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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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ВІТАЄМО

молодих мам

12.01. Наталія Шульженко
(с. Тепле) дівч., 3450 53 см
13.01. Марина Білан (с. Соснівка) дівч., 3930 55 см
13.01. Валентина Бибочкіна
(с. Гадяч) дівч., 2950 49 см
13.01. Оксана Левун
(с. Пирятинщина) дівч., 3550 53 см
15.01. Юлія Грабар (с. Хитці) дівч., 2900 50 см

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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Життя громад

СТВОРИМО
ПАМ’ЯТЬ
ВЛАСНИМИ
СИЛАМИ

БЛИЗЬКО 23 ТИСЯЧ
СПОЖИВАЧІВ
ОТРИМУЮТЬ БЛАКИТНЕ
ПАЛИВО ЗАВДЯКИ
«ГАДЯЧГАЗУ»
ПрАТ «Гадячгаз» обслуговує 22026
побутових споживачів, 102 юридичних
споживачів у яких 237 об›єктів споживання,
1260 км розподільних газопроводів, 42
газорегуляторних пункти, 168 шафових
регуляторних пунктів, 1877 комбінованих
будинкових регуляторів газу, 118 станцій
катодного захисту. Всього газифіковано 74
населених пункти.
Цілодобово, сім днів на тиждень, виїжджає на виклики аварійно-диспетчерська служба «104» ПрАТ
«Гадячгаз». Ремонт та модернізація мереж, захист газопроводів від корозії, ліквідація витоків газу, повірка та заміна лічильників тощо. Усе це можливо завдяки вчасній оплаті послуги розподілу газу. Щоб у
кожній оселі було тепло, комфортно та затишно.
Нагадаємо, що сплатити за послугу розподілу
газу потрібно до 20 числа місяця, в якому отримуєте послугу.
Будьте уважні! Послуга розподілу газу сплачується окремо від плати за газ як товар, на рахунок
ПрАТ «Гадячгаз» рівномірними щомісячними платежами. При цьому не обов’язково чекати паперового рахунку.
Ми з розумінням ставимося до ситуації, що на сьогодні склалася через пандемію коронавірусу, і до проблем, які у зв’язку з карантином з’явилися у кожного
з нас. Але якщо ви можете розрахуватися з оператором ГРМ за послугу розподілу газу дистанційно, прямо з дому, за допомогою онлайн-сервісів, робіть це, не
зволікаючи. Сплачуючи, обов’язково вкажіть у призначенні платежу номер особового рахунку для ідентифікації оплати.
Не накопичуйте борги. А ще подбайте про тих, хто
піклується про вас, про вашу безпеку.
ПрАТ «Гадячгаз».

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.
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. Відділ освіти міської ради, організував конкурс
на кращий ескіз серед учнів шкіл Гадяча, триватиме
він 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.
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».

ВОЛОНТЕРИЗООЗАХИСНИКИ
ЗНОВУ ПРОСЯТЬ
ДОПОМОГИ

Імена полеглих за Батьківщину заслуговують бути
вкарбованими в історію нашого міста. І цю пам’ять
маємо створити ми самі.

Відкрите звернення до всіх гілок органів влади
Полтавщини, керівників фермерських господарств
із проханням про допомогу опублікувала Наталія
Дорогань, голова РГО по захисту тварин «Врятуйте наші душі».
«Ми, районна громадська організація захисту прав
тварин «Врятуйте наші душі» дуже занепокоєні ситуацією, що склалася в нашій громаді у сфері поводження з безпритульними тваринами, і нашу занепокоєність поділяє велика кількість мешканців нашого
міста.
Члени організації, волонтери, допомагають безпритульним тваринкам виживати у цей складний зимовий період. На сьогодні під опікою маємо до 400
тварин. Команда працює на самоокупності та завдячуючи допомозі небайдужих людей. Сьогодні вкрай
гостро стоїть питання харчування безпритульних
тварин, тому звертаємося до із проханням про допомогу в придбанні кормів – круп та сухого корму!» –
йдеться у зверненні.
Телефони для контакту: 066 93 96 311 – Наталія
Дорогань; 095 81 69 053 – Леся Паладич 095 519 25
00 – Олена Гейко.

Влад Лидзарь

«БМ»

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)

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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подяка

УКЛІН ДОЗЕМНИЙ ЗА
ВРЯТОВАНЕ ЖИТТЯ
Дарина Ткаченко, із села Березова Лука, її батьки
та всі рідні висловлюють слова щирої вдячності та
низько вклоняються всім своїм землякам за моральну і матеріальну підтримку у тяжкий час для нашої
родини. Щиро дякуємо керівникам, колективам та
учням Березоволуцької, Ручківської, Петровсько –
Роменської, Лютенської, Соснівської, Сергіївської
та інших шкіл. Дякуємо керівникам району, Петрівсько – Роменської ТГ, старостам і депутатам Березоволуцької та Середняківської с \р, колективу Гадяцької філії «Полтаваобленерго» та всім небайдужим
людям. Дякуємо за чуйність, людяність, професіоналізм та врятоване життя Колективу Гадяцької міської лікарні, Полтавської обласної клінічної лікарні
ім. М.В. Скліфосовського, Інституту нейрохірургії
ім Ромоданова м. Київ, особисто доктору Мед. наук
М. Ю Орлову та його команді.
Без вас усіх, добрі люди, ми б не впорались. Нехай
благословить вас Бог.
Із глибокою шаною і вдячністю сім’я Ткаченків

фотофакт

Стихійний ринок, на кругу перетворився на
стихійну парковку.

АВТОБУС ГАДЯЧ –
СОСНІВКА - ЛЮТЕНЬКА
Минулого тижня у соцмережах зявилося
наступне повідомлення: «Усі дуже стурбовані
ситуацією, яка склалася сьогодні з
автобусним перевезенням у громаді, тим, що
маршрутки не їдуть до жодного села нашої
громади…»
Відповідальним особам вдалося оперативно вирішити проблему, тож на сайті Лютенської ргомади зявилося повідомлення.
Із понеділка, 17 січня відновлюється автобусне сполучення за маршрутом Гадяч –Соснівка –
Лютенька – Гадяч за старим графіком роботи:
1. 5 - 40 Гадяч – 06 - 40 Лютенька;
2. 11 - 50 Гадяч -12 - 50 Лютенька;
3. 17 - 15 Гадяч -18 - 15 Лютенька.
Просимо вас активно користуватися даним транспортом, щоб перевізник в подальшому здійснював
дані перевезення відповідно до діючого Договору.
Пільгові перевезення будуть відшкодовуватися жителям громади згідно Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремих категорій громадян Лютенської сільської ради на 2022-2024 роки.
«БМ»

прошу слова

РЯТУЙТЕ ГОЛУБІВ
Жителька міста Гадяч звертається до працівників
комунальних організацій і підприємств з вимогою
невідкладно відкриті забиті отвори на горищах п’ятиповерхівок, через які залітали голуби. Птахи, що
залишилися зачиненими загинуть від голоду, а решта не зможуть потрапити у свої домівки і загинуть від
холоду. Вона закликає не лише до людяності, а й нагадує про дотримання норм чинного законодавства,
яке передбачає за такі дії кримінальну та адміністративну відповідальність.
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Минулого тижня
в Гадячі
народилося
9 немовлят

пожежі

ПОЖЕЖА НА
ЗАПРАВЦІ
16 січня о 22:10 рятувальники отримали
повідомлення пожежу на території АЗС
«Мотто», що на перехресті вул. Чкалова
та пров. Медового у Кременчуці. Пожежа
на заправці сталася через зіткнення
мікроавтобусу з ємністю, у якій містився
пропан, 58 річний водій загинув на місці.
Ліквідовували займання до 6 ранку,
протягом майже 8 годин. Вогонь гасили
25 вогнеборців за допомогою 4 пожежних
машин.
Судячи з оприлюдненого запису камери відеоспостереження, мікроавтобус врізався у ємність з газом,
на повній швидкості вилетівши з дороги на територію заправки.
Прес-служба ГУ ДСНС Полтавщини

СПРАВУ ПРОТИ
ВЕБКАМ-СТУДІЇ
ЗАКРИЛИ
13 грудня Октябрський райсуд Полтави
скасував арешт майна у справі щодо
онлайн-порностудії, яку СБУ викрила
влітку 2020 року. Суддя Олена Шевська
зобов’язала правоохоронців повернув
власникам вилучену техніку та секс-іграшки.
Про це стало відомо з Єдиного державного
реєстру судових рішень.
Раніше «Полтавщина» повідомляла, що з червня 2020 року поліція розслідувала справу діяльності у Полтаві онлайн-порностудії, в якій жінки вели
відеотрансляції відвертого та порнографічного змісту на різних сервісах. З матеріалів справи відомо,
що жінки працювали у три зміни, а «найприбутковішою» для заробітку була нічна. Середній заробіток
в такий час становив близько 35 тис. грн на місяць.
Кримінальне провадження було відкрите 15 жовтня
2020 року за ч. 3 ст. 301 ККУ (Виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів, вчинені за
попередньою змовою групою осіб, або з отриманням
доходу у великому розмірі). В рамках провадження правоохоронці провели обшук у цій вебкам-студії та вилучили:
сервер, 17 системних блоків, ноутбук, 16 вебкамер, 5 комутаторів, маршрутизатор, 4 Wi-Fi роутери, 6 смартфонів;
5 фалоімітаторів, 2 вібратори, 2 віброяйця, анальну
пробку, 3 вагінальні краплі, червону мотузку;
блокнот, чорнові записи, список із правилами та
інші документи.
Але вже у травні 2021-го адвокатам студії вдалося повернути все це майно. Підставою стало те, що зі
всіма предметами уже проведені експертизи, а їхнє
вилучення «перешкоджає здійсненню підприємницької діяльності». Суд відмовився знімати з цих
речей арешт, тому предмети віддали «на відповідальне зберігання». Користуватися ними було дозволено, а продавати — ні. Відповідно до матеріалів справи, що у вересні 2021 року справу було закрито на
підставі постанови слідчого — у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Зокрема
через це, суддя Олена Шевська задовольнила клопотання адвоката про зняття арешту з техніки та секс-іграшок і зобов’язала слідчого та прокурора повернути вилучене майно власникам.
Анастасія Недогорська, «Полтавщина»

2 пари
одружилися

16 осіб
пішли
з життя

СБУ ВИКРИЛА
ФАХІВЦЯ
В СФЕРІ
РАДІОЗВ`ЯЗКУ,
ЯКИЙ БЛОКУВАВ
СПЕЦІАЛЬНІ
ЧАСТОТИ
ВІЙСЬКОВОЇ
ЧАСТИНИ У
ПОЛТАВІ
Служба безпеки України у Полтаві викрила
та припинила протиправну діяльність
місцевого мешканця, який створював
перепони у роботі однієї з ключових
військових частин регіону. Зазначена в/ч
забезпечує спеціальними засобами зв`язку
інші військові частини ЗС України.
За даними слідства, зловмисником виявився колишній військовий. Чоловік протягом року періодично налаштовував своє радіоелектронне обладнання на діапазон спеціальних частот військових, чим
«глушив» передачу електронної інформації в/ч, перешкоджаючи при цьому діяльності Збройних Сил
України в особливий період.
Наразі перевіряється інформація щодо зв’язків фігуранта зі спецслужбами РФ.
У ході обшуків, проведених за адресами розташування обладнання і мешкання правопорушника, правоохоронці виявили та вилучили:
- комп’ютерну техніку з доказами протиправної
діяльності;
- 5 радіоелектронних засобів та інше мережеве обладнання, за допомогою якого здійснювалося втручання у спеціальний діапазон частот військових.
Відкрито кримінальне провадження за ст.114-1
Кримінального кодексу України (перешкоджання
законній діяльності Збройних Сил України та інших
військових формувань). Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин протиправної діяльності та
притягнення до відповідальності осіб, причетних до
вчинення злочинів проти державної безпеки.
Заходи з викриття та документування протиправної діяльності проводилися кіберфахівцями та слідчими СБУ в Полтавській області за процесуального
керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері центрального регіону.
Прес-служба СБУ

БІЛЯ ЛОХВИЦІ
ПЕРЕКИНУЛАСЬ
АВТОЦИСТЕРНА
16 січня о 12:15 поблизу с. Гиряві Ісківці
Миргородського району на автошляху
Р 60 «Кролевець – Пирятин», водій
газовозу (ємністю 18 м. куб.) не впорався
з керуванням та допустив перекидання
автоцистерни на узбіччя.
Витоку газу не спостерігалось. Жертв та постраждалих немає. Для перекачки газу до місця події приїхав газовоз. Від ДСНС для чергування залучено 5
осіб та 1 од. техніки.
Прес-служба ГУ ДСНС Полтавщини
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1 пара
розлучилася

ВИГОТОВЛЯЛА
ПОРНОГРАФІЮ ЗА
УЧАСТЮ ДОНЬОК
6 ТА 8 РОКІВ
Оперативники відділу протидії кіберзлочинам в
Полтавській області припинили незаконну діяльність 37-річної мешканки Черкаської області.
Жінку підозрюють у причетності до виготовлення
й поширення світлин та відеоматеріалів порнографічного змісту, за участю доньок 6-ти та 8-ми років.
Для розповсюдження забороненого контенту використовувалась зашифрована мережа інтернету, а також мобільні месенджери та поштові сервіси.
Під час обшуку за адресою проживання фігурантки поліція вилучила речові докази.
Затримання відбулося спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за
процесуального керівництва Офісу Генерального
прокурора України, із залученням батальйону поліції особливого призначення Главку поліції Черкаської області.
Жінку затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час
їй повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину, що пов’язаний із сексуальною експлуатацією малолітніх дітей, та обрано запобіжний захід — тримання під вартою.
За даним фактом Головним слідчим управлінням Нацполу здійснюється досудове розслідування за частиною 2 статті 156 (Розпусні дії, вчинені
щодо малолітньої особи членами сім’ї) та частиною
4 статті 301-1 (Дії, передбачені частинами другою
або третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням
доходу у великому розмірі, або примушування малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії) Кримінального кодексу України.
У разі визнання судом вини фігурантки, їй загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Полтавщини

У ЛІСОПОСАДЦІ
ЗНАЙШЛИ ТІЛО 46
РІЧНОГО ЧОЛОВІКА
До Миргородського райвідділу поліції, 16 січня, близько 14 години, надійшло повідомлення
про виявлення тіла людини в лісопосадці, між селами Шахворостівка та Кибинці Миргородської
тергромади.
Сергій Сергієнко, т.в.о. начальника Миргородського районного відділу поліції, повідомив:
«На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти, обласна
експертно-криміналістична лабораторія, оперативні
працівники та поліцейські офіцери Миргородської
тергромади. Після проведення першочергових оперативно-слідчих дій було встановлено, що загиблий
– 46-річний житель Ромоданівської тергромади. Під
час огляду судові експерти виявили на тілі чоловіка
тілесні ушкодження, несумісні із життям. Для встановлення причини смерті загиблого призначено судово-медичну експертизу».
За даним фактом слідчим підрозділом Миргородського районного відділу поліції, за процесуального
керівництва Миргородської окружної прокуратури,
відкрито кримінальне провадження за частиною 1
статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У кримінальному проваджені призначено ряд судових експертиз. На даний час тривають
оперативно-розшукові заходи щодо встановлення
осіб, причетних до особливо тяжкого злочину та обставини його вчинення.
За інформацією Миргородського
районного відділу поліції
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ЗА ЗБЕРІГАННЯ
7 Г КАНАБІСУ
СПЛАТИТЬ
ПОНАД
17 ТИСЯЧ
ГРИВЕНЬ
10 січня Гадяцький районний
суд розглянув кримінальне
провадження, внесене в Єдиний
реєстр досудових розслідувань
за обвинуваченням громадянина
України, працюючого на
посаді робітника в ЗСОО ім.
Виговського, який на утриманні
має двох неповнолітніх дітей,
у вчиненні кримінального
проступку, передбаченого ч.1
ст.309 КК України.
Було встановлено, що на початку
серпня 2021 року, більш точної дати під
час досудового розслідування не встановлено, обвинувачений, перебуваючи в лісовому масиві неподалік річки
Псел на околиці міста Гадяч, помітив
одну дикоростучу рослину коноплі, яку
він не висіював та не вирощував. Усвідомлюючи, що вказана рослина містить
особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, він зірвав частину стебел
з вказаної рослини, тим самим умисно
придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою не менше
7,5181 г, для власного споживання без
мети збуту.
В подальшому, зірвані стебла рослин
коноплі, з метою їх зберігання без мети
збуту відніс до господарства за місцем
свого проживання, де залишив зберігати в приміщенні літньої кухні для їх
висушування, для власних потреб без
мети збуту.
Частину виготовленого наркотичного засобу обвинувачений особисто вжив
через саморобний пристрій для куріння
виготовлений з двох полімерних пляшок, внаслідок чого на внутрішній стороні пристрою утворився особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт
канабісу масою 0,832 г, який він також
незаконно зберігав у приміщенні літньої кухні за місцем свого проживання без мети збуту, до 20.11.2021 доки
не був викритий працівниками поліції.
20.11.2021 під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Гадяцького районного
суду від 19.11.2021 в домогосподарстві
обвинуваченого, на веранді літньої кухні було виявлено та вилучено паперовий згорток з подрібненою речовиною
рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку експерта, є
особливо небезпечним наркотичним
засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу, в перерахунку
на суху речовину становить 1,3451 г.
Крім цього, в приміщенні літньої кухні було виявлено та вилучено саморобний пристрій для куріння канабісу виготовлений з двох полімерних пляшок.
В подальшому в вищевказаній будівлі
виявлено суміш з насіння та речовини
рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку експерта є

особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на
суху речовину становить 6,173 г.
Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, що виразилися у незаконному придбанні, виготовленні та
зберіганні наркотичного засобу - канабісу масою 7,5181 г та незаконному виготовленні та зберіганні екстракту канабісу, без мети збуту, обвинувачений
вчинив кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.309 КК України.
У судовому засіданні обвинувачений
свою вину визнав у повному обсязі, у
вчиненому щиро розкаюється, фактичні обставини вчинення кримінального проступку не оспорює, підтвердив
суду, що кримінальний проступок ним
було вчинено при вищезазначених
обставинах.
Враховуючи повне визнання обвинуваченим своєї вини у скоєному та щире
каяття, заслухавши думку учасників
кримінального провадження, за відсутності заперечень та сумнівів у добровільності їх позицій, суд визнає недоцільним дослідження доказів щодо тих
обставин, які ніким не оспорюються.
На обліку у лікаря - психіатра та лікаря – нарколога обвинувачений не
перебуває, працює, за місцем проживання характеризується добре, раніше притягувався до кримінальної
відповідальності.
Обставинами, які відповідно до ст.66
КК України пом`якшують покарання є
щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обставин, які відповідно до ст. 67
КК України обтяжують покарання судом не встановлено.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 369-371, 373, 374,
376, 392-395 КПК України, суд визнав
винним обвинуваченого у вчиненні
кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.309 КК України та призначив
покарання у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17000
грн.
Окрім цього із нього стягнули процесуальні витрати за проведення судово-хімічних експертиз в сумі 3089 грн.
16 коп. на рахунок держави.
Речові докази - наркотичний засіб канабіс масою 1,3451 г, дві розрізані пляшки (пристрій для куріння) з металевим
наперстком, два пакети з насінням рослини коноплі - знищили.
Сторінку підготувала
О.Кириченко за матеріалами
Єдиного державного
реєстру судових рішень
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ПОРУШИВ ПРАВИЛА
УТРИМАННЯ СОБАК,
АЛЕ ПОЛІЦЕЙСЬКІ НЕ
ПРАВИЛЬНО СКЛАЛИ
ПРОТОКОЛ
4 січня 2022 року суддя
Гадяцького районного
суду розглянув матеріали,
які надійшли з ВП
№1 про притягнення
до адміністративної
відповідальності працівника
ПрАТ «Гадячгаз», за ч. 2 ст. 154
КУпАП,
Згідно протоколу про адміністративне правопорушення значиться, що
19.12.2021 обвинувачений порушив
правила утримання собак, а саме випустив собаку на вулицю без повідка
та намордника, внаслідок чого собака
накинувся на перехожу.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст.278 КУпАП
орган (посадова особа) при підготовці
до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує питання
чи правильно складено протокол та
інші матеріали справи про адміністративне правопорушення.
У відповідності до ст. 256 КУпАП у
протоколі про адміністративне правопорушення зазначається: дата і
місце його складення, посада, прізвище, ім`я, по батькові особи, яка
склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть
адміністративного правопорушен-

ня; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і
потерпілих, якщо вони є; пояснення
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.
Якщо правопорушенням заподіяно
матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.
Дії правопорушника кваліфіковані
за ч. 2 ст. 154 КУпАП, тобто вчинені
особою, на яку протягом року було накладено стягнення за дії, передбачені
частиною першою цієї статті, а саме
порушення правил утримання собак
і котів. Однак, матеріали справи про
адміністративне правопорушення не
містять доказів про повторність протягом року вчинення обвинуваченим
дій, передбачених ч.1 ст.154 КУпАП,
що позбавляє суд можливості прийняти рішення у даній справі. Окрім того,
у протоколі про адміністративне правопорушення не вказано дату та час
вчинення правопорушення.
Таким чином, з огляду на допущені
недоліки при складанні матеріалів про
адміністративне правопорушення та з
метою їх усунення, такі матеріали підлягають поверненню органу, який їх
підготував, для доопрацювання.

ПОГРОЖУВАВ МАТЕРІ
СПАЛИТИ БУДИНОК
Суддя Гадяцького районного суду
21 грудня розглядав матеріали, які надійшли від відділення поліції №1 про
притягнення до адміністративної відповідальності непрацюючого громадянина України, за ст. 173-2 ч.2 КупАП.
Встановлено, що 4 листопада 2021
року обвинувачений вчинив домашнє
насильство психологічного характеру
відносно своєї матері, а саме: висловлювався в її бік нецензурною лайкою
та погрожував спалити будинок.
Обвинувачений в судове засідання
не з`явився. Його вина підтверджується протоколами про адміністративне
правопорушення від 04.11.2021 року,
рапортом чергового ВП, поясненнями
очевидців, постановою Гадяцького ра-
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йонного суду Полтавської області від
25.02.2021 року.
Враховуючи викладене, у його діях
є склад правопорушення передбачено ст. 173-2 ч. 2 КУпАП вчинення домашнього насильства вчинене повторно протягом року.
Керуючись ст.ст. 40-1, 173-2 ч.2, 221,
283, 284 КУпАП, суддя визнав його
винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.173-2 ч.2 КпАП
України та піддав адміністративному
стягненню у вигляді штрафу в розмірі сорок неоподатковуваних мінімумів доходів громадян , тобто 680 грн., а
також зобов’язав сплатити на користь
держави судовий збір в сумі 454 грн.
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маю думку

ЦІКАВЕ МІСТО ГАДЯЧ
За роки його існування не один раз
він перетворювавсь з міста слави на місто ганьби. Саме ЛЮДИ, яким довелось
у ньому проживати, підняли його до почесної назви міста Гадяцького ключа /
Гадяцького полку, гетьманської столиці Лівобережної України, центру Гадячскаго уезда, Гадяцького району…, щоб
кинути вниз, забути історію та його досягнення і заслуги людей, які у ньому
жили, працювали, творили, возвеличували славу міста тут, в Україні та за її
межами, ЗАБУТИ, бо до влади добрались людці, котрим, окрім свого карману, підлабузництва і слави, нічого не
потрібно.
Здавалось би сьогодні, в часи нової
України, йому, як одній з небагатьох козацьких столиць, повинна бути приділена увага і шана людей, котрі є його жителями сьогодні.
Думаєте так – НІ !
Допоки всі готувались до Новорічних
свят, кучка людей (вони себе називають
членами комісії), 29 грудня 2021 року, у
залі засідань Гадяцької міської ради, відбулося чергове засідання комісії з питань перейменування (найменування)
вулиць, провулків, площ на території
Гадяцької міської територіальної громади (далі - Комісія). За результатами
роботи Комісією визначено нові назви
вулиць, провулків, площ у місті Гадячі, що підпадають під дію Закону України «Про засудження комуністичного
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні
та заборону пропаганди їхньої символіки», які заплановані до перейменування на черговому засіданні сесії Гадяцької міської ради.
Якби я спав, я б проснувся! Це ж потрібно було таке придумати! Спати ліг
у комуністичному місті, з його вулицями і провулками фаворитів радянської
влади та карателів українського народу,
а проснувся у РАЙСЬКОМУ саду! Де я
тепер «Пройду по Абрикосовой, сверну
на Виноградную, и на Тенистой улице
я постою в тени, Вишневые, Грушевые,
Зеленые, Прохладные …» та серед Благодатних і Затишних, Бузкових і Осінніх, Медових і Підлісних, Мальовничих
і Пагорбних, Зелених та Ярмаркових…
знайду своє «щастя» в цім? саду.
Безграмотність в пропозиціях для
перейменування, не врахування історичного минулого, посил на історичні
назви (хочу їх бачити) не врахування
реалій сьогодення:
Так, вулиця Чапаєва попадає під дію
Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в
Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки», але, на цій вулиці ВЖЕ відкрито пам’ятну дошку Павлу Чижевському, уродженцю м. Гадяча, борцю за
незалежність України у 20 ст., громадському і державного діячу, міністру фінансів УНР;
Чи варта пропозиція перейменування
площі Піонерської на площу Петропавлівську? Думаю - ні. Якщо враховувати,
що, як пише комісія це історична назва,
то потрібно врахувати, що без козаків та
їх ватажків, такої церкви у місті не було
б. Пропозиція - Майдан Гадяцького полку, на честь Гадяцького полку -адміністративно-територіальної і військової
одиниці Війська Запорізького Городового (Гетьманщини). У різний час до складу полку входило від 9 до 18 сотень;
Вулицю Терешкової пропонують від-

Проулки: Ватутіна, Володарського,
Дзержинського, Енгельса, Жовтневий,
1-й Червоний, 2-й Червоний, Кірова,
Котовського, Островського, Піонерський, Пролетарський, Свердлова, Тельмана, Чапаєва, Щорса.
Пропозиції комісія подала, та не по
всіх. Чому пропустили вулицю Устінова
(Депутат Гунько Володимир Іванович)?
Серед багатьох пропозицій, як індивідуальних, так і колективних, МОЖНА і ПОТРІБНО прислухатись до тих,
де йдеться про поборників незалежності України, її славних синів і дочок
сьогодення. Гадяч має унікальний список, який хай ще пошукають і знайдуть
в інших містах, осіб, котрі заслуговують уваги для увіковічення їх пам’яті у
назвах вулиць. Серед них прізвища Михайла Крата, Степана Лазуренка, Архиєпископа Парфенія Левицького, Мико-

нині називати Ярмарковою. Хто вніс цю
пропозицію? Ярмарків на цій вулиці і
побіля неї ніколи, ні у які часи не проводилось. Базар – так. Але Базарна вже
є – це там де сидять ці «законодавці».
Пропозиція проста і доречна, назвіть ви
цю вулицю вулицею Климента Квітки,
українського музикознавця-фолькло-

Що це за пропозиції – вулиця Косачів, Гончара, Виговського, Грабянки,
Гадяцького договору? Невже не хватає
духу набрати - сім’ї Косачів, чи Олеся
Гончара (Тільки приберіть з його біографічної довідки оту сталінську премію,
яку він сам не любив і не оцінював), Івана Виговського, Григорія Грабянки…;
Повідомляємо, що термін
громадського обговорення з
метою отримання пропозицій з
питання перейменування площі,
вулиць, провулків міста Гадяча
продовжено до 28 лютого 2022
року (відповідно до Порядку
присвоєння юридичним особам
та об’єктам права власності
імен (псевдонімів) фізичних
осіб, ювілейних та святкових
дат, назв і дат історичних
подій, затвердженого
постановою КМУ від 24
жовтня 2012 р. № 989).
Наголошуємо, що пропозиції
приймаються на електронну
адресу Гадяцької міської
ради: hadiach-mrada@ukr.net
згідно форми від мешканців
Гадяцької міської територіальної
громади. Анонімні пропозиції
не приймаються.
Гадяцька міська рада

риста, чоловіка Лесі Українки, чиє 150
так безславно в Гадячі відзначили у минулому році;
Серед внесених комісією пропозицій,
я не бачу прізвищ Гадяцьких полковників Кіндрата Бурлія та Михайла Бороховича, людей знаних, шанованих та
авторитетних у козацькій Україні, і так
ганебно забутих та викреслених з життя міста нині.

Взагалі під перейменування, відповідно даного Закону у Гадячі, попадали наступні площі/вулиці/провулки:
Площа Піонерська; Вулиці Воровського, Дзержинського, Енгельса,
Жовтнева, Калініна, Комсомольська,
Крупської, Луначарського, Маркса,
Островського, Паризької Комуни, Радянська, Свердлова, Тельмана, Фрунзе,
Чапаєва, Щорса, Терешкової, Устінова.
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ли Савченка, Юрія Немирича, Михайла
Бороховича, Леонтія Христового, Володимира Юревича, Степана Трощинського, братів Макаренків, Івана Мазепи, Кіндрата Бурлія (Бурляя), Григорія
Кисіля, Віри-Баринової-Кулеби, Михайла Позивайла та Героїв Крут, які не
взяті до уваги комісією, та знову надовго випадуть з слабкої пам’яті гадячан.
Розглядайте цей відкритий лист як
критику чи як пропозицію. Знайдете за
потрібне – запросіть на своє засідання.
Але! Якщо ви не звернете увагу на цей
лист уваги, я буду діяти у рамках цього та інших законодавчих актів, якими
досягну спростування прийнятих вами
рішень. Соромно буде Гадячу, та і його
міському голові, який порушив Закон,
непереливки.
Думайте, у вас є три дні!
Олександр Зозуля
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«ВІДДАЙТЕ НАШЕ ПО ПРАВУ,
КОЖНОМУ, ПОРІВНУ»
17 січня, о 9 ранку до приміщення
Гадяцької міської ради прибули
жителі села Сари. Питання,
яке змусило їх згуртуватись та
разом звернутись до міського
голови – виділення земельних
ділянок. Річ у тім, що в 2016-2017
роках працівникам соціальної
сфери в Сарах на засіданнях
сесії сільської ради затвердили
можливість виготовлення
технічної документації для
набуття права власності на
землю. Але ділянки досі не
отримав ніхто.
Чому так сталось?
Для отримання права власності на
землю, потрібно отримати два найголовніших рішення: дозвіл на розробку
технічної документації та затвердження цієї документації. Обидва ці питання проходять через засідання сесії відповідного органу (міської чи сільської
ради). Дозволи на розробку отримали
всі, хто був внесений у список ще 5-6
років тому, але після виготовлення документів Сарівська сільська рада їх не
затвердила. Нагадаємо, що такі документи не є безкоштовними. Пройшло
кілька років і утворилась Гадяцька територіальна громада, до складу якої
увійшла сільська рада села Сари, тобто
відповідні права на затвердження документації перейшли до Гадяцької міської ради. Зі слів міського голови, після
ознайомлення з документами, питання надання земельних ділянок здалось
йому неправомірним, бо з 208 заяв, а
саме стільки було затверджено дозволів
на виготовлення документації, тільки 63
заяви від працівників соціальної сфери.
З проханням розглянути законність виділення такої кількості ділянок міський

голова звернувся до поліції. З цього виходить, що поки є кримінальне провадження – затверджувати технічну документацію незаконно. Лише 21 грудня
2021 року це провадження було закрите з коментарем про відсутність кримінального правопорушення.
Що маємо в залишку?
Працівники соціальної сфери досі без
обіцяних земельних ділянок. Кожен з
них сплатив певні кошти на оформлення документів, які на даний момент
просто папірець. В той же час, коли соцпрацівники чекали «свої землі», деякі мешканці села Сари набували права
власності на земельні ділянки швидко і
без тяганини.

На даний момент міський голова пообіцяв розібратись з цим питанням якомога швидше, та запевнив, що оскільки він не має права ігнорувати рішення
сесії сільської ради, то усі 208 заявників отримають землю. Ділянки ж, які зараз неможливо віддати у власність через
зміну законодавства, планують замінити на інші, такого ж розміру. До речі,
мова йде про ділянки розміром 0,6 га, в
народі «60 соток».
Замість висновків
Затвердити документи та законно надати право власності кожному з заявників буде не так просто. Бюрократична
тяганина, зміна законодавства та відсутність генерального плану села Сари гра-

ють свою немаленьку роль. Окрім цього, Гадяцька міська рада не дуже охоче
буде віддавати землю, яку б могли використати в новоствореному «Гадяч-агро» та заробити «копійку» в бюджет. З
іншого ж боку, законних підстав не надавати землю – немає.
Саряни, крок за кроком, добиваються
своєї мети. Не вийшло по одному, доклали зусилля разом. До приміщення
міської ради приїхало не менше 15 чоловік, така маса людей просто не може
бути проігнорована. Щоб отримати своє
потрібно нагадувати про себе, про свої
права, та про те, що влада працює заради народу, адже «під лежачий камінь
вода не тече».

ПОШТА В СЕЛІ: ЗМІНИ ТА ПРОБЛЕМИ
До редакції звернулась
мешканка села Гречанівка,
Краснолуцької громади. Вона
занепокоєна тим, що в селі
планують закрити відділення
«Укрпошти». «Послуги які надає
листоноша життєво необхідні
жителям сіл, особливо для літніх
людей, які отримують виплату
пенсій через пошту».
Редакція спробувала розібратись
у цьому питанні.
За офіційною інформацією «Укрпошти», у селах, де мешкає менше 1200
осіб, планують закрити поштові відділення. Пов’язані такі зміни, з введенням нової системи - доставки пошти по
малонаселених пуктах. Листонош планують скоротити, замінивши їх на «мобільну пошту», яка робитиме один-два
виїзди на тиждень.
«Укрпошта» запевняє, що пенсіонери продовжать отримувати всі послуги,
що й раніше. Відділення «мобільної пошти» це сучасне авто з бригадою з трьох
людей: листоноші, водія-супроводжувача та начальника пересувного відділення. У більших населених пунктах також
працюватимуть точки присутності, а автомобілем зможуть доставити пенсію,
товари, ліки та інше, а також відвідати
тих, хто не має можливості самостійно

дійти до пошти.
З точки зору економії – таке рішення
повністю виправдане. Ціни на опалення зросли і продовжують зростати. Напівзруйновані відділення пошти в селах приносять великі збитки бо в таких
приміщеннях про утеплення та енергозбереження тільки чули. Оскільки компанія державна, то збитки, в свою чергу, несе бюджет країни. Пересуваючись
на авто, листоноші зможуть за коротший час доставляти пенсію і пошту до
користувачів, що безсумнівно є плюсом.

