сьомий континент”
9.00 Х/ф “Поїзд на
Юму”
11.25 Х/ф “Патруль”
13.25 Х/ф “Королiвство
повного мiсяця”
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 “Пеле: Народження легенди”
2.15,3.25 Х/ф “На початку славних справ”
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 “Морська
бригада”
11.50 Х/ф “Джунглi
кличуть! В пошуках
Марсупiламi”
13.45,1.50 “Орел i
решка. Навколо свiту”
0.00 Х/ф “Сомнiя”
2.50 “Нiчне життя”
6.30 Телемагазин
7.30 Сенсацiї екрану

9.30 Iдеї ремонту
10.20 Один за 100
годин
12.00 Правила життя
13.40 Правила виживання
14.40 Шiсть соток
18.00 Удачний проект
20.30 Дача бородача
22.10 Будьте здоровi
23.30 Реальний секс
0.40,3.40 Кориснi поради
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф

10.00 Вiстi
10.30 “Сто до одного”
11.10 “Парад гумору”
12.45,1.55 Х/ф “Про
любов”
14.05,3.10 Х/ф “Блискучого життя пелюстка”
15.50 Х/ф “На обривi”
19.00 Вiстi тижня
21.00 Москва. Кремль.
Путiн
21.40 “Недiльний вечiр
з Володимиром Соловйовим”
0.20 Х/ф “Варенька”

4.45 “Top Shop”
5.20 Х/ф “Богдан-Зиновiй Хмельницький”
7.40 “Випадковий
свiдок. Навколо свiту”
10.00 Т/с “Смерть у
раю”
14.00 Х/ф “Медальйон”
15.55 Х/ф “Королева
бензоколонки”
17.25 Х/ф “Тривожна
недiля”
19.00 Х/ф “Мерседес”
тiкає вiд погонi”
20.30 Х/ф “Акцiя”
22.10 Х/ф “Слiди апостолiв”
0.30 Х/ф “Закатати в
асфальт”
3.25 “Легенди карного
розшуку”

6.00,1.50 Мiстична
Україна
7.00 Випадковий свiдок
9.15 Речовий доказ
10.25,17.05 У пошуках
iстини
12.15,23.50 Їжа богiв
13.15 Заборонена
iсторiя
14.15,21.00 Золото
Гiтлера
16.05,22.50 Загадковi
злочини Середньовiччя
19.00 Невiдома Африка
20.00 Дика Бразилiя
0.50 Природа сьогодення
2.40 Бандитський Київ

4.35 Х/ф “Олександра”
6.15 “Дiалоги про
тварин. Новосибiрський
зоопарк”
6.55 “Вустами немовляти”
7.40 Мiсцевий час. Недiля
8.15 “Пiшки. Про вiйну i
мир”
8.40 “Коли всi вдома з
Тимуром Кiзяковим”
9.25 “Ранкова пошта з
Миколою Басковим”

КРОСВОРД

6.00 Мультиранок
8.05 М/ф “Втеча з
джунглiв”
9.45 М/ф “Осляча
шкура”
,12.30,14.00,15.00
Одного разу пiд Полтавою
11.30,14.30,0.00 Сiмейка У
0,13.30,23.30,0.30
Танька i Володька
13.00 Одного разу в
Одесi
15.30 М/ф “101 далматинець”
17.00 М/ф “Думками

По горизонталi:
1. Вид вишивки. 6. Складний
випадок. 10. Гусарський гол.
убiр. 14. Син Дедала. 15. Дружина Зевса. 16. Спортивна гра.
18. ... Мудрий. 22. ... в боки.
24. Насел. пункт. 26. Роздiл
тексту. 28. Виконавець ролi.
29. Збройнi сили
По вертикалi:
2. Грунто-утвор. порода. 3.

навиворiт”
18.45 Х/ф “Флiрт зi
звiром”
20.45 Х/ф “Ванiльне
небо”
1.00 Країна У 2.1
1.30 Вечiрка 2
3.00 Панянка-селянка
5.50 Кориснi пiдказки
7.00 Х/ф “Голоднi iгри:
Сойка-пересмiшниця.
Частина 1”
9.00 Х/ф “Голоднi iгри:
Сойка-пересмiшниця.
Частина 2”
11.10 Х/ф “Забуте”
12.40 Х/ф “Монстри на
канiкулах”
14.10 Х/ф “Монстри на
канiкулах 2”
15.35 Х/ф “Iнструкцiї не
додаються”
17.35 Х/ф “В гонитвi за
щастям”
19.30,4.10 Х/ф “Парк
Юрського перiоду 3”
21.00 Х/ф “Людина, яка
змiнила все”
23.10 Х/ф “1+1”
1.00 Х/ф “Управлiння
гнiвом”
2.40 Х/ф “Що приховує
брехня”
5.40 Х/ф “Поле битви Земля”
6.00,7.30 “ДжеДАI”
9.10,1.15 “Загублений
свiт”
13.10 Х/ф “Чужий:
Заповiт”
15.45 Х/ф “Чужий 3”
17.55 Х/ф “Чужий 4:
Воскресiння”
20.00 Х/ф “Атака
кобри”
22.15 Х/ф “Спадок”
0.15 Т/с “Рекс 2”
2.15 “Вiдеобiмба 2”
5.25 “Найкраще”
5.30 Телемагазини

Церковний клерк. 4. Пристрiй
для утримання судна. 5.
Останки. 7. Автомат Калашникова. 8. Задира. 9. Укр. Радянська енциклопедiя. 11. Гнiт. 12.
Щiльна тканина. 13. Мiсто в
Шотландiї. 17. Судно Ясона. 19.
Пiдводнi скелi. 20. Сумчастi
гриби. 21. Лихо. 23. Мiсто шумерiв. 25. Притока Гаронни. 27.
Земельна мiра. 28. ... Лорак

Відповіді на кросворд з №51
По горизонталi:
1. Брас. 3. Штик. 5. Брова. 7. Гуру. 9.
Хаос. 11. Ар. 12. Алi. 14. Ре. 15. Бог. 16.
Пар. 17. Рiк. 19. Есе. 22. Iя. 24. Кук. 25.
Ак. 26. Слiд. 28. Лото. 29. Ялина. 30.
Каяк. 31. Гана.

По вертикалi:
1. Бугай. 2. Сбу. 3. Шах. 4. Кисет. 6.
Осло. 8. Ур. 10. Ор. 12. Абрек. 13. Iгрек.
18. Пiсок. 20. Суми. 21. Iкона. 23. Ял.
25. Ат. 27. Дяк. 28. Лаг.