За інформацією «Укрпошти» маршрути пересувних відділень розраховані
таким чином, щоб абсолютно всі клієнти могли отримати поштові та фінансові
послуги або з автівки пересувного відділення або у точці присутності. У населених пунктах з населенням більше 1200
мешканців та за наявності обсягів роботи додатково будуть працювати постійні листоноші. Тобто, жителі віддалених
сіл та хуторів не залишаться відрізаними від світу.
Не встигли ми опрацювати інфор-
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мацію, як до редакції зателефонував
ще один житель села, на цей раз Петрівки-Роменської Іван Гринь. Повідомив він про те, що в селі відділення «Укрпошти» не працює у зв’язку
з відсутністю електроенергії. Зателефонувавши до сільського голови В.
Бугайової ми дізнались всю потрібну
інформацію.
Річ у тім, що в приміщенні пошти розміщувалось два підприємства: «Укрпошта» та «Укртелеком». Після виїзду з
приміщення останнього, був розірваний
договір на постачання електроенергії в
дане приміщення. Як наслідок, пошта
разом з місцевими жителями, залишились в неприємній ситуацій. Переукладання договору – це багато часу. І весь
цей час мешканці залишаться без поштових послуг. Але цього не станеться.
Органи місцевого самоврядування активно займаються вирішенням даного
питання. Один із варіантів, це тимчасове переміщення відділення «Укрпошти»
в інше приміщення до моменту підписання договору. За словами сільського
голови таке приміщення вже знайшли
і зараз готують до експлуатації. Тимчасові незручності, викликані бюрократичною тяганиною не повинні порушити стабільний порядок життя.
Сторінку підготував Влад Лидзарь
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ТБ ПРОГРАМА
6.00 Гiмн України
6.05 Вiдтiнки України
6.30 М/ф “Бегемот та
сонце”
6.40 М/ф “Ватажок”
6.50 М/ф “Грицевi писанки”
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.00
,2.25,5.20 Новини
7.05 Д/с “Дика планета”
7.30 Лекцiї TEDxKyiv
7.45,3.00 Невiдомi Карпати
8.05,3.35,5.15 Погода
8.10 Д/с “Девiд Рокко.
Iндiя на смак”
9.05 Т/с “Знедоленi”
10.10 Д/с “Тваринна
зброя”
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00,18.20 “По-людськи”
13.10,1.45 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
,21.30,0.25,2.50,5.45
Спорт
15.20 Концерт. Хорея
Козацька
16.30,19.10 Д/с “Боротьба за виживання”
17.00 Прозоро: про головне
20.00 Д/с “Африка. Звiр
на звiра”
21.45 “Зворотнiй вiдлiк”
23.30 Перша шпальта
0.40 Т/с “Шетланд”
3.30 Буковинськi загадки
3.40 Х/ф “Бiлий птах з
чорною ознакою”
6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,“ТСН”
9.25,10.20,5.35 “Життя
вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15 “Твiй
день”
14.45 “Мiняю жiнку”

17.10 Т/с “Крила кохання”
20.35 Х/ф “Мiцний
горiшок”
23.10 Х/ф “Перевiзник”
1.05,3.00 Х/ф “Iноземець”
2.45 Х/ф “Екiпаж машини
бойової”
2.50 “Подробицi” - “Час”
10.05,18.00,19.00
“Стосується кожного”
3.55,4.15 М/ф
4.45,4.50 “Телемагазин”
5.15,22.00 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”
7.00,8.00,9.00,12.00
Новини
7.10,8.10,9.20 “Ранок з
12.25 Х/ф “Колишнi”
14.10,15.05 “Речдок”
16.05 “Чекай на мене.
Україна”
17.40 “Новини”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал”
23.50 Х/ф “Пiдозри
мiстера Уїчера: Вбивство
в будинку на Роуд-Хiлл”
1.45 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”
6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00
,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,23.00,0.00,1.
00,3.00,4.00,5.00 Час
новин
6.30 Iсторiя для 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
,17.30,18.10,22.15 Х/ф
15.30,0.30 Час “Ч”
16.10 Д/с “Вiйна Вiнстона Черчилля”
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понеділок, 24 січня
19.40,2.00 “5 копiйок”
21.00 Час новин. Пiдсумки дня
22.00 Час-Time
23.15 Д/с “Загадки великих битв”
1.10 Д/с “Секретно. Холодна вiйна”
3.10,4.10 Гра долi
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
10.15,13.20 Х/ф “Володар бурi”
12.45,15.45 Факти.
День
13.30 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ 2”
14.25,16.15,21.25 Т/с
“Пес”
17.30 Т/с “Коп з минулого”
18.45,21.05 Факти.
Вечiр
20.20,1.45 Прихована
небезпека
22.45 Свобода слова
0.00 Х/ф “Вбити Гюнтера”
2.30 Я зняв!
6.00 Т/с “Коли ми вдома”
1.50,14.50,20.15,22.50
Т/с “Папаньки”
30,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини
15.50,18.05 Т/с “Слiд”
1.15 Хата на тата. (12+)
5.55,7.10 Kids` Time
6.00 М/с “Том i Джерi”
7.15 Орел i решка
9.25 Т/с “Мерлiн”
11.10 Х/ф “Отпадний

препод”
13.45 Х/ф “Отпадний
препод 3”
16.00,20.00 Хто зверху?
17.55 Т/с “Будиночок на
щастя”
22.00 Х/ф “Експат”
0.00 Х/ф “На вiдстанi
дихання вiд тебе”
1.55 Х/ф “Некромантiя”
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною
15.00,19.00,23.00 Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
10.50 Т/с “Я заплачу
завтра”
14.50,15.30 Т/с “Виклик”
20.10 “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Надiя”
23.10,2.00 Т/с “Ангелiна”
1.30 Телемагазин
2.45 Гучна справа
3.40 Реальна мiстика

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,
,17.00,18.00,19.45
“Репортер”. Новини
9.10,10.10 “Новини
країни” з К. Ашiон та П.
Рольником
11.10,12.10,13.15 “Новини країни” з М. Клюк та
О. Близнюком
14.15 “Великий день” з
А. Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. Щасливою
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою
17.10 “Ситуацiя” з М.
Леончук та В. Волошиним
18.15 “Ехо України” з М.
Ганапольським
20.00 “Про полiтику” з С.
Орловською та А. Мухарським
22.00 “Спецтема” з Т.
Березовцем
23.00 “Перша передача”
з О. Федченко

5.00 Х/ф “ТАРС уповноважений заявити...”
6.50 Х/ф “Пеле: Народження легенди”
9.00 Х/ф “Лiтня казка”
11.25,12.30,13.45 Х/ф
“Джек Восьмьоркiн, американець”
15.10,16.20 Х/ф “На
початку славних справ”
17.55 Х/ф “Краще в менi”
20.20 Х/ф “Пушкiн: Остання дуель”
22.20 Х/ф “Начальник
Чукотки”
0.05 Х/ф “Мiо, мiй Мiо”
2.15 Х/ф “Вiват, гардемарини!”
6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його
друзi”
8.25 “Ух ти show”
9.00 М/ф “Морська бригада”
10.40 “Орел i решка.
Навколо свiту”
11.35 “Орел i решка.
Дива свiту 2”
13.40,21.00 “Орел i
решка. Iвлєєва vs Бєдняков”
14.35 Х/ф “Джунглi кличуть! В пошуках Марсупiламi”
16.30 Х/ф “Остiн Пауерс:
Мiжнародна людина-загадка”
18.10 “Орел i решка.
Навколосвiтня подорож”
20.00 “Орел i решка.
Перезавантаження”
23.00 Т/с “Грань”
0.45 Х/ф “Секс за обмiном”
2.15 Т/с “Три сестри”
3.15 “Нiчне життя”
6.30,8.00 Телемагазин
7.30 Салат-бар
8.20 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
13.30 Сам собi кухар
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”
5.55 “Вартiсть життя”
7.20 Х/ф “Мерседес”
тiкає вiд погонi”
8.50 Х/ф “Акцiя”
10.35 Т/с “Коломбо”
12.30,16.30,19.00,2.55
“Свiдок”
13.00,18.00,3.25 “Випадковий свiдок”
14.00,21.15 Т/с “Менталiст”
15.40,17.00,19.30 Т/с
“CSI: Маямi”
23.00 Т/с “Ганнiбал”
0.45 Х/ф “Слiди апостолiв”
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 “Енигма. Валентин
Урюпiн”
2.10 Т/с “Запорошена
робота”

6.15 Мiстична Україна
9.00 Страх у твоєму домi
10.00,1.40 Речовий
доказ
11.10,21.50 Таємницi
глибин з Джеремi Вейдом
12.10 Гордiсть України
13.05 Заборонена
iсторiя
14.05 Таємницi людського мозку
15.05,19.50 Друге життя
звичайних речей
16.05 Ретро автомобiлi:
великi й малi
17.05,23.40 Як влаштований Всесвiт
18.05,0.40 Їжа богiв
19.05 Юрiй Нiкулiн
20.50 Еволюцiя зброї
22.40 Шукачi неприємностей
2.50 Шосте вiдчуття. Дар
чи прокляття?
3.45 Довiдник дикої природи
4.40 Судiть самi
6.10 Правила виживання

6.00 Мультиранок
8.35 Х/ф “Дванадцять
мiсяцiв”
10.35 Х/ф “Супернянь”
12.05 Х/ф “Супернянь 2”
14.05,16.00,2.30 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
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19.30,21.00 Танька i
Володька
20.00,21.30 Одного
разу в Одесi
22.00 Т/с “Бiблiотекарi”
23.00 Країна У 2.1
0.00 Казки У Кiно
1.00 Вечiрка 2
5.50 Кориснi пiдказки

7.35 Х/ф “Острiв”
9.50 Х/ф “Таємне вiкно”
11.20 Х/ф “Гостя”
13.25 Х/ф “Парк
Юрського перiоду 3”
14.55 Х/ф “Сутiнки”
16.50 Х/ф “Сутiнки. Сага.
Новий мiсяць”
19.00 Х/ф “Сутiнки. Сага.
Затемнення”
21.00 Х/ф “Дружина
мандрiвника в часi”
22.45 Х/ф “Остання
любов на Землi”
0.15 Х/ф “Кохання та iншi
лiки”
2.05 Х/ф “Що приховує
брехня”
3.30 Х/ф “Жiнка в
чорному”
5.05 Х/ф “Бiблiотекар: У
пошуках Списа Долi”

6.00,18.50 “ДжеДАI”
6.15 Т/с “Ментiвськi
вiйни. Харкiв 2”
10.10 Х/ф “Довга нiч”
11.55 Х/ф “Iкар”
13.45 “Загублений свiт”
17.55 “Секретнi
матерiали”
18.15 “Спецкор”
19.25 “Грошi 2022”
20.20 Т/с “Звонар”
22.15 Т/с “Перевiзник 2”
0.10 “Дубинiзми”
0.30 Т/с “CSI: Мiсце
злочину”
2.20 “ДжеДАI. Дайджест”
3.05 Т/с “Рекс 2”
3.50 “Вiдеобiмба 2”
5.30 Телемагазини

вівторок, 25 січня
6.00 Гiмн України
6.05 Вiдтiнки України
6.30 М/ф “Братик
Кролик та братик Лис”
6.40 М/ф “Ведмедик i
той, хто живе в рiчцi”
6.50 М/ф “Грицьковi
книжки”
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.3
0,2.10,5.10 Новини
7.05,0.25 Т/с “Шетланд”
8.05,0.20,3.00 Погода
8.10 Д/с “Девiд Рокко.
Iндiя на смак”
9.05 Т/с “Знедоленi”
10.10 Д/с “Особливий
загiн. Суперчуття”
11.00 Прозоро: про
соцiальне
12.00,18.20 “По-людськи”
13.10,1.25 Прозоро:
про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
,0.05,2.45,5.45 Спорт
15.20 Концерт
16.30,19.10 Д/с “Боротьба за виживання”
17.00 Прозоро: про
головне
20.00 Д/с “Африка. Звiр
на звiра”
21.55 Полюси
23.00 Бiгус Iнфо
3.05 Невiдомi Карпати
3.30 Буковинськi загадки
3.35 Х/ф “Страченi
свiтанки”
6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.30
“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 ко-

хання”
20.35 Х/ф “Мiцний
горiшок 2”
22.55 Х/ф “Перевiзник
2”
0.45,2.20 Х/ф “Адреналiн 2. Висока напруга”
5.20,22.00 “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 “Кохання не
за розмiром”
14.30,15.25 “Речдок”
16.25 “Речдок. Особливий випадок”
17.40 “Новини”
18.00,19.00,3.20 “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал”
23.50 Х/ф “Небезпечнi
таємницi”
1.55 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”
2.50 “Подробицi” “Час”
4.15 М/ф
4.45 “Телемагазин”
6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,16.00,17.00,1
8.00,19.00,23.00,0.00,
1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин
6.30 Iсторiя для 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”
9.00,21.00 Час новин.
Пiдсумки дня
9.15,1.10 Д/с “Секретно. Холодна вiйна”
10.10,11.10 Д/с

13.10,14.10,17.30,18.
10,19.15,22.15 Х/ф
15.30,0.30 Час “Ч”
16.10 Д/с “Вiйна Вiнстона Черчилля”
19.40,2.00 “Дiйовi
особи”
22.00 Час-Time
23.15 Д/с “Загадки великих битв”
3.10,4.10 Гра долi
5.10 Д/с “Найекстремальнiший”
4.10 Скарб нацiї
4.20 Еврика!
4.25 Факти
4.50,20.20,2.50 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
11.30,13.15 Х/ф “Морський пiхотинець 5: Поле
бою”
12.45,15.45 Факти.
День
13.50,16.20,22.45 Т/с
“Нюхач”
16.35,21.25 Т/с “Пес”
17.45 Т/с “Коп з минулого”
18.45,21.05 Факти.
Вечiр
0.45 Х/ф “Костянтин”
3.35 Я зняв!
5.30 Т/с “Коли ми
вдома”
7.10 Т/с “Комiсар Рекс”
9.05,11.50 Битва екстрасенсiв. (16+)
,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини
13.30,14.50 Т/с “Слiпа”
15.55,18.05 Т/с “Слiд”
20.15,22.50 Т/с “Папаньки”
1.25 Хата на тата. (12+)

5.55,7.40 Kids` Time
6.00 М/с “Том i Джерi”
7.45 Орел i решка
9.50 Т/с “Мерлiн”
11.45 Де логiка? (12+)
13.50 Х/ф “Канiкули”
15.50,20.05 Хто
зверху? (12+)
17.50 Т/с “Будиночок на
щастя”
22.15 Х/ф “Невразливий”
0.40 Х/ф “Астрал”
2.30 Зона ночi
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”
17.00 Т/с “Виклик 2”
20.10 “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Надiя”
23.10,2.00 Т/с “Ангелiна”
1.30 Телемагазин
2.45 Гучна справа
3.40 Реальна мiстика
7.00,8.00,9.00,10.00.
00,12.00,13.00,14.00
ортер”. 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 “Мiо, мiй Мiо”
9.00 Х/ф “Краще в менi”
11.25 Х/ф “Пушкiн: Остання дуель”
13.25 Х/ф “Начальник
Чукотки”
15.10 Х/ф “Вiват, гардемарини!”
17.55 Х/ф “Цiна безсмертя”
20.20 Х/ф “Та все ж
Лоранс”
0.05 Х/ф “Приватне
пiонерське”
2.15 Х/ф “Нiчної таверни вогник”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його
друзi”
8.25 “Ух ти show”
9.00,23.00 Т/с “Грань”
10.45,18.10 “Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож”
12.35,20.00 “Орел i
решка. Перезавантаження”
13.30,21.00 “Орел i
решка. Iвлєєва vs Бєдняков”
14.35 Х/ф “Остiн Пауерс: Мiжнародна людина-загадка”
16.10 Х/ф “Голий романтик”
0.45 Т/с “Я - зомбi”
2.15 Т/с “Три сестри”
3.15 “Нiчне життя”
6.30,8.00 Телемагазин
7.30 Салат-бар
8.20 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
13.30 Сам собi кухар
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”
7.50,13.00,18.00,3.00
“Випадковий свiдок”
,16.30,19.00,2.30
“Свiдок”
9.00 Х/ф “Людина в
зеленому кiмоно”
10.25 Т/с “Коломбо”
14.00,21.15 Т/с “Менталiст”
15.40,17.00,19.30 Т/с
“CSI: Маямi”
23.00 Т/с “Ганнiбал”
0.45 “Легенди карного
розшуку”
5.00 “Ранок Росiї”
9.00 “Про найголовнiше”
3.00,16.00,19.00 Вiстi
10.35,4.00 “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”
15.50,2.10 Новини
культури
16.15 “Андрiй Малахов.
р”
20.20 Т/с “Склiфосовський”
22.20 “Вечiр з Володи-

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

миром Соловйовим”
0.55 Вiстi - Санкт-Петербург
1.10 “Лiнiя життя”. У.
Рiпин
2.30 Т/с “Запорошена
робота”

6.15 Мiстична Україна
7.10 Правила виживання
9.20 Страх у твоєму
домi
10.20,1.40 Речовий
доказ
11.30,21.50 Таємницi
глибин з Джеремi
Вейдом
12.25 Гордiсть України
13.25 Заборонена
iсторiя
14.20 Божевiльний свiт
15.15 Друге життя звичайних речей
16.15,20.50 Еволюцiя
зброї
17.15,23.40 Як влаштований Всесвiт
18.15 Фантастичнi
iсторiї
19.10 Два Миронових
19.55,22.40 Шукачi
неприємностей
0.40 Їжа богiв
2.50 Мерилiн Монро
3.45 Довiдник дикої
природи
4.40 Судiть самi
6.00 Мультиранок
8.35 Х/ф “Дiвчинка з
сiрниками”
9.45,22.00 Т/с “Бiблiотекарi”
10.45 Х/ф “Уяви собi”
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 Одного
разу в Одесi
23.00 Країна У 2.1
0.00 Казки У Кiно
1.00 Вечiрка 2
5.50 Кориснi пiдказки
6.40 Х/ф “Монстри на
канiкулах”
8.10 Х/ф “Монстри на
канiкулах 2”
9.40 Х/ф “Практична
магiя”
11.20 Х/ф “Голоднi iгри:
Сойка-пересмiшниця.
Частина 2”
13.35 Х/ф “Прикинься
моєю дружиною”
15.25 Х/ф “Людина, яка
змiнила все”
17.35 Х/ф “Забуте”
19.05 Х/ф “Правила
зйому: Метод Хiтча”
21.00 Х/ф “Мiльйонер
мимоволi”
22.35 Х/ф “Управлiння
гнiвом”
0.15 Х/ф “Iмiтатор”
2.15 Х/ф “З мене
досить”
4.10 Х/ф “Iлюзiя обману
2”
6.00,18.50,19.25
“ДжеДАI”
6.25,0.20 Т/с “CSI:
Мiсце злочину”
8.15 Х/ф “Чужий”
10.45,20.20 Т/с
“Звонар”
12.45 “Загублений свiт”
17.55,2.10 “Секретнi
матерiали”
18.15 “Спецкор”
22.20 Т/с “Перевiзник
2”
2.25 “ДжеДАI.
Дайджест”
3.15 “Вiдеобiмба 2”
5.30 Телемагазини
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6.00 Гiмн України
6.05 Вiдтiнки України
6.30 М/ф “Будиночок
для равлика”
6.40 М/ф “Велика подорож”
6.50 М/ф “Двоє справедливих курчат”
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.30
,2.10,5.10 Новини
7.05,0.25 Т/с “Шетланд”
8.05,0.20 Погода
8.10 Д/с “Девiд Рокко.
Iндiя на смак”
9.05 Т/с “Знедоленi”
10.10 Д/с “Особливий
загiн. Суперчуття”
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00,18.20 “По-людськи”
13.10,1.25 Прозоро:
про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
21.40,0.05,2.45,5.45
Спорт
15.20 Концерт. Дмитро
та Назарiй Яремчуки
16.30,19.10 Д/с “Боротьба за виживання”
17.00 Прозоро: про головне
20.00 Д/с “Африка. Звiр
на звiра”
21.55 Полюси
23.00 Перша шпальта
3.00 Невiдомi Карпати
3.25 Д/ф “Iспит на людянiсть”
4.15 “Голокост. Засвiдчений злочин”
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 “Мiцний
горiшок 3: Вiдплата”
23.00 Х/ф “Мiцний
горiшок”
1.30 Х/ф “Вiйна Гарта”
5.15,22.00 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”
7.00,8.00,9.00,12.00
Новини
7.10,8.10,9.20 “Ранок з
10.00,11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Осiнь у НьюЙорку”
14.35,15.30 “Речдок”
16.30 “Речдок. Особливий випадок”
17.40 “Новини”
18.05,19.00,3.15 “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал”
23.50 Х/ф “Код Червоний”
1.45 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”
2.45 “Подробицi” - “Час”
4.10 М/ф
4.45 “Телемагазин”

6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,23.00,0.00,1
.00,3.00,4.00,5.00 Час
новин
6.30 Iсторiя для дорослих
7.10,8.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
7.15 Д/с “Повiтрянi
воїни”
8.15,17.10 Д/с
“Спецназ: ближнiй бiй”
9.00,21.00 Час новин.
Пiдсумки дня
9.15,1.10 Д/с “Се-

середа, 26 січня
кретно. Холодна вiйна”
10.10,11.10 Д/с
17.30,18.10,22.15 Х/ф
15.30,0.30 Час “Ч”
16.10 Д/с “Вiйна Вiнстона Черчилля”
19.40,2.00 “Велика
полiтика”
22.00 Час-Time
23.15 Д/с “Загадки великих битв”
3.10,4.10 Гра долi
5.10 Д/с “Найекстремальнiший”

4.05 Скарб нацiї
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку
дiтей
4.25 Факти
4.50,10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому
мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
11.45,13.15 Х/ф “Морський пiхотинець 6:
Ближнiй бiй”
12.45,15.45 Факти.
День
14.00,16.20,22.50 Т/с
“Нюхач”
16.35,21.25 Т/с “Пес”
17.45 Т/с “Коп з минулого”
18.45,21.05 Факти.
Вечiр
20.20,2.40 Секретний
фронт
0.40 Х/ф “Зрадник”
6.00 Т/с “Комiсар Рекс”
8.55,11.50 Битва екстрасенсiв. (16+)
,17.30,22.00 Вiкна-Новини
13.20,14.50 Т/с “Слiпа”
15.45,18.05 Т/с “Слiд”
20.05,22.50 Т/с “Папаньки”

0.00 Х/ф “Мама мимоволi”
5.55,7.15 Kids` Time
6.00 М/с “Том i Джерi”
7.20 Орел i решка
9.25 Т/с “Мерлiн”
10.40 Де логiка? (12+)
13.45 Х/ф “Вiйна з дiдусем”
15.45,20.05 Хто зверху?
(12+)
17.50 Т/с “Будиночок на
щастя”
22.15 Х/ф “Скло”
0.55 Х/ф “Астрал 2”
2.50 Служба розшуку
дiтей
2.55 Зона ночi
6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною
15.00,19.00,23.00 Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
11.00 Iсторiя одного
злочину. (16+)
14.50,15.30 Т/с “Виклик
2”
20.10 “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Надiя”
23.10,2.00 Т/с “Ангелiна”
1.30 Телемагазин
2.45 Гучна справа
3.15 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 “Приватне пiонерське”
9.00 Х/ф “Цiна безсмертя”
11.25 Х/ф “Та все ж Лоранс”
15.10 Х/ф “Нiчної таверни вогник”
17.55 Х/ф “Готель
Мумбаї: Протистояння”
20.20 Х/ф “Влада
вбивць”
22.20 Х/ф “Королiвство
повного мiсяця”
0.05 Х/ф “Приватне пiонерське 2. Ура, канiкули!”
2.15 Х/ф “Агiтбригада
“Бий ворога!”
6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його
друзi”
8.35 “Ух ти show”
8.50,23.00 Т/с “Грань”
10.30,18.10 “Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож”
12.35,20.00 “Орел i
решка. Перезавантаження”
13.30,21.00 “Орел i
решка. Iвлєєва vs Бєдняков”
14.30 Х/ф “Голий романтик”
16.20 Х/ф “Мисливцi”
0.45 Х/ф “Будинок проклятих”
2.50 “Нiчне життя”

ТБ ПРОГРАМА
Кирсанової”
15.50,1.55 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 “Шукачi”
2.15 Т/с “Запорошена
робота”

нянка-селянка
15.00 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 Х/ф “Виннi зiрки”
5.50 Кориснi пiдказки

4.45 “Top Shop”
6.25 “Вартiсть життя”
7.50,13.00,18.00,3.00
“Випадковий свiдок”
2.30,16.30,19.00,2.30
“Свiдок”
9.00 Х/ф “Загадка Ендхауза”
11.00 Т/с “Коломбо”
14.00,21.15 Т/с “Менталiст”
15.40,17.00,19.30 Т/с
“CSI: Маямi”
23.00 Т/с “Ганнiбал”
0.45 “Легенди карного
розшуку”

6.15 Мiстична Україна
7.10 Правила виживання
9.10 Страх у твоєму домi
10.10,1.40 Речовий
доказ
11.20,21.50 Таємницi
глибин з Джеремi
Вейдом
12.15 Гордiсть України
13.10 Заборонена
iсторiя
14.05 Божевiльний свiт
15.00 Дика Бразилiя
16.00,20.50 Еволюцiя
зброї
17.00,23.40 Як влаштований Всесвiт
18.00,0.40 Їжа богiв
18.55 Код доступу
19.55,22.40 Шукачi
неприємностей
2.50 Скептик
3.50 Сучаснi будiвлi Лондону
4.20 Дикi тварини
4.50 Судiть самi

6.20,17.20 Х/ф “Мiльйонер мимоволi”
7.55 Х/ф “В гонитвi за
щастям”
9.50 Х/ф “Гордiсть i упередження”
11.55 Х/ф “Сутiнки”
13.50 Х/ф “Острiв Нiм”
15.25 Х/ф “Правила
зйому: Метод Хiтча”
18.55 Х/ф “Iлюзiя обману 2”
21.00 Х/ф “Охоронець”
23.05 Х/ф “З мене
досить”
0.55 Х/ф “Гордiсть i
упередження i зомбi”
2.40 Х/ф “Янголи i
демони”
4.55 Х/ф “Без гальм”

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

6.00 Мультиранок
8.35 Х/ф “Диявол з
трьома золотими волосинами”
9.45,22.00 Т/с “Бiблiотекарi”
10.45 Х/ф “Дев`ять
життiв”
12.45 4 весiлля
14.00,16.00,1.20 Па-

20.00 “Орел i решка.
Перезавантаження”
0.45 Т/с “Я - зомбi”
2.15 Т/с “Три сестри”
3.15 “Нiчне життя”

дини 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 “Абсолютний слух”
2.10 Т/с “Запорошена
робота”

6.30,8.00 Телемагазин
7.30 Салат-бар
8.20 Свiт їжi. Новорiчнi
та Рiздвянi страви
9.20 Майстри ремонту
10.20 Затишна дача
10.50 Дача бородача
11.20,20.40 Удачний
проект
13.00,17.10,23.50,3.40
Кориснi поради
13.20 Магiя солодощiв
13.30 Сам собi кухар
14.30 Правила виживання
16.30 Будьте здоровi
18.00 Зiрковi долi
19.00 Шiсть соток
22.10 Готуємо разом
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф

6.00,18.50 “ДжеДАI”
6.15,0.20 Т/с “CSI:
Мiсце злочину”
8.00 Х/ф “Чужi”
10.50,20.20 Т/с
“Звонар”
12.50,19.25
“Загублений свiт”
17.55,2.10 “Секретнi
матерiали”
18.15 “Спецкор”
22.20 Т/с “Перевiзник 2”
2.25 Т/с “Рекс 2”
3.10 “Помста природи”
5.30 Телемагазини

четвер, 27 січня
6.00 Гiмн України
6.05 Вiдтiнки України
6.30 М/ф “Було скучно”
6.40 М/ф “Вiйна яблук та
гусенi”
6.50 М/ф “Де ти, мiй
кiнь?”
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.30
,2.10,5.10 Новини
7.05,0.25 Т/с “Шетланд”
8.05,0.20,3.00 Погода
8.10 Д/с “Девiд Рокко.
Iндiя на смак”
9.05 Т/с “Знедоленi”
10.10 Д/с “Африка. Звiр
на звiра”
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00 Хвилина мовчання: День пам`ятi
жертв Голокосту
12.01,18.20 “По-людськи”
13.10,1.25 Прозоро:
про актуальне
14.00 Надiленi добром
14.10,15.20 “Ошукати
Гiтлера”
,21.40,0.05,2.45,5.45
Спорт
16.20 Д/с “Особливий
загiн. Суперчуття”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф “Звiт про
Освенцим”
21.55 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях
3.05 Невiдомi Карпати
3.30 Х/ф “Тiнi забутих
предкiв”

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”
9.25,10.20,3.35,5.35
“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 “Мiцний
горiшок 4”
23.05 Х/ф “Мiцний
горiшок 2”
1.30 Х/ф “Сльози сонця”

5.15,22.00 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”
7.00,8.00,9.00,12.00
Новини
7.10,8.10,9.20 “Ранок з
”
10.00,11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Один день”
14.35,15.30 “Речдок”
16.25 “Речдок. Особливий випадок”
17.40 “Новини”
18.00,19.00,3.40 “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал”
22.50 “Аушвiц. Iнструкцiя
по НЕвикористанню”
23.45 Х/ф “Справа Коллiнi”
2.05 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”
3.00 “Подробицi” - “Час”
4.35 М/ф
4.45 “Телемагазин”

6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,23.00,0.00,1
.00,3.00,4.00,5.00 Час
новин
6.30 Iсторiя для дорослих
7.10,8.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
7.15 Д/с “Повiтрянi
воїни”
8.15,17.10 Д/с
“Спецназ: ближнiй бiй”

9.00,21.00 Час новин.
Пiдсумки дня
9.15,1.10 Д/с “Секретно. Холодна вiйна”
10.10,11.10 Д/с
13.10,14.10,17.30,18.
10,19.15,22.15 Х/ф
15.30,0.30 Час “Ч”
16.10 Таємницi вiйни
19.40,2.00 “Прямим
текстом з Юрiєм Луценком”
22.00 Час-Time
23.15 Д/с “Загадки великих битв”
3.10,4.10 Гра долi
5.10 Д/с “Найекстремальнiший”

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
10.55,13.15 Х/ф
“Вежi-близнюки”
12.45,15.45 Факти.
День
14.00,16.20,22.50 Т/с
“Нюхач”
16.25,21.25 Т/с “Пес”
17.45 Т/с “Коп з минулого”
18.45,21.05 Факти.
Вечiр
20.20,2.30 Анти-зомбi
0.40 Х/ф “Корупцiя”
3.15 Я зняв!

6.10 Т/с “Комiсар Рекс”
9.05,11.50 Битва екстрасенсiв. (16+)
14.30,17.30,22.00 Вiкна-Новини
13.30,14.50 Т/с “Слiпа”
16.00,18.05 Т/с “Слiд”

20.15,22.50 Т/с “Кольоротерапiя кохання”
1.05 Детектор брехнi.
(16+)

6.00 Х/ф “Таємницi райських горбiв”
7.10 Х/ф “Дракон Пiта”
9.10 Т/с “Мерлiн”
12.10 Х/ф “Невразливий”
14.35 Х/ф “Скло”
17.00 Х/ф “Вогнеборцi”
19.55 Х/ф “Глибоководний горизонт”
22.00 Х/ф “Фантастична
четвiрка”
0.00 Х/ф “Астрал 3”
1.55 Вар`яти. (12+)
2.25 Служба розшуку
дiтей
2.30 Зона ночi

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
2”
20.10 “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Надiя”
23.10 Слiдами полiтичних канiкул
23.50,2.00 Т/с “Ангелiна”
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 “Чужi тут не
ходять”
6.50 Х/ф “Приватне пiонерське 2. Ура, канiкули!”
9.00 Х/ф “Готель Мумбаї:
Протистояння”
11.25 Х/ф “Влада
вбивць”
13.25 Х/ф “Королiвство
повного мiсяця”
15.10 Х/ф “Агiтбригада
“Бий ворога!”
17.55 Х/ф “100 речей i
нiчого зайвого”
20.20 Х/ф “Горобиновий
вальс”
22.20 Х/ф “Час вiдьом”
0.05 Х/ф “Приватне пiонерське 3. Привiт, доросле життя!”
2.15 Х/ф “Дура”

7.00 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його
друзi”
8.50,23.00 Т/с “Грань”
10.30,18.15 “Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож”
13.30,21.00 “Орел i
решка. Iвлєєва vs Бєдняков”
14.25 Х/ф “Мисливцi”
16.00 Х/ф “Лев”

6.30,8.00 Телемагазин
7.30,8.20,13.30 Люблю
готувати
9.20 Майстри ремонту
10.20 Затишна дача
10.50 Дача бородача
11.20,20.40 Удачний
проект
13.00,17.10,23.50,3.40
Кориснi поради
13.20 Магiя солодощiв
14.30 Правила виживання
16.30 Будьте здоровi
18.10 Зiрковi долi
19.00 Шiсть соток
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф

4.45 “Top Shop”
6.20 “Вартiсть життя”
7.55,13.00,3.00 “Випадковий свiдок”
,16.30,19.00,2.30
“Свiдок”
9.00 Х/ф “Один шанс iз
тисячi”
10.35 Т/с “Коломбо”
14.00,21.15 Т/с “Менталiст”
15.40,17.00,19.30 Т/с
“CSI: Маямi”
18.00 “Випадковий
свiдок. Навколо свiту”
23.00 Т/с “Ганнiбал”
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 лю-
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6.15 Мiстична Україна
7.10 Правила виживання
9.10 Страх у твоєму домi
10.10,1.40 Речовий
доказ
11.20,21.50 Таємницi
глибин з Джеремi
Вейдом
12.15 Гордiсть України
13.10 Заборонена
iсторiя
14.05 Божевiльний свiт
15.00 Левиний рик
16.00,20.50 Еволюцiя
зброї
16.55,23.40 Як влаштований Всесвiт
17.55,0.40 Їжа богiв
18.55 Код доступу
19.55,22.40 Шукачi
неприємностей
2.50 Скептик
3.50 Дикi тварини
4.50 Судiть самi