Відповіді на сканворд №51

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Тел. 0672140001, 0952140001

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, КІЗ

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

 ТРАКТОР ДВ-244АНТ. Саджалка, копалка, міжрядний
культиватор, окучники,
їжаки, культиватор 2м. Тел.
0509700672

ЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ
 ГУМА Cordiant Polar SL
195/65 R15 б/в, протектор 9
мм. Тел. 0509947445
 Б/В ГУМА ТА ДИСКИ з
Європи. Великий вибір
на будь-який бюджет. Під
замовлення і в наявності.
Тел. 0668088886 (Сергій)

 1-КІМН. кв., р-н Черемушки. Тел. 0662743706

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

 ЖИТЛО подобово, для
бригади у відрядженні (3 –
4 людини). Стоянка у дворі.
Тел. 0660973404

 ДВИГУН ГАЗ-24 після капремонту. Нова динама, новий
колінвал. Ціна договірна. Тел.
0665301656

 ЖИТЛО у приватному секторі, з усіма зручностями. Р-н
М. Круга. Тел. 0501582055,
0509410142
 1/2 БУДИНКУ з усіма зручностями, порядній людині.
Вул. Коцюбинського. Тел.
0663542831

ГАРАЖІ
Продаж
 ГАРАЖ, р-н Сарського перехрестя, 4х8м., з погребом та
документами. Тел. 0660194566
 ГАРАЖ, пров. Сумський. Ціна договірна. Тел.
0951963214.

АВТО
Продаж
 ВАЗ-2104, нормальний
стан. Тел. 0995412446,
0981794275
 НИВА у гарному стані. Або
обміняю на седан або універсал. 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. (40)

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж
 АРКИ заводські, довжина
5м., висота 0,4-0,5м., - 4 шт.
Труби НКТ – 6 шт., по 3м. Ціна
договірна. Тел. 0665301656

МЕБЛІ

Продаж
 СВІТЛА ВІТАЛЬНЯ з натурального дерева, гарний стан,
з 3-х предметів (дзеркало
42х82см., вішалка для одягу
60х23см., підставка для взуття
2-ярусна 60х40см.). Ціна 750
грн. Тел. 0660194566
 ШАФИ 1-, 2-дверні. Диван.
Карниз 3м., трельяж, сервант.
Тел. 0509864682
 СТІНКА меблева, шафа з
антресоллю, доріжка килимова,
люстри, крісло м’яке, двері
дерев’яні. Тел. 0955198630.

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж
 ТЕЛЕВІЗОР «LG». Ціна 400
грн. Торг. Тел. 0996888310.

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

1

Тел. 0990128098 (Олег)

Куплю СВИНЕЙ

 НАСІННЯ СОНЯШНИКА
іспанської селекції «Mirasol»,
кукурудзи «Mais Dnipro» та
«PSC» (ФАО 250, 270, 290).
Доставка. Склад у смт. Липова
Долина. Тел. 0965156001,
0666936622 (Анатолій)
 ДРОВА рубані, твердих та
м’яких порід. Доставка по місту
та району. Тел. 0957998288
 ДРОВА. Тел. 0955250575
 ЗЕРНО КУКУРУДЗИ. Тел.
0994174195
 ЦЕГЛА б/в та нова. Дошка.
Дрова. Обрізки з пилорами.
Доставка. Тел. 0501446845

 ФГ ПРОДАЄ
КУКУРУДЗУ.
З доставкою.
Тел. 0995139836

 РЕЙСМУС 400мм. Циркулярка. Токарний станок по
дереву. Тел. 0665867419
 ДЗЕРКАЛО 50х110см. –
200 грн. Тел. 0999013881
 ВАГОНКА, панелі металеві, бачка 200л. Бідон
алюмінієвий 40л. Тел.
0995372117
 АЛОЕ 3-річного віку
(гілка). Для лікувальних
цілей. Тел. 0660973404
 ГВИНТІВКА малокаліберна ТОЗ-1701 з прицілом та магазином на 5
патронів. Калібр 5,6мм.
Тел. 0996431389.
 СВІЖЕ МОЛОКО з
доставкою у м. Гадяч. Тел.
0999127189 (Олександр)

ТВАРИНИ
продаж

 КОМИШОВІ ПЛИТИ (мати).
Тел. 0665793821
 СІНО в тюках. Доставка. Тел.
0979796234
 КУКУРУДЗА, пшениця. Тел.
0502241769, 0972210906
 МЕБЛІ. Лампа паяльна.
Бак для душа, зерна. Сіно.
Балон, бідон. Телевізор малий.
Велосипед, взуття - дитячі.
Відеомагнітофон, колонки.
Ботинки зимові р. 41-42. Тел.
0955711574.

 ЦУЦЕНЯТА породи
«Пекінес». Вік 1,5 міс. Тел.
0994956094, 0681653492
 БИЧОК молочного віку.
Тел. 0665737580.
 ПОРОСЯ на м’ясо. Ціна
договірна. Тел. 0665886596
 ДВА ТЕЛЯТКА молочного віку. Ціна 65 грн./
кг. Тел. 0999127189
(Олександр)

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

КУПЛЮ

 ПРИЧІП до легкового авто.
Тел. 0678357766
 ОБІГРІВАЧ конверторний
«Сатурн». Потужність 2кВт.
Ціна 800 грн. Тел. 0660194566
 ФГ ПРОДАЄ КУКУРУДЗУ з доставкою. Тел.
0995139836
 ХОЛОДИЛЬНИК
маленький, плита газова
4-камфорна, телевізор «LG»,
пральна машина «Донбас»,
«Малютка». Тел. 0662000908.
 СУШКА яблучна, яблука
домашні, різні, без хімобробки.
Двигун-редуктор 1,6 кВт. Тел.
0665895177.
 ОБІГРІВАЧ «Роус», портативний, батарея чавунна, 8-ми
секційна. Електродвигун 1425
об./хв. Блоки 40х20 б/в. Цегла
б/в. Тел. 0668791450

 ПЛЯШКИ горілчані
– 1 грн./шт., «Чернігів»,
«Рогань» - 80 коп./шт.,
інші пивні – 50 коп./шт.
Алюмінієві банки, макулатуру, поліетилен. Тел.
0501838458, 0980922374
 КУКУРУДЗУ суху, кілька
тонн. Тел. 0668165445


БЮРО ЗНАХІДОК



 ВТРАЧЕНЕ свідоцтво про
базову загальну середню
освіту ДА №025229 видане
19.06.1999 року на ім’я Руслана Рафаеловича Шарафеєва Великобудищанською загальноосвітньою
середньою школою

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Тел.