6.00 Мультиранок
9.00 Х/ф “Виннi зiрки”
11.20 Х/ф “Ванiльне
небо”
14.00,0.00,2.30 Панянка-селянка

17.00 М/ф “Епiк”
19.00 Х/ф “День, коли
Земля зупинилась”
21.00 Х/ф “Той, що
вижив”
1.00 Казки У Кiно
1.30 Країна У 2.1
5.00 Зiрки, чутки та Галлiвуд
5.50 Кориснi пiдказки

6.30 Х/ф “Гордiсть i упередження”
8.35 Х/ф “Таємне вiкно”
10.05 Х/ф “Дружина
мандрiвника в часi”
11.50 Х/ф “Сутiнки.
Сага. Новий мiсяць”
14.00 Х/ф “Монстри на
канiкулах”
15.30 Х/ф “Монстри на
канiкулах 2”
16.55 Х/ф “В гонитвi за
щастям”
18.50 Х/ф “Людина, яка
змiнила все”
21.00 Х/ф “Куди
приводять мрiї”
22.50 Х/ф “Iмiтатор”
0.50 Х/ф “Янголи i
демони”
3.05 Х/ф “Управлiння
гнiвом”
4.45 Х/ф “Один день”

6.00,0.15 Т/с “CSI:
Мiсце злочину”
7.45 Х/ф “Чужий 3”
9.55,20.15 Т/с “Звонар”
11.55,19.25
“Загублений свiт”
17.55,2.05 “Секретнi
матерiали”
18.15 “Спецкор”
18.50 “ДжеДАI”
22.20 Т/с “Перевiзник 2”
2.20 “ДжеДАI.
Дайджест”
3.05 “Вiдеобiмба 2”
5.30 Телемагазини
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ПРОДУКТОВІ КАРТКИ:
ПОВЕРНЕННЯ ДО СРСР ЧИ НОВИЙ МЕТОД
ЗАХИСТУ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ
Українська влада розглядає
ініціативу введення «продуктових
карток» через підвищення
цін насамперед на продукти
харчування для захисту
найуразливіших верств
населення. Ми намагалися
розібратися, як може працювати
нова карткова система і чи не
призведе вона до дефіциту
товарів на полицях наших
магазинів.
Ціни продовжуватимуть рости
З початку 2022 року в Україні розпочалося бурхливе обговорення нової ініціативи влади щодо можливого запровадження «продуктових карток» для
захисту малозабезпечених громадян.
Справа у тому, що в нашій державі, як,
до речі, в багатьох інших країнах світу,
набирає обертів споживча інфляція, яка
вже призвела до помітного зростання
цін на різні групи товарів.
За даними Державної служби статистики, інфляція у грудні у річному вираженні - порівняно з груднем 2020 року
– зросла до 10 %, що удвічі перевищує
показник попереднього року (5 %).
Найбільше зросли ціни на продукти
харчування, зокрема, на соняшникову
олію та цукор - на 39 відсотків та 28 відсотків відповідно. Ціни на яйця зросли
на 19 відсотків, хліб подорожчав на 19
відсотків, м›ясо – на 13 відсотків, макарони – майже на 11 відсотків, овочі стали дорожчими майже на 13 відсотків.
За словами радника президента України з економічних питань Олега Устенка, який і озвучив ініціативу влади запровадити «продуктові картки», зараз
існує ризик того, що ціни на продукти
харчування продовжать активно зростати у 2022 році.
«Зараз складається така кон’юнктура на світових ринках, що інфляційні
процеси будуть тривати. Підтвердженням цього факту є заяви, які лунають
від міжнародних інституцій, у тому числі, і від Міжнародного валютного фонду, де вони попереджають про можливі ризики. Базовий прогноз на 2022 рік
– це збільшення цін на сировинну продовольчу групу (зерно, цукор, какао та
інше) від 10 до 20 відсотків. Якщо негативний сценарій буде реалізовуватися,
то, безумовно, держава захистить найменш заможних - тих, хто живе на мінімальну зарплату або ж отримує прожитковий мінімум», - зазначив він.
«Нічого спільного із СРСР»
Так стверджує той же радник президента з економічних питань Олег Устенко. Нібито, зараз влада розглядає різні
варіанти підтримки населення у випадку швидкого зростання цін на споживчі
товари, проте жоден із них не стосується того досвіду, який використовувався
у часи Союзу, адже тоді головною проблемою був дефіцит товарів, а зараз –
лише можливе різке зростання цін на
них.
«Можливий варіант підтримки населення через пряме субсидіювання, як це
зараз відбувається з комунальними послугами. Можливо, як допомога через
канал системи «Дія». Можливо, через
аналогічну систему «food stamps», яка
існує в США. Її неправильно трактують
просто як «картки». Бо це – не картки.
Це даються кошти найбільш вразливим
верствам населення, які можуть бути
витрачені на купівлю продуктів харчу-

вання. Може відбуватися і іншими каналами, зараз це все предмет обговорення», - пояснив він.
При цьому Устенко підкреслив, що
будь-яка країна з точки зору економічної політики живе в межах бюджетних
обмежень. Для того, щоб ефективно використовувати кошти платників податків треба концентрувати допомогу на
тій групі населення, яка відноситься до
найбільш вразливої.
«Якщо ризики будуть реалізовані, то
інфляція вдарить по всьому населенню,
але найбільший удар від інфляції відчують ті, хто має мінімальні
доходи, у тому числі отримує
соціальну допомогу та мінімальні заробітні плати. Сказати цифри конкретні, хто і
яким чином, - я не можу. Це
все на рівні обговорення та
ідеї», - повідомив він.
Потенційні переваги
За словами експертів,
якщо державі вдасться максимально прозоро побудувати систему адресної підтримки українців, то основними
перевагами її будуть: реальна допомога незабезпеченим верствам суспільства та стимуляція власного
виробництва.
Безумовно, на ці дотації
з бюджету не можна буде
придбати алкоголь, тютюн
чи іншу продукцію, яка виходить за межі соціальної
категорії.
Згідно з чинним законодавством,
до соціальних товарів в нашій країні відносяться: гречка, цукор, макарони, пшеничне борошно, молоко пастеризоване 2,5%, пшеничний батон, хліб
житньо-пшеничний, курячі яйця, м›ясо птиці, вода мінеральна негазована,
масло вершкове та олія соняшникова.
«Ризику бідності в Україні часто
підлягають сім’ї з дітьми, і концепт
прив’язки допомоги до витрат саме на
харчування працюватиме на добробут
дітей та їхній повноцінний фізичний
розвиток», - підкреслила старша економістка Центру економічної стратегії
Олександра Коломієць
Можливі загрози
При цьому експерти застерігають, що
недоліком і загрозою всіх державних соціальних програм є небезпека досягнення того граничного рівня, коли бюджет
не зможе їх покривати. Та навіть просте утримання дотованих секторів економіки становить для нашої не вельми
багатої країни значний виклик, тому що

кошти не спрямовуються на внутрішні інвестиції, фінансування довгострокових проектів чи навіть не надаються
в кредит бізнесу (під малі відсотки), а
просто проїдаються.
«Страх у тому, що з кожним місяцем
чи кварталом число «нужденних» збільшуватиметься завдяки не налагодженій
системі і корупції, що перетворить програму на монстра для сумлінних платників податків. І поряд з усім цим –
це можливість більш чесного, прямого
і орієнтованого на громадянина впливу в позитивний бік. Залучення до цієї

програми соціальних товарів вітчизняного виробництва перетворило би її
на потужний засіб стимулювання підприємницької діяльності, збільшення
робочих місць і поліпшення ситуації в
усіх регіонах», - пояснив у одному із інтерв’ю президент «Першого міжнародного фонду розвитку України» Микола
Волківський.
Альтернатива
Універсальною альтернативною «продуктових карток» та подібних ініціатив
є зростання реальних доходів населення, тобто зростання зарплат і соціальних виплат швидшими темпами, ніж
темпи інфляції.
«Але, навіть у разі, якщо економіка
розвивається, зростання соціальних виплат відбувається з певним часовим лагом після зростання цін, тому в умовах
високої інфляції найбільше страждають
верстви населення, які від них залежать
– багатодітні сім’ї, пенсіонери, інваліди.
І вони потребують підтримки держави
у всіх можливих і доступних формах»,
- підкреслила Олександра Коломієць.
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На думку Миколи Волківського, більш предметною альтернативою
адресній грошовій допомозі могла би
стати закупка органами місцевого самоврядування або органами виконавчої
влади «продуктових пакетів» - товарів
українського виробництва і щомісячна
роздача їх сім’ям із низькими доходами, багатодітним сім’ям, літнім людям.
«Хоча в цій ситуації імовірність корупції зростає, проте був би більш жорсткий підхід до віднесення громадян до
списку тих, які потребують такої підтримки», - пояснив Волківський.
Також, за його словами, можна створити бонусну картку, яка нараховувала
би умовні бали: це могло би допомогти
створити власну електронну систему,
не прив’язану до реальної економічної
ситуації, а сама сума розраховувалася
би відповідно до стандартів споживчого кошика.
«Умовний соціальний захист діяв не
номінально, а реально, бо розрахований обсяг, наприклад, молока на місяць
калькулювався у цих бонусах, що мають
постійну величину (аж до того моменту,
поки держава не внесе зміни), тому гіпотетичний стрибок ціни з 20 до 50 чи
її спад з 30 до 15 для цієї людини немає
жодного значення, бо покупець викуповує квоту, а не суму. Хоча і в цій концепції можна знайти багато
недоліків, позаяк соціальне питання однозначно немає чіткого і одновекторного розв’язання», - зазначив
Волківський.
Висновки
У той же час, поки що, ми
маємо ще дуже мало інформації, щоб більш предметно
та з деталями проаналізувати ініціативу посадовців.
Звісно, яка б не була мізерна допомога від держави,
вона все-таки – допомога.
Є шанс, що комусь навіть
цей мізер дозволить, як у
народі говорять, звести кінці з кінцями.
Та в загальному ситуація виглядає неоднозначною. Приміром, фінансові
аналітики цю ідею розкритикували. Офіційно рівень
бідності в Україні є досить низьким, але
соціологи заявляють, що близько 4050% населення живе за межею бідності
або близько до неї.
Мовляв, громадяни, які живуть від
авансу до зарплати, або пенсіонери з мінімальними виплатами розраховувати
на допомогу навряд чи зможуть, адже
бідними держава їх не вважає. Відповідно, влада не вирішить таким чином
ситуацію з бідністю, а тільки поставить
«галочку» про її успішне вирішення.
Також, експерти припускають, що
держава фінансуватиме продукти тільки згідно певного спеціального переліку.
Відповідно, їх вартість і надалі підвищуватиметься. А це негативно позначиться
на платоспроможності тієї частини населення, яким допомога не передбачена.
І ще одним відкритим питанням залишається той факт, звідки держава візьме
гроші на дану «продуктову субсидію»,
адже вже зараз дефіцит бюджету складає 188 мільярдів гривень.
Підготувала Оксана Кириченко
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ЛІКАРНІ ПОЧАЛИ ВЕСТИ
ОБЛІК СПОЖИВАННЯ
АНТИБІОТИКІВ
Зокрема, обліку з 1 січня 2022
року підлягають 29 лікарських
засобів, повідомляють в
Міністерстві охорони здоров’я.
«Це дасть змогу побачити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають
лікарі пацієнтам в стаціонарних відділеннях, і оцінити виправданість таких
призначень, забезпечити контроль за
внутрішньолікарняними інфекціями та
зменшити термін перебування пацієнтів
на стаціонарному лікуванні», – йдеться
в повідомленні відомства.
Згідно з чинною інструкцією, у лікарнях всіх областей мають створити відділ з інфекційного контролю, до якого
входить клінічний провізор. Він здійснює моніторинг обґрунтування призначення препаратів. До завдань провізора
входить оцінка ефективності призначення та аналіз причин безпідставної
видачі антибіотиків. Отримані дані медзаклад передає до Центру громадського здоров’я.
Скільки антимікробних препаратів
наразі споживають українці точно не відомо, проте є аналіз трендів. Зокрема, у
2020 році загальний обсяг усіх продажів
і закупівель таких препаратів перевищив 6,4 млрд грн. Це на 40% більше ніж
у 2018 році. Зросли й об’єми продажів
антибіотиків в аптеках: із 3,26 млрд грн
у 2018 році до 4,36 млрд грн – у 2020.
Об›єм всіх продажів і закупівель антибіотиків «групи резерву» (лікарських
засобів «останньої надії», які вико-

ристовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, коли інші
антибіотики не спрацювали) зріс більш
ніж утричі: зі 110,89 млн грн. у 2018
році до 416,45 млн грн. – у 2020 році.
В Україні також готуються до впровадження продажу антибіотиків за електронними рецептами, яке заплановане
на 3 квітня 2022 року.
Для отримання ліків передбачений
такий алгоритм:
пацієнт звертається до свого лікаря;
лікар виписує рецепт в електронній
системі охорони здоров’я (ЕСОЗ);
лікар надає пацієнту номер рецепта й
інформацію про лікарський засіб;
пацієнту треба звернутися до аптечного закладу, підключеного до ЕСОЗ,
та повідомити номер рецепта;
фармацевт за цим номером побачить,
що саме призначив лікар, і видасть
препарат.
Нагадуємо, що неправильне і надлишкове вживання протимікробних
препаратів (зокрема антибіотиків)
призводить до розвитку широкої резистентності – механізму, що знижує їхню
ефективність. Бактерії стають стійкими
до деяких ліків, і це поступово ускладнює або унеможливлює протидію інфекціям. За оцінками експертів, до 2050
року одна смерть, пов›язана зі стійкістю
до протимікробних препаратів, ставитиметься кожні 3 секунди.
«БМ»

АЛКОГОЛЬ,
САМОУШКОДЖЕННЯ ТА
ХВОРОБИ СЕРЦЯ: ВІД ЧОГО
ПОМИРАЛИ НА ПОЛТАВЩИНІ?
Протягом січня-жовтня 2021
року на Полтавщині померли
21 тисяча 242 людини.
Найпоширенішими причинами
смертей залишаються ішемічна
хвороба серця, інсульти .
Про це відомо з матеріалів Управління статистики на Полтавщині у 2021
році.
Через інфекційні та паразитарні хвороби померли 105 людей. З них хворіли на туберкульоз 47 пацієнтів, а вірус
імунодефіциту людини мала 41 особа.
Причиною смерті для 2 тисяч 438 пацієнтів стали злоякісні новоутворення
(усього на Полтавщині за період із січня по серпень померли через новоутворення 2 тисячі 463 пацієнти). Хвороби
крові, кровотворних органів та окремі
порушення із залученням імунного механізму мали троє померлих.
26 людей хворіли на цукровий діабет
(ще троє пацієнтів мали інші ендокринні хвороби). Через розлади психіки та
поведінки внаслідок вживання алкоголю померли 4 людини.
Причинами смерті людей на
Полтавщині стали такі хвороби
та обставини:
хвороби нервової системи
– 206 смертей;
хвороби системи кровообігу
– 14 тис. 228 смерті (ішемічна
хвороба серця – 10 тис. 211,
алкогольна кардіоміопатія
– 32, цереброваскулярні
хвороби – 3 тис. 261);

хвороби органів дихання
– 438 смерті (з них грип
і пневмонія – 346);
хвороби органів травлення –
614 смертей (з них алкогольна
хвороба печінки – 42);
хвороби шкіри та підшкірної
клітковини – 27 смертей;
хвороби кістково-м’язової системи
та сполучної тканини – 5;
хвороби сечостатевої системи – 51;
окремі стани, що виникають у
перинатальному періоді – 14;
вади розвитку, деформації та
хромосомні аномалії – 23;
відхилення від норми, що виявлені
при клінічних і лабораторних
дослідженнях, не класифіковані
в інших рубриках – 613;
транспортні нещасні випадки – 107;
випадкове утоплення та
занурення у воду – 63;
нещасні випадки, спричинені дією
диму, вогню та полум’я – 65;
випадкове отруєння, спричинене
отруйними речовинами
(крім алкоголю) – 34;
випадкове отруєння та
дія алкоголю – 34;
навмисне самоушкодження – 266.
Внаслідок складного перебігу інфекційної хвороби COVID-19 за вказаний
період на Полтавщині померли 1 тисяча 550 людей, у яких ідентифікували
захворювання.
Щодня на Полтавщині помирає в середньому 64 людини.
«БМ»

ГАДЯЦЬКИЙ
МЕДЗАКЛАД
ЗАПРОШУЄ
ОТРИМАТИ
БУСТЕРНУ
ДОЗУ
Про це повідомила
адміністрація у Фейсбук.
Ви можете записатися на вакцинацію та дізнатися детальну інформацію, звернувшись за номерами
телефонів:
АЗПСМ м. Гадяч №1:
Реєстратура – 0957500051
Лариса Мальцева – 0996001045
Наталія Богуш – 0957500021
Віта Гусаренко – 0952730009
Лідія Лега – 0952940001
Світлана Наливайко – 0952730018
Мирослава Недовіс – 0952750034
Тетяна Фурсова – 0957500026
Віра Шаповал– 0950200023
АЗПСМ м.Гадяч №2
Реєстратура – 0957500032
Лілія Черненко – 0957500037
Тетяна Древаль – 0950200037

Ніна Кащенко – 0504521519
Олена Попенко – 0957500041
Наталія Мариниченко – 0504780064
Сільські амбулаторії:
Олексій Сторчак – 0500423915
Валентина Теркун – 0992600167
Микола Дулич – 0952730012
Євгенія Скрипник – 0952201027
Катерина Ковальова – 0952201029
Анна Нуруєва – 0952201031
Олександр Кереченко – 0500423255
Ілона Кереченко – 0500423255
Олександр Бородай – 0500424149
Віктор Сасько – 0952750019
В’ячеслав Клименко – 0957500063
Михайло Копилець – 0952750023
Олег Сніжко – 0500423710
Ганна Ростовська – 0503801229
Василь Ростовський – 0503801229.
«БМ»

МЕДИКИ «ЕКСТРЕНКИ»
ОТРИМАЮТЬ АВТОМОБІЛІ З
ПІДВИЩЕНОЮ ПРОХІДНІСТЮ
Восени ДП «Медичні закупівлі
України» уклало договори на
закупівлю 622 автомобілів
швидкої допомоги на загальну
суму понад 1 млрд грн. Завдяки
конкуренції та прозорості
вдалося значно знизити ціну та
зекономити 346,7 млн грн.
«Це дозволило ДП у січні придбати ще 245 автомобілів на базі Citroen
Jumper з повним приводом. Сума закупівлі – 417 млн грн, з них більша
частина – заощаджені раніше кошти»,
– зазначив Михайло Радуцький.
За його словами, акцент на автомобілях із підвищеною прохідністю зроблений не випадково.
7 грудня 2021 року у Комітеті з питань здоров’я нації провели робочу
нараду з керівниками обласних центрів «екстренки». Звичайні автомобілі «швидкої» не завжди можуть
впоратись зі складними, засніженими трасами. Закуплені повнопривідні автомобілі мають підвищену прохідність та можуть застосовуватись в
умовах снігових заметів, розмитої дороги та у гірських районах.
«Остання велика закупівля завершує масштабну програму оновлення

транспорту екстреної медичної допомоги. Загалом за два роки ДП закупило 1283 машини «швидкої», що
дозволило майже повністю оновити
автопарк. Державні інвестиції у розвиток центрів екстреної медичної допомоги планується продовжити. На
наступний рік в межах програми Президента «Велике будівництво» запланована реконструкція 48 обласних лікарень (одна доросла та одна
дитяча у кожному регіоні), до складу яких входять центри екстреної
медичної допомоги. Згідно з рішенням Уряду наступного року закуповувати обладнання для «екстренки»
буде ДП «Медичні закупівлі України». Також продовжиться діджиталізація роботи центрів екстреної меддопомоги – ведення обліку пацієнтів
відбуватиметься в електронній формі. Варто також згадати, що минулого року розпочалося впровадження
нових стандартів у роботі екстреної
медичної допомоги. Повністю реформування «екстренки» за планами має
завершитися у 2023 році», – йдеться
у повідомленні.
Парламентський комітет
з питань здоров’я нації

СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ
НА ГРИП ТА ГРВІ
На підконтрольній території
(Гадяцький район) за період з
07.01.2022 року по 14.01.2022
року на ГРВІ захворіло 133
особи , з них дітей –43 (32,3%).
Показник захворюваності по району на ГРВІ – 265,2 на 100 тисяч населення, в т.ч. по м. Гадяч 387,5 – показники не перевищують базовий рівень

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

(епідемічний поріг – 521,88).
Випадків грипу не зареєстровано.
Щеплено проти грипу з початку
епідсезону - 297 осіб (0,6% - від населення району).
С.Бабак, в. о. завідувача
Гадяцького ВПДУ
«Полтавський ОЦКПХ МОЗ»
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НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ:
ІДЕЇ УКРАЇНЦІВ ДОПОМОГИ АРМІЇ
Ситуація на сході України
вкрай напружена. Армія
регулярно отримує допомогу як
і від держави так і від державсоюзників. З давніх-давен
війна це великі суми грошей.
На сьогоднішній день цей
принцип залишається незмінним.
Українці завжди підтримували
та підтримують своїх захисників
будь - якою можливою нагодою:
починаючи від волонтерських
поїздок в зону ООС, закінчуючи
грошовими переказами та
в’язанням теплих шкарпеток.
Як українці допомагають армії
Почнемо з всім відомого питання –
еПідтримка. В той час, коли в Україні тільки запровадили цю програму, на
сайті офіційного представництва Офісу
Президента, з‘явилась петиція про скерування коштів еПідтримки на українську армію.
«Вимагаємо до переліку послуг, якими громадяни України можуть скористатись, додати можливість скерувати
кошти на доозброєння української армії, а саме - придбання протитанкових
ракетних комплексів «Javelin». Вартість одного комплексу у комплекті з
шістьма ракетами становить 1,3 мільйона доларів, а всього приблизно 250
таких комплексів потрібно наразі для
закриття потреб української армії.
Жодним чином не применшуючи ролі
культури та мистецтва, звертаємось до
українців підтримати нашу петицію і
в час військової загрози згуртуватись
та витратити ці кошти на оборону, відмовившись від розважальних послуг.»
– йдеться в тексті петиції. Але петиція
потрібної кількості голосів не набрала.

«Наш формат» організувало проект
«Військо читає». Суть проекту полягає
в тому, що будь яка людина може придбати лот за тисячу гривень еПідтримки, але покупець книг не отримає. Натомість, видавництво додасть книг ще на
тисячу та відправить їх на потреби армії. Виходить, що військовослужбовці
отримають якісні українські книги на
2000 гривень.
«На сьогодні спільними зусиллями
доброчинців, видавництва і громадських діячів відправлено 30 000 книг у
45 військових частин, госпіталів і військових навчальних закладів по всій
країні», – розповіли у видавництві.
Видавництво «Книгарня Є» також
має свій проект «Книги спеціального
призначення». Де можна купити книги,
які потім будуть передані військовослужбовцям в зоні ООС.

Кошти з «ковідної тисячі» таки потрапляють на допомогу армії. Деякі українські видавництва та автори віддають частину грошей на потреби армії. Однією
з умов – потрібно купити книг більне

ніж на тисячу гривень (є обмеження за
сумою), різницю видавництво компенсує, а потім відправить грошовим переказом на потрібний рахунок.
Окрім такого варіанту, видавництво

Нещодавно мережу сколихнула публікація на Facebook-сторінці. Українці були здивовані ініціативою мешканця Харківщини, який написав листа
генеральному секретарю Альянсу Йєнсу Столтенбергу та запропонував свою
земельну ділянку 8,13 га у безкоштовне
довічне користування НАТО для розміщення військової бази.
«Я, Марченко Олег Вікторович, громадянин України, хочу вступити до блоку НАТО і передати у безкоштовне довічне користування належну мені на
праві власності земельну ділянку площею 8,13 га яка знаходиться за адресою:
Харківська область, (назва населеного
пункту замальована на оригінальному
фото) для розміщення на ній військової бази Альянсу».
Багато користувачів соцмереж підтримали ініціативу та заявили про готовність піти на аналогічний крок, щоб
зупинити агресію Росії:
«Я люб’язно і з великою радістю здам
безстроково свою квартиру в Луганську
солдатам НАТО», «Гідний вчинок! Була
б у мене земля на кордоні з московією,
я також віддав би її у життєве володіння НАТО», «Допоможіть написати таку
заяву, у мене 35 соток», «Віддам балкон під пускову», «А так можна було?
В мене 6 соток вільних, можна Бук
розмістити».
Однак, копирсаючись у інтернеті, допитливі українці не знайшли на території Харківщини ділянки розміром 8,13
га на ім’я вказаного чоловіка, та повідомили про неправдивість інформації. Але
ланцюгова реакція вже запустилась і на
наступний день підприємець з Одеси
Дем’ян Ганул виявив бажання віддати
землю для розміщення військової бази.
Чоловік вже написав відповідну заяву.
«Так сталося, що я володію правом
власності на більш як 5 гектарів землі
у центральній частині України, яку отримав у спадок. У зв’язку з відкритим
ринком землі хочу передати вищезгадану ділянку блоку NATO Allied Air
Command на безкоштовне довічне користування» – зазначив Ганул.
Імовірно, що це не остання людина,
яка запропонує НАТО свою земельну
ділянку. Можливостей внести свої «5
копійок» в спільну справу чимало, ми
перерахували тільки декілька. Українці
– сильний народ, згуртованість та безмежна любов до Батьківщини, це те, що
нам потрібно у скрутну годину.
Влад Лидзарь
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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

ДОРОГО

Тел.

ЗАКУПОВУЄМО
У НАСЕЛЕННЯ КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ

0664217175
0983080738

ДОРОГО

Тел.

Перевезення худоби для власних потреб

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

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

Діма

0664340140
0965491466

закуповує у населення

Корів, биків
телят, коней, свиней,
баранів

Термінові
виклики
Цілодобово

КУПЛЮ БИКІВ,
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ДОРІЗ

МИРГОРОДСЬКИЙ
М’ЯСОКОМБІНАТ

Тел.

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО
Оренда лафету

0502708392, 0674790495

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

БУДИНКИ
Продаж
 БУДИНОК, вул. Кондратенка, 113. Газ, вода, з/д
6 соток. Недорого. Тел.
0505976790.
 БУДИНОК, вул. Н. Грунь,
80 м.кв. Всі зручності, і господарські споруди. З/д 10
соток. Ціна договірна. Тел.
0953995098
 ДАЧА, кооп «Нафтовик».
Будинок, огород, сад, полив.
Тел. 0957403491.
 БУДИНОК, 90 м. кв., газифікований, зі зручностями.
Гараж, підвал, господарські
споруди. З/д 10 соток. Р-н
Підварок. Тел. 0662820905,
0994473444.
 БУДИНОК із з/д 30
соток. С. Малі Будища, вул.
Монастирська, 51. Ціна 1200
у.о. Тел. 0500624597
 БУДИНОК, з/п 64 м. кв.,
всі зручності, з/д 12 соток.
Можливий обмін на 1-,
2-кімн. кв. Тел. 0668791450.
 1/2 БУДИНКУ, потребує
ремонту. З/д 7 соток.
Ціна 2500 у.о. з вашим
переоформленням. Тел.
0500339845.
 БУДИНОК, 1995 р.в.,
вул. О. Пчілки, 10х11м.,
гараж, сарай, л/кухня, з/д 6
соток. Ціна 35 тис. у.о. Тел.
0992026522.
 САДИБА с. Вельбівка. З/д
18 с., біля с/ради. За умови
повного оформлення документів. Тел. 0666686004.
 БУДИНОК, р- н дитбудинку, з/д 9 соток, л/к,
гараж, сарай, газ, вода. Тел.
0661196506.

вана. Сінокіс. Ціна договірна.
Можливі всі варіанти. Тел.
0957757334.

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
 1-КІМН. кв., центр міста,
5 поверх, не кутова. Ціна
договірна. Тел. 0661731169,
0959321520
 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., 2/3 поверх,
р-н Черемушки. Тел.
0958357038.

 БУДИНОК, с. Хитці. Тел.
0502824783.

 1-КІМН. кв., приватизована, 1-й поверх, з/п 23,8
м.кв., без ремонту. Мікрорайон Черемушки, вул. С.
Швидкого,5, кв. 33. Недорого. Тел. 0508628189

 БУДИНОК, пров. Островського, газ, вода, з/д 6
соток, 100 м.кв. Ціна 30 тис.
у.о. Тел. 0996773221.

 3-КІМН.кв., індивідуальне
опалення, 3/5 поверх. Ціна
19000 у.о. Гараж поряд (ціна
договірна). Тел. 0664116036

 БУДИНОК, с. Книшівка,
54,4 м.кв, газ, колодязь, господарські споруди, + пічне
опалення. З/д приватизо-

 3-КІМН.кв., центр м.
Гадяч, 59 м.кв., 1/5 поверх,
м/п вікна, хороший стан.

Ціна при зверненні. Торг при
огляді. Тел. 0503044598.
 3-КІМН.кв., 5-й поверх,
централізоване опалення,
є загально-будинковий
лічильник, вул. Полтавська,
100. Тел. 0667121463.
 2-КІМН. кв., 1/2 поверх,
центр міста, з гаражем та
сараєм. Ціна договірна. Торг
при огляді. Тел. 0994875190.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ
 З/Д 10 соток, р-н
автостанції, приватизована. Комунікації поруч.
Пров. Шкільний, 11А. Тел.
0667535655
 ПАЙ 3га. С. Великі
Будища. Або обміняю на
авто. Тел. 0978924537
 З/Д 10 соток, приватизована, вул. Степова,
17. Є молодий сад, вагончик, поряд ставок. Тел.
0506968039
 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 кому-

нікації. Або здам в оренду.
Р-н пожежної частини. Тел.
0660973404

ЗДАМ
 ЖИТЛО, подобово, на
тривалий термін або бригаді у відрядженні, Інтернет,
кондиціонер. Можливість
надання відповідних документів. Тел. 0508783429
 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел.
0505976790
 1-КІМН. кв., подобово, р-н Черемушки. Тел.
0501607067
 1-КІМН. кв., подобово,
центр міста, р-н В. Круга. Всі
зручності, євроремонт. Тел.
0999232382
 1-КІМН. кв., р-н Черемушки. Тел. 0662743706
 ЖИТЛО подобово, для
бригади у відрядженні (3 –
4 людини). Стоянка у дворі.
Тел. 0660973404

вода. З/д 14 соток. Тел.
0674075880, 0506347488,
0667178480

 DAEWOO Lanos, 1998
р.в., двигун 1,5. Тел.
0662683686

 ГАРАЖ, центр міста. Тел.
0995586145

 ВАЗ-2110, 2007 р.в.,
бензин 1,6, сірий колір. Тел.
0506608461.

ЗНІМУ
 КІМНАТУ у м. Гадяч
із господарями. Тел.
0509455390

ГАРАЖІ
Продаж
 ГАРАЖ, р-н Сарського
перехрестя, 4х8м., з
погребом та документами.
Тел. 0660194566
 ГАРАЖ, р-н цегельного
з-ду. Деталі по телефону.
Тел. 0660591038.
 ГАРАЖ, пров. Сумський. Ціна договірна. Тел.
0951963214.

АВТО
Продаж

 ЖИТЛО у приватному секторі, з усіма зручностями. Р-н М. Круга. Тел.
0501582055, 0509410142

 ВАЗ-2107, 1993 р.в.,
білий колір, газ/бензин. Нормальний стан. Ціна 40 тис.
грн. Торг. Тел. 0991949035

 1/2 БУДИНКУ з усіма
зручностями, порядній
людині. Вул. Коцюбинського.
Тел. 0663542831

 DAEWOO Nexia, 2007
р.в., пробіг 80 тис. км., газ/
бензин. Гарний стан. Ціна
3300 у.о. Тел. 0668115644

 КВАРТИРА подобово класу «люкс». Тел.
0509608070

 DAEWOO Lanos, 2015
р.в., газ/бензин. Гарний
стан. Ціна 3000 у.о. Тел.
0669476040

 БУДИНОК вул. Набережна Грунь, 13 на тривалий термін, 2 спальні,
зала , кухня, душова кабіна,
пральна машина. Газ.
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 VW В-3,1,8 газ/бензин.
Ціна 85 тис. грн. Тел.
0984909942.

 RENAULT Megan 3,
2011 р.в., 1,6 бензин, свіжо-пригнаний із Швеції. Ціна
7500 у.о. Тел. 0507566792.
 ЗАЗ «Славута», 2004 р.в.,
гарний стан, нова АКБ, замінене мастило, тосол. Зимова
гума. Ціна 2500 у.о. Торг. Тел.
0500822215.
 ЗАЗ «Таврія-1102», 1994
р.в., червоний колір. Ціна 20
тис. грн.. Тел. 0669423548.
 FIAT Fiorino, 2008 р.в., 1,3
TD, пасажир, ідеальний стан.
Деталі по телефону. Тел.
0661121949, 0507667187

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. (39)
 Т-16. Тел. 0665190180

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)

ТБ ПРОГРАМА
6.00 Гiмн України
6.05 Вiдтiнки України
6.30 М/ф “Було лiто”
6.40 М/ф “Горщик-смiхотун”
6.50 М/ф “День, коли
щастить”
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.05
,2.10,5.35 Новини
7.05 Т/с “Шетланд”
8.05 Погода
8.10 Д/с “Девiд Рокко.
Iндiя на смак”
9.05 Т/с “Знедоленi”
10.30 Д/с “Дикi тварини”
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00,18.20 “По-людськи”
13.10,0.30 Прозоро:
про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Спорт
15.20 Концерт. ВIА
“Кобза”
16.20 Д/с “Особливий
загiн. Суперчуття”
17.00,1.15 Прозоро:
про головне
19.10 Д/с “Боротьба за
виживання”
20.00 Д/с “Африка. Звiр
на звiра”
21.25 ЧЄ УЄФА з футзалу 2022 Україна - Португалiя
23.30 “Герої України
Крути. Перша Незалежнiсть”
2.35 “Зворотнiй вiдлiк”
4.15 #ВУкраїнi
4.40 Д/с “Дика планета”
5.05 Геолокацiя: Волинь
6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,5.15
“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 кохання”
20.15 Х/ф “Мiцний
горiшок: Гарний день,
аби померти”
22.10 Х/ф “Мiцний
горiшок 3: Вiдплата”
0.50 Х/ф “12 мавп”
3.05 Х/ф “Сльози сонця”
5.15,23.20 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”
7.00,8.00,9.00,12.00
Новини
7.10,8.10,9.20 “Ранок з
”
10.00,11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Щасливе
залишатися”
,15.00,15.40,1.00
“Речдок”
16.30 “Речдок. Особливий випадок”
17.40 “Новини”
18.05 “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Х/ф “Готель
Мумбаї: Протистояння”
2.55 “Подробицi” - “Час”
3.25 “Орел i решка.
Шопiнг”
4.10 “Орел i решка. Чудеса свiту”
6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,23.00,0.00,1
.00,3.00,4.00,5.00 Час
новин
6.30 Iсторiя для дорослих
7.10,8.10,20.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
7.15 Д/с “Повiтрянi
воїни”
8.15,17.10 Д/с
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п'ятниця, 28 січня
“Спецназ: ближнiй бiй”
9.00,21.00 Час новин.
Пiдсумки дня
9.15,1.10 Д/с “Секретно. Холодна вiйна”
10.10,11.10 Д/с
13.10,14.10,17.30,18.
10,19.15,22.15 Х/ф
15.30,0.30 Час “Ч”
16.10 Д/с “Вiйна Вiнстона Черчилля”
16.35 Невигаданi iсторiї
19.40,2.00 “Час за Гринвiчем”
22.00 Час-Time
23.15 Д/с “Загадки великих битв”
3.10,4.10 Гра долi
5.10 Д/с “Таємнича
свiтова вiйна”

22.50 Детектор брехнi.
(16+)

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+)
11.55,13.15 Т/с “Вижити за будь-яку цiну”
12.45,15.45 Факти.
День
13.50,22.55,1.45 “На
трьох”. (16+)
14.25,16.15 Т/с “Пес”
17.25,0.00 Т/с “Вижити
за будь-яку цiну 2”
18.45 Факти. Вечiр
2.40 Я зняв!