0950086550
0994757455

ПОСЛУГИ
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН, холодильників,
мультиварок, мікрохвильовок, пилососів, хлібопічок та іншої побутової техніки. Ремонт електроінструментів. Тел.
0953255822, 0678862611
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН, м/х пічок, м’ясорубок, мультиварок, блендерів-комбайнів, пилососів, хлібопічок, духових
шаф, інвекторних зварок,
зарядних пристроїв, «болгарок», дрилів та ін. Виїзд на
замовлення. Досвід роботи
12 років. Доступна ціна. Тел.
0957423588, 0684830471
 ВОДОПОСТАЧАННЯ,
теплопостачання, каналізація. Монтаж, обслуговування, ремонт. Тел.
0955338442
 ПРИВЕЗУ ПІСОК, щебінь,
гранвідсів, цеглу, чорнозем.
Послуги маніпулятора. Тел.
0662127037
 ВИКОНАЮ БУДЬ-ЯКІ
РОБОТИ у вашій оселі. Тел.
0991447497 (Олександр)
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН, холодильників,
мультиварок, мікрохвильовок, пилососів, хлібопічок та іншої побутової техніки. Ремонт електроінструментів. Тел.
0953255822, 0678862611
 САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ
РОБІТ: монтаж – демонтаж,
металопласт – екопласт, каналізація. Встановлення лічильників, бойлерів, насосних
станцій. Вода, опалення.
Ремонт. Тел. 0662743611.
(Олексій). (13)
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗІЛ. Привезу жом. Тел.
0958856159
 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
 РЕМОНТ КВАРТИР,
БУДИНКІВ під ключ! Всі види
внутрішніх робіт: шпаклівка,
відкоси, вікна та двері. Натяжні

4

25

Тел.

5

 ДРОВА дубові, рубані і
метрівки. Тел. 0662127037

1

2

ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

(№4)

0954898661
0684151318

 БУРЯК кормовий. Тел.
0669568122

0992000882
0970259844

ОВЕЦЬ – 30 грн./кг
живої ваги.

Електронні ваги

Тел. 0669669486, 0672996055

 3-КІМН. кв., з/п 49
м.кв., центр міста. Індивідуальне опалення, гараж. Тел.
0979518523

Биків, корів,
телиць, кіз,
коней ДОРІЗ

овець, баранів 37-40 грн/ кг,
кіз, цапів 17-20 грн/кг.

ЦІЛОДОБОВО,
ВИМУШЕНИЙ ДОРІЗ

 БУДИНОК, пров. Чапаєва.
Тел. 0954238850

коней,
биків,
корів,
свиней

Тел. 0991650345,
0973316591 (Тимур)

КУПЛЮ
ДОРОГО
( м. Харків)

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

КУПЛЮ

КУПЛЮ ДОРОГО

 ЖИТЛО в приватному секторі, з усіма зручностями
(гаряча вода, вмебльована, ТБ). Р-н М. Круг. Тел.
0501582055, 0509410142

0991777789
0661211858
0997226777
0995333403
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1

(Владислав)

1

ДОРІЗ

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

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

КУПЛЮ

КУПЛЮ
СВИНЕЙ
БИКІВ

ЗАКУПОВУЄ

0991320345

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

5

М’ЯСОКОМБІНАТ
(М. ХАРКІВ)

Тел.:

2

3

Тел.
8

Тел.

0502715944
0984356165

ДОРОГО

м. Гадяч, вул.
Енгельса, 26

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

51

КУПЛЮ

№ 1 (1000)
13 січня 2022 року

(Женя)

Оголошення, реклама

стелі. Ціна відповідна. Якість,
відповідальність, гарантія. Тел.
0954563959
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН, холодильників,
мультиварок, мікрохвильовок, пилососів, хлібопічок та іншої побутової техніки. Ремонт електроінструментів. Тел.
0953255822, 0678862611

РОБОТА
 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
 На роботу потрібні МИЙНИКИ. Тел. 0953344447
 Пропонуємо роботу
ОХОРОНЦЯ (чоловіки та
жінки), вахтовий метод 15*15
діб. Проїзд, проживання за
рахунок фірми, компенсація за
харчування. Заробітна плата
від 4500 грн. за вахту. Тел.
0668008713, 0674627014
 ПОТРІБЕН ПОМІЧНИК ПО
ДОМУ з гарними навиками
готування. М. Київ, з проживанням. Тел. 0509608070
 ШУКАЮ РОБОТУ ОХОРОНЦЯ. Тел. 0662397207.
 ШУКАЮ МАЙСТРА з виготовлення м’якої дитячої
іграшки. Тел. 0660408763.
 Підприємству на постійну
роботу потрібен ТРАКТОРИСТ-СЛЮСАР. Оплата
праці своєчасна, висока. М.
Гадяч. Тел. 0635385987
 ТОВ «Агро-Край» на
постійну роботу запрошує
ФАХІВЦІВ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ
АПАРАТІВ. Вимоги: вища
освіта, технічного напрямку,
посвідчення водія категорії «В», знання ПК. Звертатися за адресою: м. Гадяч,
вул. Лохвицька, 29. Тел.
0675369805
 Підприємству на постійну
роботу потрібен ПІДСОБНИЙ
РОБІТНИК. Оплата праці
своєчасна, висока. М. Гадяч.
Тел. 0930060043
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№ 1 (1000)
13 січня 2022 року

Полтавський вимір ПРОГОЛОШЕННЯ
АКТУ ЗЛУКИ між УНР і ЗУНР
Проголошення Соборності 22 січня
1919 року - історичний акт об’єднання українських земель в одній державі. Акт Злуки між УНР і ЗУНР увінчав
столітні прагнення українців, розділених і поневолених Російською та Австро-Угорською імперіями, жити в єдиній незалежній державі. Об’єднання
українських земель відбулося з ініціативи і власної волі українців, а не було
накинуто насильно зовнішніми чинниками. Подія заперечує тези ворожої російської пропаганди про те, що єдність
України - результат політики Леніна чи
Сталіна. Національна єдність – обов’язкова передумова успішного спротиву
зовнішній агресії. Пам’ять про об’єднання УНР і ЗУНР в єдину Українську державу зберігали мешканці Західної України й українська політична
еміграція в країнах Західної Європи й
Америки. Ідея соборності була ключовою для наступного покоління учасників українського визвольного руху у XX
столітті 1920-1950 років. Головною метою боротьби Української повстанської
армії було створення Української соборної держави. В ході сучасної російсько-української війни українські військові, так само, як і їхні попередники
понад 100 років тому, відстоюють незалежність і соборність. В лавах Збройних сил за цілісність нашої держави
борються вояки, що походять з усіх її
куточків.
Акт злуки між УНР і ЗУНР пролог до постання сучасної
соборної держави
На рубежі 1918-1919 років виникли сприятливі обставини об’єднання України. 1 грудня 1918 року на
залізничній станції Фастів між представниками ЗУНР і УНР було підписано «предвступний договір»
(тобто попередній) про їхні наміри щодо майбутнього об’єднання в
одну державу. ЗУНР заявляла про
«непохитний намір злитися в найкоротшім часі в одну велику державу з Українською Народною Республікою». З іншого боку, УНР
проголошувала, що вона дає згоду
«прийняти всю територію і населення Західно-Української Народньої Республіки як складову частину державної цілості в Українську
Народну Республіку». 22 січня 1919
року в першу річницю проголошення Четвертого Універсалу в Києві
на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких проголосили
Універсал Директорії Української
Народної Республіки про злуку із
Західно-Українською Народною
Республікою.
Наступного дня, 23 січня, у приміщенні київського оперного театру (сучасна Національна опера України імені Тараса Шевченка) Трудовий
Конгрес України, заслухавши й обговоривши згадані документи, схвалив їх,
надавши законного юридичного характеру. Президента УНРади Євгена Петрушевича незабаром обрали до складу
Директорії. ЗУНР дістала назву Західна область Української Народної Республіки (ЗОУНР). Розпочалася активна співпраця в економічній, військовій
та культурних сферах. Великим культурним здобутком у той час було створення Української республіканської
капели на чолі з Олександром Кошицем. Вона давала концерти не тільки в
Україні, а й гастролювала Європою. До
її складу входили й галичани Микола