6.30,7.10,8.15 Ранок з
Україною
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
9.25,15.30 Т/с “Друге
життя Єви”
18.00 Т/с “Виклик”
20.10 “Говорить Україна”
21.00 Свобода слова
Савiка Шустера
0.00,2.00 Т/с “Ангелiна”
1.30 Телемагазин
4.30 Реальна мiстика

6.10,11.50 Т/с “Комiсар
Рекс”
,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини
13.25,14.50,18.05 Т/с
“Слiпа”

5.55,7.05 Kids` Time
6.00 М/с “Том i Джерi”
7.15 Орел i решка
9.25 Аферисти в мережах. (16+)
15.40 Х/ф “Експат”
17.40 Х/ф “Космос мiж
нами”
20.00 Х/ф “Нерв”
22.00 Х/ф “Смертельний
лабiринт”
0.00 Х/ф “Астрал: Останнiй ключ”
2.05 Служба розшуку
дiтей
2.10 Зона ночi

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
0,16.00,17.00 “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. Шпачинською i Д. Щасливою
16.10 “Година пiк” з О.
Курбановою

17.10 Пiдбиваємо пiдсумки з Ю. Литвиненко
18.30 “Влада хохотала”
з Ю. Петрушевським
19.00 “Моя країна” з М.
Ганапольським
22.00 “Запорєбрик
News” з О. Курбановою
22.15 “Українськi вiстi”
22.30 “Watchdogs”
5.00 Х/ф “Женя, Женечка i “Катюша”
6.50 Х/ф “Приватне пiонерське 3. Привiт, доросле життя!”
9.00 Х/ф “100 речей i
нiчого зайвого”
11.25 Х/ф “Горобиновий
вальс”
13.25 Х/ф “Час вiдьом”
15.10 Х/ф “Дура”
17.55 Х/ф “Бiль i слава”
20.20 Х/ф “Вiтряна рiка”
22.20 Х/ф “Реальнi
упирi”
0.05 Х/ф “Форт Рос: У
пошуках пригод”
2.15 Х/ф “Край”
6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його
друзi”
8.35 Т/с “Грань”
10.10 “Орел i решка.
Навколосвiтня подорож”
12.15,20.00 “Орел i
решка. Перезавантаження”
13.10,21.00 “Орел i
решка. Iвлєєва vs Бєдняков”
14.15 Х/ф “Лев”
16.25 Х/ф “Велика гра”
18.10 Х/ф “Троє в каное”
23.00 “Орел i решка.
Iвлєєва vs Бєдняков.
Невидане”
0.00 Х/ф “Будинок проклятих”
2.10 Т/с “Три сестри”
3.10 “Нiчне життя”

6.30,8.00 Телемагазин
7.30 Салат-бар
8.20 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
13.30 Сам собi кухар
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”
7.50,13.00,3.00 “Випадковий свiдок”
16.30,19.00,2.30
“Свiдок”
9.00 Х/ф “Роби - раз!”
10.40 Т/с “Коломбо”
14.00,21.15 Т/с “Менталiст”
15.40,17.00,19.30 Т/с
“CSI: Маямi”
18.00 “Випадковий
свiдок. Навколо свiту”
23.00 Т/с “Ганнiбал”
0.45 “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.
ефiр”
20.20 Т/с “Склiфосовський”
0.10 XX Урочиста церемонiя вручення Нацiональної кiнематографiчної премiї “Золотий Орел”. Пряма
трансляцiя
2.35 Х/ф “Погана хороша людина”
6.15 Мiстична Україна
7.10 Правила виживання
9.00 Страх у твоєму домi
10.00,1.40 Речовий
доказ
11.10,21.50 Таємницi
глибин з Джеремi
Вейдом
12.10 Гордiсть України
13.10 Заборонена
iсторiя
14.05 Божевiльний свiт
15.00,17.55 Їжа богiв
16.00 Еволюцiя зброї
17.00,23.40 Як влаштований Всесвiт
18.55 Код доступу
19.55,22.40 Шукачi
неприємностей
20.50 Глобальна наука
0.40 Фантастичнi iсторiї
2.50 Скептик
3.50 Дикi тварини
4.50 Судiть самi
6.00 Мультиранок
8.35 Х/ф “Панi Метелиця”
9.45 Т/с “Бiблiотекарi”
10.45 Х/ф “Мiсiс Даутфайр”
12.45 4 весiлля
14.00,2.30 Панянка-селянка
15.00,5.00 Зiрки, чутки
та Галлiвуд
16.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу
20.00 Х/ф “Батько нареченої”
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22.00 Х/ф “Батько нареченої 2”
0.00 Казки У Кiно
5.50 Кориснi пiдказки
6.35 Х/ф “Дюна”
8.50 Х/ф “Невидимий
гiсть”
10.35 Х/ф “Сутiнки.
Сага. Затемнення”
12.35 Х/ф “В гонитвi за
щастям”
14.25 Х/ф інтерстеллар”
17.10 Х/ф “Дружина
мандрiвника в часi”
18.55 Х/ф “Сходження
Юпiтер”
21.00 Х/ф “Нiколи не
здавайся”
22.50 Х/ф
“Iдентифiкацiя”
0.15 Х/ф “Охоронець”
2.25 Х/ф “Гордiсть i
упередження i зомбi”
4.05 Х/ф “Бiлоснiжка:
Помста гномiв”
5.55 Х/ф “Монстри на
канiкулах”
6.00,18.50,3.10
“ДжеДАI”
6.45 Т/с “CSI: Мiсце
злочину”
8.35 Х/ф “Чужий 4:
Воскресiння”
10.40 Т/с “Звонар”
12.45 “Загублений свiт”
17.55 “Секретнi
матерiали”
18.15,2.40 “Спецкор”
19.25 Х/ф “Морський
пiхотинець”
21.05 Х/ф “Останнiй
замок”
23.50 Х/ф “Наслiдки”
1.55 “ДжеДАI.
Дайджест”
3.40 “Цiлком
таємно-2017”
4.05 “Вiдеобiмба 2”
5.30 Телемагазин

субота, 29 січня
6.00 Гiмн України
6.05,4.35 Енеїда
7.00,8.00,9.00,18.00,
21.00,0.05,4.00,5.35
Новини
7.05,3.55 Погода
7.10 М/ф “Як козаки
прибульцiв зустрiчали”
7.30 М/ф “Як козаки
наречених виручали”
7.50 М/ф “Як козаки
кулiш варили”
8.05,4.25 Земля, наближена до неба
8.25 Вiдтiнки України
9.05 #ВУкраїнi
9.35 “Бабуїни. Правила
зграї”
10.30,12.25 Т/с
“Хадсон та Рекс”
11.20 Бiатлон на
Суспiльному. ЧЄ. Переслiдування, 12, 5 км,
чоловiки
14.00 Надiленi добром
14.20 Бiатлон на
Суспiльному. ЧЄ. Переслiдування, 10 км,
жiнки
15.25 Країна пiсень
16.25 Концерт “Твоя
музика. Ольга Сумська i
Вiталiй Борисюк”
17.20 Концерт. Квар
Гетьман
18.15 Дайджест “Гримерка Євробачення”
18.45 Д/с “Дикi тварини”
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 “Штольня”
1.55 Д/ф “Вибiр”
3.00 UA:Фольк. Спогади
7.00,6.10 “Життя

вiдомих людей”
8.00 “Снiданок.
Вихiдний”
10.00 “Свiт навиворiт”
19.30,5.25 “ТСН”
20.15,3.55 “Вечiрнiй
квартал”
22.15 Комедiя “Дикi”
23.15 Х/ф “Мiцний
горiшок 4”
1.55 Х/ф “12 мавп”
5.15 “Телемагазин”
5.45 “Орел i решка.
Чудеса свiту”
6.55,5.00 Х/ф “Дикун”
9.00 “Готуємо разом.
Домашня кухня”
10.00 “Корисна програма”
11.05 Х/ф “Туз”
13.00 Х/ф “Кухарка”
14.25 Х/ф “Балада про
доблесного лицаря
Айвенго”
16.20 Х/ф “Хазяїн
тайги”
17.55,20.30 Т/с “Провiнцiал”
20.00 “Подробицi”
22.40 “Всi зiрки в Юрмалi”
1.00 Х/ф “Дуенья”
3.00 Х/ф “Казка про
Жiнку i Чоловiка”
4.45 М/ф
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
8.25 Натхнення
,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 “Секретно.
Холодна вiйна”
3.10,4.10 Гра долi
5.10 Д/с “Найекстремальнiший”
4.50 Скарб нацiї
5.00 Еврика!
5.05 Факти
5.30,10.00 “На трьох”.
(16+)
7.00 Т/с “Вижити за
будь-яку цiну 2”
8.10 Т/с “Вижити за
будь-яку цiну”
11.50,13.00 Х/ф
“Форпост”
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф “Найманець”
16.40 Х/ф “Захоплення
пiдземки 123”
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф “Сьомий
син”
21.05 Х/ф “Ван Гельсинг”
23.40 Х/ф “Священик”
1.25 Х/ф “Вбити Гюнтера”
3.00 Я зняв!
6.00,10.55 Т/с “Папаньки”
7.55 Неймовiрна
правда про зiрок
16.40,23.25 Хата на
тата. (12+)

19.00 МастерШеф.
Битва сезонiв. (12+)
6.00 Вар`яти. (12+)
6.10 Хто проти блондинок? (12+)
8.05,9.55 Kids` Time
8.10 Х/ф “Чiхуахуа з
Беверлi Хiллз 3”
10.00,12.00 Орел i
решка
11.00 Орел i решка.
Чудеса свiту
15.05 М/ф “Монстри
проти прибульцiв”
17.00 Х/ф “Фантастична четвiрка”
19.00 Х/ф “Я - легенда”
21.00 Х/ф “Пасажири”
23.25 Х/ф “Сонцестояння”
2.20 Зона ночi
7.00,15.00,19.00 Сьогоднi
7.30,3.45 Реальна
мiстика
9.00,15.20 Т/с “Розколенi сни”
17.00,21.00 Т/с “Будинок, де серце”
20.00 Головна тема
23.10,2.00 Т/с “Я заплачу завтра”
1.30 Телемагазин
8.45 “Щасливий снiданок”
9.00 “Щасливе інтервю
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 “Бiлий Бiм
Чорне вухо”
6.50 Х/ф “Форт Рос: У
пошуках пригод”
9.00 Х/ф “Бiль i слава”
11.25 Х/ф “Вiтряна
рiка”
13.25 Х/ф “Реальнi
упирi”
15.10 Х/ф “Край”
17.55 Х/ф “3 днi на
вбивство”
20.20 Х/ф “Коломбiана”
22.20 Х/ф “Зависнути
в Палм-Спрiнгс”
0.05 Х/ф “Дорогий
Джон”
2.15 Х/ф “Тиха гавань”
6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Кротик i
Панда”
8.45 “Ух ти show”
9.00 “Орел i решка.
Шопiнг”
10.50 Х/ф “Велика гра”
12.30 Х/ф “Троє в
каное”
14.20 “Орел i решка.

Навколо свiту”
0.00 Х/ф “Голi перцi”
1.35 Т/с “Три сестри”
2.40 “Нiчне життя”
6.30 Телемагазин
7.30 Досьє Голiвуда
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
0.40,3.40 Кориснi поради
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф
4.45 “Top Shop”
5.55 Х/ф “Зворотного
шляху немає”
9.55 Х/ф “Тегеран-43”
12.50,3.20 “Випадковий свiдок”
14.45 Т/с “Смерть у
раю”
19.00,2.55 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Бережiть
жiнок”
22.10 Х/ф “Пережити
нiч”
23.55 Х/ф “Викрадений”
1.50 “Легенди карного
розшуку”
5.00 “Ранок Росiї. Субота”
8.00 Вiстi. Мiсцевий
час
8.15 Мiсцевий час.
Субота
8.30,4.30 “По секрету
всьому свiту”
8.50 “Формула їжi”

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

9.15 “П`ятеро на одного”
10.00 Вiстi
10.35 “Роман в каменi”
11.00 “Сто до одного”
11.50 “Гумор! Гумор!
Гумор!!!”
12.50 “Доктор М`ясников”
13.55 Т/с “Подаруй
менi воскресiння”
17.05 “Привiт, Андрiй!”
19.00 Вiстi у суботу
20.00 Х/ф “Мiй улюблений друг”
23.40 Х/ф “Любов без
розмiру”
1.10 Х/ф “Формула
щастя”
2.50 Х/ф “Вибiр моєї
матусi”
6.00,1.40 Мiстична
Україна
7.00 Випадковий
свiдок
10.10 Речовий доказ
11.20,18.10 У пошуках
iстини
13.10 Фантастичнi
iсторiї
14.05 Заборонена
iсторiя
15.05,21.00 Ближче
до землi з Заком
Ефроном
20.00 Таємницi акул
0.40 Природа сьогодення
2.30 Нашi
6.00 Мультиранок
9.30 М/ф “101 далматинець”
11.00 М/ф “Думками
навиворiт”
12.45,14.15,16.15
Одного разу пiд Полтавою
13.15,15.15,23.10
Одного разу в Одесi
13.45,14.45,15.45

Танька i Володька
16.45 М/ф “Епiк”
18.45 М/ф “Коко”
20.45 Х/ф “Термiнал”
23.40,0.40 Казки У
Кiно
0.10 Країна У 2.1
2.10 Панянка-селянка
5.50 Кориснi пiдказки
7.25 Х/ф “Монстри на
канiкулах 2”
8.55 Х/ф “Помпеї”
10.35 Х/ф “Страшно
красивий”
12.00 Х/ф “Людина,
яка змiнила все”
14.10 Х/ф “Сутiнки”
16.10 Х/ф “Сутiнки.
Сага. Новий мiсяць”
18.15 Х/ф “Інтерстеллар”
21.00 Х/ф “Швидкий i
мертвий”
22.45 Х/ф “Гордiсть i
упередження i зомбi”
0.30 Х/ф “Нiколи не
здавайся”
2.20 Х/ф “Поїзд на
Юму”
4.20 Х/ф “Сходження
Юпiтер”
6.00,7.35 “ДжеДАI”
8.35 “Загублений свiт”
13.15 Х/ф “Атака
кобри”
15.40 Х/ф “Безодня”
19.00 Х/ф “Важка
мiшень”
21.00 Х/ф “П`ятий
вимiр”
23.10 Х/ф “Чужий 3”
1.25 “ДжеДАI.
Дайджест”
3.10 “Вiдеобiмба 2”
3.50 “Цiлком
таємно-2017”
5.30 Телемагазини
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A:Перший
6.00 Гiмн України
6.05,4.10 Енеїда
7.00,8.00,8.55,18.00
Новини
7.05,23.20 Погода
7.10 М/ф “Як козаки
сiль купували”
7.20 М/ф “Як козаки
олiмпiйцями стали”
7.40 М/ф “Як козаки у
хокей грали”
8.05 Д/с “Особливий
загiн. Суперчуття”
9.00 Божественна
Лiтургiя ПЦУ
11.00 Недiльна Лiтургiя
УГКЦ
12.30 Недiльна Свята
Меса РКЦУ
13.30 “Бабуїни. Правила зграї”
14.20 Бiатлон на
Суспiльному. ЧЄ. Одиночна змiшана естафета
15.40 Бiатлон на
Суспiльному. ЧЄ. Змiшана естафета
17.25 Студiя “Дорога
до Пекiна”
18.15 Д/с “Тваринна
зброя”
19.20 Т/с “Паризькi
таємницi”
21.00,23.25,5.05 Тиждень на Суспiльному
22.00 Д/с “Африка.
Звiр на звiра”
22.50 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+)
0.20 Х/ф “Штольня”
1.45 Х/ф “Кiборги”
3.40 #ВУкраїнi
7.00 “Життя вiдомих
людей”
8.00 “Снiданок.
Вихiдний”
10.00,1.15 “Свiт навиворiт”
18.30 “Свiтське життя.
Дайджест”