Чайківський, Остап Вахнянин, Юрій
Вінцковський, Роман Кирчів, Михайлина Орисик, Олександр Пеленський,
Софія Колодіївна, а також Ольга Копачук із Буковини.
Об’єднання не було доведене до кінця.
Головна причина – агресія більшовицької Росії. Директорія УНР та її уряд під
натиском агресорів залишили Україну.
Не в кращій ситуації була й ЗУНР, перебуваючи у стані постійних військових
дій з поляками. Але Акт злуки залишився подією, що мала велике історичне
значення для українського суспільства
і стала прологом до постання сучасної
соборної суверенної України.

му Педагогічному Інституті. У 1928-29
року Макаренко разом із однодумцями
створив Українську Національну Раду
за кордоном (УНРЗ), яка стала представницьким органом наддніпрянських
українців у еміграції. У післявоєнний
час жив у Німеччині, допомагав українським біженцям уникнути депортації
до СРСР. З 1951року мешкав в США.
Помер у Х›юстоні (штат Техас, США).

Діячі Директорії УНР з
Полтавщини – учасники і
організатори Акту злуки
Загальновідомо, що очолював Директорію УНР уродженець Полтави Симон Петлюра. Як голова Українського
військового комітету Західного фронту Петлюра був делегований на перший Всеукраїнський військовий з’їзд,
що відбувся у Києві 18-21 травня 1917
року. Тут його обирають головою Українського Генерального Військового Комітету, а після утворення першого уряду
УНР — першим Генеральним секретарем військових справ. У цей час Симон Петлюра всю енергію спрямовує
на створення українських збройних сил.
Наприкінці 1917-го, не погоджуючись з
політикою голови Генерального Секретаріату Володимира Винниченка, вихо-

ходу Армії УНР з Києві та від’їзду Винниченка за кордон 11 лютого 1919 року
Симон Петлюра стає головою Директорії. У важких внутрішніх і зовнішніх
умовах протягом 10 місяців він очолює
збройну боротьбу Армії УНР (згодом
— об’єднаних армій УНР і УГА) проти більшовиків і Денікіна. Опинившись
в оточені ворожив сил у безвихідному
становищі, зокрема після переходу з’єднань УГА до Денікіна, уряд УНР на чолі
з Петлюрою виїжджає до Варшави шу-

дить з уряду й виїжджає на Лівобережжя. Там організовує Гайдамацький Кіш
Слобідської України, який у січні-лютому 1918-го відіграє вирішальну роль
у боях за Київ і ліквідації більшовицького повстання на заводі «Арсенал».
Петлюра безпосередньо керує взяттям
заводу українськими військами. Після гетьманського перевороту 28 квітня
1918 року Симон Петлюра став на чолі
Київського губернського земства і Всеукраїнського союзу земств. У липні 1918го Петлюру було заарештовано, але за
чотири місяці звільнено. Переїхавши
до Білої Церкви, де бере участь у протигетьманському повстанні, входить до
складу Директорії УНР і очолює Армію
УНР як її Головний Отаман. Після від-

кати підтримки й союзників. Армія ж
УНР за його наказом іде в перший Зимовий похід.
Також варто добрим словом згадати
ще й уродженця Гадяча - Андрія Макаренка. З початку Української Революції
організатор українських залізничників
і голова їхньої спілки. У період Української Держави (гетьманату) — директор
департаменту в міністерстві залізниць.
Після скинення влади Павла Скоропадського увійшов до Директорії УНР. З
1920-х років в еміграції. З січня 1921
року входив до складу Всеукраїнської
Національної Ради (утворена 4 січня
1921). У 1920-30-х рр. мешкав у Чехословаччині і Австрії. Захистив докторську дисертацію у Вищому Українсько-

Гадячанин Андрій Макаренко

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Спогади і виступи полтавців про
Акт Злуки між УНР і ЗУНР
Із виступу Симона Петлюри, члена
Директорії УНР. Київ. 22 січня 1919
р.: «Громадяне! Тільки тоді ми будемо
кричати «Слава!» вільними грудьми,
коли зміцнимо нашу владу, коли настане спокій нашій землі. Всі, як один чоловік, станьте плечем до плеча на оборону рідного краю від ворогів наших. Я
як Отаман всього війська Українського кажу вам, що зо всіх боків оточені
ворогами. Не слів, а діла чекає від вас
Українська Народня Республіка. Доведіть своєю чесною роботою свою любов
до неї, доведіть, що ви гідні сьогодняшнього свята. Я сам буду кричати з вами
«Слава!», коли ні одного ворога не буде
на нашій території. Перед вами пройшло
Українське Республіканське Військо, котре не щадить свого життя й сил у боротьбі з ворогами. Допоможіть же і ви
йому одежою, харчами. Підтримайте ж
Республіку, котрій ви кричите «Слава!»,
не словом, а ділом».
Зі спогадів Віктора Андрієвського
«З минулого»: «От військові оркестри заграли «Ще не вмерла»!
На дзвіниці Софії загув дзвін. Серед натовпу рух і чути голосне:
«Слава!... Їдуть!... Їдуть!... То Директорія!..». Та от усе стихає, як
на команду. Люде знімають шапки: по чотирьох кутах площі
чотири диякони читають Акт
Злуки усіх українських земель во
єдине тіло. І сльози навертаються мені на очі...»
Віктор Андрієвський — громадсько-політичний діяч, публіцист,
педагог. 1907-17 — гласний Полтавського губернського земства,
1913–16 — гласний Полтавської
міської думи, член полтавської
«Громади». 1917-го стає одним
із засновників Української партії
хліборобів-демократів (Лубни).
Цього ж року знову обраний гласним Полтавської міської думи. Із
кінця 1917 до квітня 1918-го —
комісар освіти УНР у Полтавській губернії.
1920 року у складі Державної
капели під керівництвом Олександра Кошиця виїжджає до
Польщі, де у 1920–30-х роках
працює директором української
таборової гімназії у м. Каліш. Публікує
спогади про перебування капели Кошиця на Закарпатті. Згодом живе у Чехословаччині та Німеччині. У повоєнні
роки займається публіцистичною діяльністю. Автор низки творів про події
1917-19 років в Україні (зокрема спогадів «З минулого») та проблеми національно-державного відродження України. У рамках декомунізації, з ініціативи
першого заступника Державного архіву Полтавської області Тараса Пустовіта у Полтаві з’явилася вулиця на честь
Андрієвського.
Упорядкував Олег Пустовгар, регіональний
представник Українського інституту
національної пам’яті (за матеріалами
офіційного сайту УІНП)
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Допоможи ближньому!

Тел. 0505900181

Тел.

1

Продаж

НБУ

USD

27,41

27,63

26.4998

EUR

30,90

31,29

31,1160

PLN

6,73

6,80

6,8662

Четвер, 13 січня
Хмарно з проясненнями, сніг
мін. -14°, макс. -10°
П’ятниця, 14 січня
Хмарно, невеликий дощ
мін. -8°, макс. +2°

СУПУТНИКОВЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення,
налаштування,
обслуговування,
гарантія

0952229992, 0987452220, 0994174060

Купівля

ПОГОДА

Тел. 0501838458, 0980922374
ВІКНА, ДВЕРІ,
БАЛКОНИ
Низькі
ціни,
постійно
діючі
знижки

Вартість,
грн
29,37
30,30
29,04
19,10

Курс валют (Полтава)
станом на 11.01.2022 р.

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

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

Субота, 15 січня
Хмарно з проясненнями,
слабкий сніг
мін. -2°, макс. 0°
Неділя, 16 січня
Хмарно з проясненнями
мін. -5°, макс. -2°
Понеділок, 17 січня
Хмарно, слабкий сніг
мін. -5°, макс. 0°
Вівторок, 18 січня
Хмарно, слабкий сніг
мін. -6°, макс. 0°
4

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

0997956117

Машиніста тепловоза
Електромонтера з ремонту та
обслуговування електроустаткування
Складача поїздів
м. Гадяч, Гадяцький р-н, Полтавська обл.
51

51

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

Тел.

Марка
пального
А-92
А-95
ДП
ГАЗ

ТДВ «Гадяцький елеватор»
Запрошує на роботу:

Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.
0958276908

ПРОДАЖ ТА ОБМІН
вуглекислотних та
кисневих балонів
АРГОН

Середа, 19 січня
Хмарно
мін. -10°, макс. -1°

ПРОДАМ КУРУДЗУ
ТА ПШЕНИЦЮ
Ціна 6,20 грн.
Від 0,5 тони - 5,80 грн

Тел.

27.01.2022
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

0664534493

2

ПО МІСТУ

Діаметр димоходів від
100 до 400 мм.

ЧОРНИХ ТА
КОЛЬОРОВИХ
МЕТАЛІВ
Дорого

4

каналів турбощіткою.

Ціни на пальне (Полтава)
станом на 11.01.2022 р.

4

ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ
6 м куб.

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

4

4

Очищення
димоходів, камінів,
вентиляційних

ПОСЛУГИ
АСЕНІЗАТОРА

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.

Тел. 0662506957

БРУХТ

ВАГОНКА

АВТОЕЛЕКТРИК

19

20

Сумуємо, пам’ятаємо
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Сумуємо, пам’ятаємо
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У вільну хвилинку
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Астрологічний гороскоп

історії з життя
 е

ДОЛЯ ЗНАЛА:
ЗИМА
ПОДАРУЄ
ЇМ ЩАСТЯ
Для маленької Ілонки зима пахла мандаринками, ялинками, шоколадом, маминим і татовим сміхом. А деревця й кущики, вбрані у білі
снігові льолі, були схожі на наречених. Якось
дівчатко, коли батьки переглядали свої весільні світлини, серйозно мовило:
– Я хочу, щоб моє весілля було взимку!
– Сонечко, взимку холодно. І квітів таких
гарних, як улітку, нема, – сміючись, відповіла мама.
– Я – сніжинка! – тупнула ніжкою доня й побігла до вікна.
М’якенькими, білими лапками, ступав сніг.
Звіявся вітер. Завірюха запросила його на білий танець. Вони кружляли під тьмяними софітами ліхтарів. Світ очікував новоріччя…
…З Ігорем Ілона зустрілася на вечірці у подруги-одногрупниці Ліди. Здавалося, поруч
сиділо не двоє донедавна незнайомих людей, а
близьких родичів. Обоє синьоокі, біляві, вродливі. Доля-невидимка милувалася ними і сумувала водночас. Вона ж бо знає те, що непідвладне людям – майбутнє. Весілля Ігоря та Ілони
відгуляли взимку. Швидко пролетіло чотири
роки подружнього життя. І тепер вони чекали
первістка. Лікарі сказали: буде дівчинка.
– Назвемо Сніжанкою. Ти не проти? – запитала в чоловіка.
Ігор у відповідь поцілував дружину. Маленька народилася здоровою, а Ілона після пологів
почула себе зле. Жила від лікарні – до лікарні. Доня тягнула рученята до тата, усміхалася,
але він завжди поспішав. Винувато пояснював:
мушу багато працювати. Ілонине серце, коли
чоловік наспіх цілував її та Сніжанку, починало тривожно битися…
Інколи забігала Ліда. Ігор у присутності подруги ніяковів. І Ліді було трохи некомфортно. Ілона нічого не помічала. У неї були зовсім
інші клопоти. Через тиждень, коли відсвяткували день народження Сніжанки, Ігор прийшов додому раніше, ніж зазвичай.
– Ілоно, ти повинна вислухати мене. Не хвилюйся, будь ласка. Я буду допомагати, не відмовляюся від аліментів, але не можу більше
жити з тобою. Ти часто була в лікарні, я… я відвик від тебе…
– Хто вона? – чужим, хриплуватим голосом
запитала Ілона.
– Ліда.
Ілона не влаштовувала сцени. Він щось запитував – вона відповідала. А Сніжанка ховалася то за тата, то за маму. Сміялася. І щось
щебетала, щебетала. Аж коли Ігор зачинив за
собою двері, стало невимовно боляче. Навіть
фізичний біль не був таким нестерпним. Ліда,
подруга! Сльоза доганяла сльозу. Ілона плакала тихо, аби не злякати Сніжанку. А доня маленькою долонькою витирала мамине обличчя. І зовсім по-дорослому зітхала…
Батьки заспокоювали Ілону.
– Ти ще будеш щаслива, – гладила, як у дитинстві, доньчину голову матір.
– Натовкти би писок зятенькові, – ходив туди-сюди кімнатою злісний батько. – Не чоловік він…
Розлучилися з Ігорем без скандалів. Він приносив Сніжанці подарунки, вітав зі святами.
Ілона навчилася сприймати його, як чужу, посторонню людину. Незважаючи на пережите,
Ілонине здоров’я поліпшувалося. Тепер вона
частіше зупинялася біля дзеркала. Але вродлива молода жінка не була схожа на колишню Ілону. Очі були сумними. Сміялася рідко.
– Може, б ти повернулася на роботу. Серед
людей легше, – радила матір. – Сніжанці раду

дамо. Сьогодні заходила в аптеку, дівчата запитували про тебе.
– А й справді, – підтримав батько. – А то з
дому не виходиш. Замкнула себе від людей і
світу.
…У вихідні Ілона садила Сніжанку на санчата й везла до парку. Ліпили разом маленькі
сніговики. А дорогою додому заходили до магазину за мандаринами-апельсинами. Цього
дня Ілона ледве тягла санчата. Снігу нападало
стільки. Сніжанка тримала торбинку з апельсинами. Врапт санчата зашпорталися і перевернулися. Сніжана злетіла в сніг. Апельсини жовтими клубочками покотилися по дорозі. Ілона
однією рукою обтріпувала доньку, іншою – намагалася зібрати апельсини.
– Не можете дати ради, дівчата?
Незнайомий «рятівник» допоміг зібрати апельсини, витріпав маленький коцик і застелив
санчата.
– Нині вулицями і ходити, і їздити важко.
Зате зима гарна. Справжня. Стільки снігу намело. Давайте, підвезу вас, – пожартував. –
Моя машина в гаражі стоїть, і твою, малеча,
треба поставити.
– Нам недалеко, – сказала Ілона.
– А тато мене ніколи не возив, – обізвалася
Сніжанка.
– Не хвилюйся, маленька, зима недавно почалася. Навозиться. А то мама ще загубить тебе
в снігу.
Біля свого будинку Ілона подякувала незнайомцеві за допомогу. А він побажав більше не
губитися в снігу і помахав Сніжанці рукою…
У зимові дні в аптеці завжди людно.
– Доню, що б ти від кашлю мені дала?
– Пані, ті ліки дуже дорогі, знайдіть-но щось
дешевше.
– Швидше рухайтеся! Шукаєте півгодини
одні таблетки!
Ілона крутилася, мов білка.
– Доброго дня. І як ви це так спокійно
терпите?
За віконечком стояв знайомо-незнайомий
«рятівник». Купив «простудні» ліки. Подякував. Непомітно затримав на Ілоні погляд. Передноворічні дні видалися доволі холодними.
Після роботи хотілося якнайшвидше додому.
А на зупинці, як на зло, багато людей, тиснява.
– Ілоно, доброго вечора, – привітався «рятівник». – Хотів би підвезти вас. Якщо дозволите.
– Звідки ви знаєте моя ім’я?
– На бейджику прочитав. А я – Максим. Зізнаюся: чекав, коли ви закінчите роботу. Погоджуйтесь, бо замерзнемо, поки будете думати.
Чи вас чоловік зустрічатиме?
– Ні!
Ілона дізналася, що Максим одружився дуже
молодим – на другому курсі університету. А на
п’ятому – розлучився. Його дружина закохалася у перспективного й не бідного викладача.
Тепер і Максим має власну справу. А особисте
життя відкладає на потім. Максим намагався не набридати Ілоні. Бувало, забігав до аптеки. Деколи підвозив додому. А ще любив спостерігати, як Ілона та Сніжана ліплять у парку
сніговичків, бавляться у сніжки. Йому подобалися ці дві білявки. Але давнє розчарування
вперто не бажало відпускати…
Доля знала: колись Максим зліпить для Сніжанки величезного сніговика. Закохає у себе
Ілону. Й називатиме маму та доню щастям,
знайденим у снігах. А потім їх стане четверо
– в Сніжани з’явиться братик. А зараз… Просто ще не час…
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
На цьому тижнi у вас
з`явиться можливiсть
швидко розiбратися з
складними ситуацiями.
У понедiлок постарайтеся плавно
увiйти до робочого ритму, не варто хапатися за все вiдразу. Зiрки пророкують, що середовище
буде надзвичайно вдалим днем:
вам практично не буде перешкод
для досягнення будь-якої мети.
Тож ставте перед собою великi
завдання. У недiлю вас порадують
зустрiчi iз друзями.
ТЕЛЕЦЬ
(21.04 - 21.05).
Зараз у вас може виникнути потреба будувати своє життя заново, зруйнувавши те, що набридло та заважає. Однак iдеї, що виникають, не
слiд негайно втiлювати, ви повиннi
спочатку все добре осмислити i
продумати наслiдки. Майбутнє
поки що має досить туманнi контури, що не може не викликати у
вас певну розгубленiсть. Але якщо
не працювати над його наближенням, воно вислизне i залишить
гiрке розчарування нездiйснених
надiй та втрачених можливостей.
БЛИЗНЮКИ
(22.05 - 21.06).
Тиждень сповнений
приємних подiй, активностi, несподiваних зустрiчей та сприятливих обставин.
Ви зможете зараз просто згорнути
гори. Причому вiд вас не потрiбно
особливих зусиль. Ваше заповiтне
бажання може виповнитися, тiльки не заважайте долi. Близьким
людям захочеться допомогти вам
у просуваннi до мети. Улюблена
людина надихатиме i радуватиме.
А на роботi зросте ваш авторитет
та зарплата.
РАК (22.06 - 23.07).
Зараз не зупиняйтеся
на досягнутому, смiливо
скорiть чергову вершину. У понедiлок хтось поруч iз вами
здатний легко вийти з рiвноваги,
не давайте йому цього приводу. У
четвер у вас вдасться укласти вигiдний договiр, досягти компромiсу у спiрних питаннях. У п`ятницю
у вас буде шанс блискуче продемонструвати свої вмiння та навички у професiйнiй сферi. У вихiднi
днi бажання змiн може спонукати
вас до рiшучих дiй.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
У першiй половинi тижня добре було б налаштуватися на активне
спiлкування, виступи
перед масовою аудиторiєю принесе вам успiх та пiдвищить ваш
престиж. У вiвторок на вас навалиться снiговою грудкою дрiбнi
незначнi справи. Середу краще
присвятити дiловим переговорам, оформленню та пiдписанню
паперiв, заповненню декларацiй.
У четвер можливий певний спад
настрою, не пiддавайтеся зневiрi,
iнакше можете вiдчути себе зовсiм
без сил.
ДIВА (24.08 - 23.09).
Майже iдеальний тиждень, щоб зайнятися
особистим життям,
сходити на побачення, запланувати спiльну поїздку. Особливо цiкавi
iдеї можуть вiдвiдати в п`ятницю.
Ну а робота багато уваги, на щастя, не вимагатиме. Там усе йде
накатаною. У вихiднi, особливо у
недiлю, ви вiдчуєте себе спокiйно
та впевнено.

Ольга Чорна

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ТЕРЕЗИ
(24.09 - 23.10).
Смуга везiння та удач
триває, вам вистачить
сил та енергiї для реалiзацiї планiв та iдей. Довiра
партнерам - гарна риса, але iнодi
краще ще раз переконатися у їхнiй
надiйностi. У середу вам, схоже,
доведеться переконувати скептично налаштованих опонентiв.
Вашi пропозицiї будуть почутi та
схваленi начальством. Але четвер i п`ятниця можуть виявитися
найнапруженiшими i найважчими
днями тижня, вони вимагатимуть
терпiння та максимальної зосередженостi.
СКОРПIОН
(24.10 - 22.11).
На цьому тижнi ви зможете отримати роботу
мрiї. Або ж вам пiднiмуть зарплатню. Але
точно ви будете цiнним робiтником в очах начальства. За бажання
та зосередженостi на головних питаннях, ви можете досягти високих результатiв та реалiзувати все
намiчене. У суботу незапланована
зустрiч вiдкриє перед вами новi
перспективи та горизонти.
СТРIЛЕЦЬ
(23.11 - 21.12).
Цього тижня дiйте не поспiшаючи, наполегливо
просуваючись до поставленої мети. Вам не варто переживати за iнших, не звалюйте на
плечi чужi турботи, у кожного свої
проблеми i способи їх вирiшення, ви ж зi своїм статутом будете
недоречнi в чужому монастирi. У
середу та четвер найрозумнiшим
буде не дiяти, а спостерiгати та
аналiзувати. Пiсля досить метушнi
тижня варто добре вiдпочити у законнi вихiднi днi.
КОЗЕРIГ
(22.12 - 20.01).
Зосередьтеся на роботi, це вам просто необхiдно, щоб уникнути
критичних зауважень та неприємностей. Можливо, в деяких питаннях ви припуститеся помилок,
марно це заперечувати, треба виправити. Постарайтеся бути терплячими до незначних недолiкiв
оточуючих, iнакше вашi постiйнi
причiпки по дрiбницях можуть перевести кого завгодно. У п`ятницю
друзi допоможуть упоратися з деякими проблемами. Обережнiше
з бажаннями в особистому життi
вони загрожують справдитися.
ВОДОЛIЙ
(21.01 - 19.02).
Час зайнятися оновленням iмiджу, ви повиннi
виглядати на всi сто.
Цього тижня вам доведеться приймати важливi рiшення
та пожинати їхнi плоди. Спiвпраця
з партнерами з iнших мiст поступово налагоджується, можлива
поїздка, зустрiч та важливi домовленостi. У суботу будьте особливо
уважнi до дiтей та рiдних, стримуйте напади дратiвливостi.
РИБИ
(20.02 - 20.03).
Постарайтеся на початку тижня уникати
конфлiктiв iз колегами
та друзями. Не потрiбно наполягати на своєму на шкоду iншим.
Наприкiнцi тижня вам можуть запропонувати цiкаву роботу. Присвятiть облаштуванню свого будинку хоч би один день. Виявляйте щедрiсть, а не дрiб`язковiсть.
Придiлiть своїм дiтям достатньо
уваги i подбайте про них, вони потребують вашої мудрої поради.

Корисно
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ГОЛОВНІ НАУКОВІ ВІДКРИТТЯ 2021 РОКУ,
ЩО ЗМІНЮЮТЬ ЛЮДСТВО
Вакцина проти ВІЛ пройшла успішні
випробування
На початку грудня вчені з американського Національного інституту алергії та інфекційних захворювань відзвітували про
успішне випробування вакцини від вірусу імунодефіциту людини. Препарат сконструювала компанія Moderna за технологією мРНК. Вона не унікальна, але у 2021
році про неї заговорили як про революційну. За нею виготовляють вакцини від коронавірусу компанії Pfizer-BioNTech та
Moderna. Позитивні результати вакцини
від ВІЛ досягнуті в ході випробувань на
макаках. Через 58 тижнів після вакцинації у всіх щеплених тварин виробилися вимірювані рівні антитіл, що нейтралізують
більшість штамів ВІЛ-інфекції. Хоча введені дози мРНК були високими, вакцина
добре переносилася і викликала лише легкі тимчасові побічні ефекти, зокрема втрату апетиту. У разі підтвердження безпеки та
ефективності вакцини буде оголошено про
першу фазу її дослідження на здорових дорослих людях.
Термоядерний реактор створив
більше енергії, ніж спожив
Ученим із США в листопаді вперше вдалося згенерувати більше енергії під час реакції керованого термоядерного синтезу,
ніж споживає установка, яка запускає злиття атомних ядер. Зараз робота проходить
експертну оцінку. Якщо результати підтвердять незалежні фахівці, то можна буде
упевнено сказати про досягнення важливої
віхи в розвитку цієї галузі енергетики. Як
повідомили дослідники, у реакції термоядерного синтезу було досягнуто рекордного
виходу енергії – 1,3 мегаджоуля. Це значно кращий результат порівняно з попередніми спробами: вихід енергії у вісім разів
більший, ніж в інших цьогорічних експериментах, та у 25 разів більший, ніж в експериментах, проведених у 2018 році. Тож це
велике досягнення для фізиків Ліверморської національної лабораторії США.
Віагра знижує ризик
хвороби Альцгеймера
Дослідження вчених приватної клініки
Клівленда (США) показує, що препарат
силденафіл (більш відомий як віагра) значно знижує ймовірність розвитку хвороби
Альцгеймера. Від неї страждають 6% людей віком понад 65 років: уражається сіра
речовина головного мозку, що призводить
до втрати пам›яті. Учені проаналізували заявки на медстрахування 7,2 млн людей і виявили, що вживання силденафілу знижує
можливість розвитку недуги протягом наступних шести років майже на 70% порівняно з пацієнтами, які його не приймають.
Звісно, такі результати не доводять причинно-наслідковий ефект. Люди, які приймали силденафіл, могли вживати й інші
препарати або займатися фізичною активністю, що підвищує шанси не стати жертвою хвороби. Проте дослідники кажуть,
що виявленої кореляції достатньо для визначення силденафілу як головного кандидата на ліки проти хвороби Альцгеймера.
Учені приватної клініки збираються проводити дослідження, щоб довести або спростувати наявність причинно-наслідкового зв›язку.
Живих роботів навчили
розмножуватися
Спроєктовані штучним інтелектом та зібрані вручну ксеноботи – живі машини з
ембріональних клітин жаби – можуть спонтанно себе відтворювати. Уперше ксенобо-
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утворюється у вигляді пластівців і просто
виринає на поверхню.
Такими установками, вважають учені, можна обладнати кожен автомобіль та
електростанцію на викопному паливі, у результаті чого повітря посвіжішає буквально «на очах». Для комерціалізації технології створили компанію LM Plus.

тів представили вчені із США у 2020 році.
Для їх створення використали стовбурові
клітини з ембріонів південноафриканської
жаби Xenopus laevis. Геном жаби залишився незмінним, але клітини перепрограмували. Після інкубації близько 3 тис клітин
з›єднали вручну за допомогою крихітних
пінцета й електрода. Створені таким чином ксеноботи могли рухатися, знаходити задані цілі та відновлюватися після пошкоджень. У новій роботі вчені навчили
ксеноботів створювати собі подібних. Це
абсолютно новий спосіб розмноження: «дорослі» ксеноботи збирають клітини, і через
кілька днів «малюки» перетворюються на
повноцінних ксеноботів. Ксеноботи використовують так звану кінематичну самореплікацію – процес, який раніше спостерігали лише на молекулярному рівні. Аби
з›ясувати, яка форма ксеноботів найкраще підходить для відтворення, учені звернулися до штучного інтелекту. Запущений
на суперкомп›ютері еволюційний алгоритм
протестував мільярди форм тіла ксеноботів
і знайшов ту, що забезпечить найефективнішу кінематичну самореплікацію. На це
завдання суперкомп›ютер витратив кілька
місяців. Він зупинився на С-подібній формі, що нагадує «пакмана» з однойменної
гри. Потім учені зібрали роботів за запропонованою комп›ютером схемою і показали, що нові ксеноботи можуть успішно відтворювати себе протягом кількох поколінь.
Автори роботи вважають, що ксеноботи дадуть глибше розуміння процесу розмноження і дозволять створювати живі машини для регенеративної медицини, розробки
ліків та збирання мікропластику у воді.
Ліки для зупинки старіння
Застосування ліків, що зупиняють процес старіння та омолоджують організм,
може початися через п›ять-десять років.
Японські вчені відкрили механізм, за допомогою якого можна позбутися клітин,
що старіють. За словами професора науково-дослідного інституту медицини Токійського університету Макото Наканісі,
вікове ослаблення функцій організму викликане накопиченням в органах «старіючих» клітин, що запускають запальні процеси. Їх 60 років тому відкрив американець
Леонард Хейфлік. Він виявив, що клітини
можуть ділитися лише певну кількість разів. Останні дослідження довели, що ділення може припинитися через ушкодження
ДНК або окислювальний стрес. «Якщо видалити «старіючі» клітини, то можна зупинити запальні процеси, а отже, домогтися
істотного гальмування старіння», – розповів Наканісі. У 2014 році вчені стали вивчати, чому клітини не можуть розмножувати-
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ся, і виявили молекулярний механізм. Вони
створили клітини із загальними для всіх
«старіючих» клітин властивостями і стали шукати те, що вбивало б тільки їх. Учені
з›ясували, що для «старіючої» клітини важливий фермент GLS1. Він тісно пов›язаний
з процесом метаболізму глутаміну. Щоб вижити та нейтралізувати кисле середовище,
клітина потребує аміаку, який продукується при перетворенні глутаміну на глутамінову кислоту, тобто при процесі, у якому
необхідний GLS1. Дослідники використали препарат, який проходить клінічні випробування як ліки проти раку. Цей препарат ввели старій миші. Результатом стало
різке поліпшення в органах та структурах,
які зазнали вікових змін. Після ін›єкції вчені побачили покращення симптомів діабетичної хвороби та атеросклерозу.
«Скупчення «старіючих» клітин викликають хвороби Альцгеймера і Паркінсона.
Одним препаратом можна досягти поліпшення за багатьма видами вікових захворювань і домогтися омолодження», – сказав професор. Якщо буде доведена безпека
препарату для людини, його спочатку застосовуватимуть для людей з прогерією –
синдромом передчасного старіння. Потім
– для тих, хто через вікове ослаблення м›язів не може вести звичайний спосіб життя,
і для пацієнтів, у яких відмовили нирки та
яким потрібен діаліз.
CO2 навчилися перетворювати на
кисень і вуглець
Австралійські вчені створили просту й
ефективну установку для перетворення
вуглекислого газу на кисень і вуглець. У
разі її масштабування автомобілі з ДВЗ,
ТЕС на вугіллі або газі та промислові установки замість вуглекислого газу під час
спалювання палива зможуть виробляти чистий кисень. В основі дослідної установки
об›ємом два літри лежать фізико-хімічні
явища, пов›язані з пропусканням вуглекислого газу через галій. Це так званий рідкий
метал, який починає плавитися при температурі 30 градусів. Крім галію в рідкій формі та галію у вигляді наночастинок, у суміш
додаються срібні стрижні нанометрових
розмірів. У процесі роботи суміш інтенсивно перемішується. Це викликає трибоелектрохімічні реакції: рідини внаслідок сили
тертя активніше взаємодіють з поверхнями твердих наповнювачів. Учені повідомили, що компактна установка протягом місяця без зміни характеристик щохвилини
перетворювала 100 мл CO2.
На перетворення тонни CO2 на кисень
і твердий вуглець витратили 230 кВт-год
електрики, що коштує 100 дол. Ефективність перетворення досягла 92%. Вуглець
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Гвинтокрил політав
на іншій планеті
На початку 2021 року на поверхню Марса сів апарат Perseverance. Разом з ним прибув гелікоптер Ingenuity, який здивував і
вчених, і любителів космосу. Планувалося, що він здійснить п›ять польотів протягом 30 марсіанських днів і розіб›ється.
Автори проєкту хотіли з›ясувати, чи можуть гвинтокрили працювати в марсіанській атмосфері. Однак Ingenuity не тільки
злетів, а й пережив зміну пір року та допоміг марсоходу вивчати планету. За пів року
роботи гелікоптер поставив кілька рекордів, і NASA покладає на нього ще більше надій. Гвинтокрил здійснив уже 18 вильотів.
Він підіймався на висоту 12 метрів, летів
зі швидкістю 18 км/год, подолав відстань
3,6 км і провів у польоті 30 хв. Апарат автоматичний: керівники відправляють команди, а вертоліт їх виконує сам. Програмне
забезпечення апарата передбачає польоти
лише над плоскою поверхнею. Розробники
не вчили гелікоптер працювати в гористій
місцевості, бо ніхто не думав, що він працюватиме так довго. На створення апарата
вагою 1,8 кг NASA витратило 85 млн дол.
Крім того, що Ingenuity зміг літати в атмосфері Марса, щільність якої в 72 рази нижча
за земну, він зробив безцінний внесок у розвиток аерокосмічних технологій.
Почалися випробування вакцини
від раку грудей
Клініка в Клівленді оголосила про початок безпрецедентних клінічних випробувань препарату, що запобігає розвитку
тричі негативного раку молочної залози
(ТНРМЗ) – найагресивнішого різновиду
цього захворювання. За статистикою, саме
цю форму раку грудей найчастіше діагностують у жінок віком до 40 років, а також у
людей з вродженою генетичною мутацією
(BRCA1), що значно підвищує ризик розвитку цього захворювання.
Таку мутацію успадкувала актриса
Анджеліна Джолі. Дізнавшись, що ймовірність розвитку цього різновиду раку у неї
становить 87%, вона видалила обидві молочні залози. Після операції ризик актриси захворіти впав до 5%. Розробити вакцину, яка б суттєво знижувала ризик розвитку
недуги, намагаються кілька наукових колективів. Проте випробування потенційних
препаратів досі обмежувалися лабораторними дослідами на тваринах. Дія препарату, що вводиться у вигляді трьох ін›єкцій з
двотижневою перервою між ними, заснована на пошуку в організмі специфічного білка. У нормі він виробляється лише в молодих матерів у період годування груддю. У
решту часу присутність цього протеїну в
крові вказує на наявність потенційної пухлини. Виявивши його, вакцина подає сигнал імунній системі. Поки що препарат випробовуватимуть на добровольцях, у яких
ТНРМЗ діагностований на ранній стадії та
виліковний за допомогою традиційної терапії. Наступним кроком стане випробування
вакцини на здорових волонтерах з групи
ризику, у тому числі на жінках зі спадковою мутацією гена BRCA1.
«Економічна Правда»
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