19.30,5.00 “ТСН-Тиждень”
21.00 “Голос країни 12”
23.15 Х/ф “Мiцний
горiшок: гарний день,
аби померти”
7.05 Х/ф “Туз”
9.00 “Готуємо разом”
,11.00,11.55,12.50
“Iнше життя”
13.35 “Речдок. Випереджаючи час. Титова”
18.05 Х/ф “Пiдозри
мiстера Уїчера: Вбивство на Енджел Лейн”
20.00 “Подробицi
тижня”
22.00 Х/ф “Хазяїн
тайги”
23.40 Х/ф “Балада про
доблесного лицаря
Айвенго”
1.35 “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
8.25 Натхнення
9.00 Божественна
лiтургiя ПЦУ
11.00,12.05 Божественна лiтургiя УГКЦ
12.50,15.15,19.00
Х/ф
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

ТБ ПРОГРАМА

неділя, 30 січня
21.00 Час новин. Пiдсумки дня
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент
21.30 Вечiр з Янiною
Соколовою
0.30 Феєрiя мандрiв
1.10 Д/с “Секретно.
Холодна вiйна”
3.10,4.10 Гра долi
5.05 Скарб нацiї
5.15 Еврика!
5.20 Факти
5.45,8.35 Анти-зомбi
6.40,10.30 Громадянська оборона
7.35 Прихована небезпека
9.30 Секретний фронт
11.20,13.00 Х/ф
“Всесвiтня вiйна Z”
12.45 Факти. День
13.55 Т/с “Нюхач”
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф “С.В.О.Т.:
Спецназ мiста янголiв”
23.05 Х/ф “С.В.О.Т.:
Перехресний вогонь”
0.55 Х/ф “Корупцiя”
2.40 Я зняв!
5.40 Т/с “Папаньки”
8.50 МастерШеф.
Битва сезонiв. (12+)
13.30 СуперМама.
(12+)
18.00 Слiдство ведуть
екстрасенси. (16+)
20.00 Один за всiх.
23.30 Таємницi ДНК.
(16+)
5.55,7.45 Kids` Time
6.00 М/с “Том i Джерi”
6.30 М/ф “Том i Джерi i
Чарiвник з країни Оз”
7.50 М/ф “Монстри
проти прибульцiв”
9.50 Х/ф “Казки на нiч”
11.50 М/ф “Феї: Фан-

тастичний порятунок”
13.10 М/ф “Феї: Таємниця пiратського острова”
14.50 Х/ф “Я - легенда”
16.50 Х/ф “Пасажири”
19.00 Х/ф “Дорога
хаосу”
21.05 Х/ф “Темна
башта”
23.00 Improv Live Show.
2.40 Зона ночi
5.50 Сьогоднi
6.50,4.15 Реальна
мiстика
9.25 Т/с “Розколенi
сни”
17.00,21.00 Т/с “Птах
у клiтцi”
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою
23.00,2.00 Т/с “Перехрестя”
1.30 Телемагазин
3.20 Гучна справа
9.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,17.00 “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. Чер-

негою
20.45 “Sound.чєк”
21.00 “Великi новини”
з Т. Березовцем
22.00 “Влада хохотала” з Ю. Петрушевським
22.30 “Щасливий день
з полiтиком”
23.00 “Вата шоу” з А.
Полтавою
5.00 Х/ф “Бiлий Бiм
Чорне вухо”
6.50 Х/ф “Дорогий
Джон”
9.00 Х/ф “3 днi на
вбивство”
11.25 Х/ф “Коломбiана”
13.25 Х/ф “Зависнути
в Палм-Спрiнгс”
15.10 Х/ф “Тиха гавань”
17.55 Х/ф “Брати Систерс”
20.20 Х/ф “Доживемо
до понедiлка”
22.20 Х/ф “Замовлення”
0.05 Х/ф “Сiтi-Айленд”
2.15 Х/ф “Та, що бiжить
хвилями”
6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Кротик i
Панда”
8.40 “Орел i решка.
Шопiнг”
9.35 М/ф “Астробой”
11.15 Х/ф “Бойфренд з
минулого”
13.10 “Орел i решка.
Навколо свiту”
0.00 Х/ф “Поганий
Санта”
1.50 Т/с “Три сестри”
2.50 “Нiчне життя”
6.30 Телемагазин
7.30 Досьє Голiвуда

9.30 Iдеї ремонту
10.20 Один за 100
годин
12.00 Правила життя
12.50 Правила виживання
14.40 Шiсть соток
18.00 Удачний проект
20.30 Дача бородача
22.10 Будьте здоровi
23.30 Реальний секс
0.40,3.40 Кориснi поради
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф
4.45 “Top Shop”
5.20 Х/ф “Приятель
небiжчика”
7.15 “Випадковий
свiдок. Навколо свiту”
9.40 Т/с “Смерть у
раю”
13.45 Х/ф “Пережити
нiч”
15.25 Х/ф “Повернення “Святого Луки”
17.10 Х/ф “Чорний
принц”
19.00 Х/ф “Беремо все
на себе”
20.30 Х/ф “Товариш
генерал”
22.10 Х/ф “Нiчна бригада”
0.00 Х/ф “Викрадений”
1.55 “Легенди карного
розшуку”
4.50,2.10 Х/ф “Свiтло у
вiкнi”
6.15 “Дiалоги про
тварин. Новосибiрський зоопарк”
6.55 “Вустами немовляти”
7.40 Мiсцевий час.
Недiля
8.15 “Пiшки. Про вiйну i
мир”
8.40,3.35 “Коли всi

КРОСВОРД

вдома з Тимуром Кiзяковим”
9.25 “Ранкова пошта з
Миколою Басковим”
10.00 Вiстi
10.35 “Сто до одного”
11.15 “Парад гумору”
13.15 Кiно про кiно.
“Людина з бульвару
Капуцинiв. Бiллi, заряджай!”
13.55 Т/с “Подаруй
менi воскресiння”
17.15 Х/ф “Портрет
жiнки в червоному”
19.00 Вiстi тижня
21.00 Москва. Кремль.
Путiн
21.40 “Недiльний вечiр
з Володимиром Соловйовим”
0.25 Х/ф “Людина, яка
знала все”
6.00,2.05 Мiстична
Україна
7.00 Випадковий
свiдок
9.30 Речовий доказ
10.40,18.10 У пошуках
iстини
12.30,0.05 Їжа богiв
13.30 Заборонена
iсторiя
14.30,21.00 Ближче
до землi з Заком
Ефроном
20.00 Таємницi акул
1.05 Природа сьогодення
3.00 Бандитська Одеса
6.00 Мультиранок
10.00 М/ф “Велика
мандрiвка”
11.30,13.30,15.30
Одного разу пiд Полтавою
12.00,13.00,14.30
Одного разу в Одесi
12.30,14.00,15.00
Танька i Володька

По горизонталi:
1. Арабський титул. 4. Частина
п`єси. 7. Пострiл «хором». 9. Кабан.
10. Др. назва Риму. 11. Команда
собацi. 13. Бруд на дорогах. 15. Комаха. 16. Западина в Тихому
океанi. 18. Реакцiя Вассермана. 19.
Персонаж Енеїди. 20. Роман Достоєвського. 21. Майстер. 23.
Спальний вагон. 26. Вузький
прохiд. 29. Озеро в Пн. Америцi.
31. Мiсто в штатi Арiзона. 32. Його
готують взимку. 34. Колишня
Персiя. 36. Смiття. 38. Антилопа.
39. Орган зору

16.00 Х/ф “Той, що
вижив”
19.00 Х/ф “Гора мiж
нами”
21.10 Х/ф “Знайомтеся, Джо Блек”
0.30 Країна У 2.1
1.00 Казки У Кiно
1.30 Вечiрка 3
2.30 Панянка-селянка
5.50 Кориснi пiдказки
6.45 Х/ф “Страшно
красивий”
8.10 Х/ф “Сутiнки.
Сага. Затемнення”
10.10,5.25 Х/ф “Гарi i
Хендерсони”
12.00 Х/ф “Смурфики”
13.40 Х/ф “Смурфики
2”
15.20 Х/ф “Дружина
мандрiвника в часi”
17.05 Х/ф “Марлi i я”
19.00 Х/ф “Клуб любителiв книг i пирогiв з
картопляних очисткiв”
21.00 Х/ф “Мемуари
гейшi”
23.20 Х/ф “Пiанiст”
1.45 Х/ф “Остання
любов на Землi”
3.15 Х/ф “Охоронець”
6.00,7.30 “ДжеДАI”
8.35,1.00 “Загублений
свiт”
12.40 Х/ф “Морський
пiхотинець”
14.15 Х/ф “По слiду”
16.40 Х/ф
“Полiцейськi”
18.40 Х/ф “3 днi на
вбивство”
21.00 Х/ф “Заручник”
23.10 Х/ф
“Вторгнення: Планета
Земля”
2.50 “Вiдеобiмба 2”
5.25 “Найкраще”
5.30 Телемагазини

По вертикалi:
1. М`ясна страва. 2. Тибетський
чернець. 3. Марка лiтака. 4. Антонов. 5. Гора речей. 6. 1+2=. 8.
Придворний хлопчик. 9. Англiйський мореплавець. 10. Пiдвiсна
щогла на суднi. 12. Хвойне дерево.
14. Цар звiрiв. 17. Собака. 18. Злакова культура. 21. ... Марiя. 22.
Страх. 24. Iнститут. 25. Тип льоду.
26. Поле. 27. Частина стравоходу.
28. Iнформацiя для вух. 30. Кiстковий вирiст у тварин. 33. Эсперанто. 35. Крик у лiсi. 37. Густина

Відповіді на кросворд з №1
По горизонталi:
1. Гладь. 6. Казус. 10. Кiвер. 14. Iкар.
15. Гера. 16. Бейсбол. 18. Ярослав. 22.
Руки. 24. Село. 26. Графа. 28. Актор.
29. Армiя.

По вертикалi:
2. Лес. 3. Дяк. 4. Якiр. 5. Прах. 7. Ак. 8.
Забiяка. 9. Уре. 11. Iго. 12. Вельвет. 13.
Ер. 17. Арго. 19. Риф. 20. Аск. 21. Горе.
23. Ур. 25. Ло. 27. Акр. 28. Анi

Відповіді на сканворд №1

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

 ПРИЧІП до легкового
авто. Тел. 0678357766

 ДОШКА дубова, соснова.
Стовпчики дубові 15х15см.
Брус дубовий, 8 см. товщина. Тел. 0669083933.

 ОБІГРІВАЧ конверторний
«Сатурн». Потужність
2кВт. Ціна 800 грн. Тел.
0660194566

МЕБЛІ

 ФГ ПРОДАЄ КУКУРУДЗУ з доставкою. Тел.
0995139836

 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

 СВІЖЕ МОЛОКО з
доставкою у м. Гадяч. Тел.
0999127189 (Олександр)

Продаж

 ШАФИ 1-, 2-дверні.
Диван. Карниз 3м., трельяж,
сервант. Тел. 0509864682
 СТІЛ письмовий, б/в. Тел.
0509884372

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

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж
 КОЖУХ офіцерський,
новий, р. 52-54. Тел.
0963771489
 ТЕРМОКОСТЮМИ чоловічі, колір чорний та хакі,
р.52-54. Штани чоловічі, утеплені, р.52. Тел. 0994594987

РІЗНЕ
Продаж
 КАРТОПЛЯ їстівна,
смачна. Ціна 8 грн./кг. Тел.
0509608070
 БУРЯК кормовий. Тел.
0669568122
 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. Тел. 0955250575

 ЦИБУЛЯ домашня,
цибуля тиканка, буряк столовий. Тел. 0509779570.
 МЕБЛІ. Лампа паяльна.
Бак для душа, зерна. Сіно.
Балон, бідон. Телевізор
малий. Велосипед, взуття
- дитячі. Відеомагнітофон,
колонки. Ботинки зимові р.
41-42. Тел. 0955711574.
 ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ, портативний, на 220 В, із кабелями. . С. Вельбівка. Тел.
0999533821.
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Тел.

0950086550
0994757455

 ВАГОНКА, вікно фронтонне, короб дверний (дуб),
бочка 200л. Каністри металеві 40, 20л. Тел. 0995372117

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

0662127037

 ХОЛОДИЛЬНИК
маленький, телевізор «LG»,
плита газова 4-камфорна,
пральна машина «Донбас».
Тел. 0662000908.

 ПЛИТУ з в’юшками,
б/в. Тел. 0997648724,
0997648724.

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

 ПОРОСЯ на м’ясо. Ціна
договірна. Тел. 0665886596
 ДВА ТЕЛЯТКА молочного віку. Ціна 65 грн./кг. Тел.
0999127189 (Олександр)
 КІЗОЧКИ кітні, від високопродуктивної кози. Тільна
теличка. Тел. 0976692394,
0668449798.

 ЦУЦЕНЯТА породи російський спанієль. Недорого.
Тел. 0508455808
 ТЕЛИЦЯ тільна, чорно-ряба. Від високоудійної корови. Тільність 6
місяців. Ціна договірна. Тел.
0990324299, 0979567904.
 КРІЛЬ для розмноження,
хороший. Тел. 0970225201.
 КУРЧАТА бройлери,
курчата м’ясо-яєчних та
яєчних порід. Комбікорм
для них. Тел. 0661740951,
0957577459, 0960232420
(Сергій, Світлана)

КУПЛЮ

 КИЛИМИ 1,5х2м. і більші.
Доріжки килимові, стільці
в хорошому стані. Швейна
машинка, мікрохвильова піч,
нова. Чобітки зимові, р.38.
Тел. 0502045073.

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

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

 КУКУРУДЗУ суху, кілька
тонн. Тел. 0668165445
 КІЗ, баранів, цапів. Тел.
0663397271
 ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові

5

 ФГ ПРОДАЄ
КУКУРУДЗУ.
З доставкою.
Тел. 0995139836
(№4)

0954898661
0684151318

 ДРОВА пиляні, рубані,
сухі. Тел. 0955250575

 ЕЛЕКТРОДВИГУНИ, циркулярка маленька, цапфи
до ГАЗ-53, ЗІЛ, КамАЗ,
кардан короткий до ГАЗ-53
дизель і хрестовини. Тел.
0665190180.

Куплю СВИНЕЙ

Електронні ваги

 КОРОВА, тільна 3-м
телям. Тел. 0987431552

 ХОЛОДИЛЬНИК
маленький, телевізор
«Sony», пральна машина
«Донбас», плита газова
4-камфорна, чайний гриб.
Тел. 0662000908.

Тел. 0990128098 (Олег)

овець, баранів 38-42 грн/ кг,
кіз, цапів 17-20 грн/кг.

ТВАРИНИ
продаж

0950086550
0994757455

ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ

 ОГОРОЖА металева
2,5х3,5м. Тел. 0665946926

 ХОЛОДИЛЬНИК
«Донбас», телевізор
«Samsung», домашній кінотеатр «ВВК», стінка меблева
радянського в-ва, 2 крісла.
Тел. 0663524892.

Тел.

КІЗ -15 грн./кг.
ЦАПІВ – 15-20 грн./кг.
ОВЕЦЬ, БАРАНІВ –
30-40 грн./кг живої ваги.

коней,
биків,
корів,
свиней

Тел. 0991650345,
0973316591 (Тимур)

Куплю СВИНЕЙ

 РУЛЬОВИЙ МЕХАНІЗМ
ГАЗ-2410 або ГАЗ-31029.
Тел. 0668115644

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
 ВТРАЧЕНЕ пенсійне
посвідчення видане на
ім’я Катерини Григорівни
Шемет

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.

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

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

 САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ
РОБІТ: монтаж – демонтаж,
металопласт – екопласт, каналізація. Встановлення лічильників, бойлерів, насосних станцій.
Вода, опалення. Ремонт. Тел.
0662743611. (Олексій). (12)
 НАТЯЖНІ СТЕЛІ будьякої 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 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
 РЕМОНТ ТА ПЕРЕТЯЖКА
М’ЯКИХ МЕБЛІВ, зміна
дизайну, великий вибір
тканин. Тел. 0956795984,
0963814148, 0666471376
 РЕМОНТ. БУДІВЕЛЬНІ
РОБОТИ: гіпсокартон,
пластик, ОСБ, шпалери,
лінолеум, відкоси, м/п
вікна, двері, балкони,
сайдинг, блокхауз, зварювальні роботи, сантехніка, пайка труб,
опалення та інше. Тел.
0994174060

4

 СІНО в тюках. Доставка.
Тел. 0979796234

0991777789
0661211858
0997226777
0995333403

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

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

Тел.

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

5

ЦІЛОДОБОВО,
ВИМУШЕНИЙ ДОРІЗ

ДОРОГО

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, КІЗ

0991320345

КУПЛЮ

КУПЛЮ
СВИНЕЙ
БИКІВ

КУПЛЮ ДОРОГО

Тел. 0669669486, 0672996055

Тел.:

2

3

Тел.

0502715944
0984356165

8

Тел.

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

4
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4

Оголошення, реклама

 ВІДДАМО у добрі руки
цуценят.
Тел. 0955192500 (Олена). (№5)

 ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА:
монтаж та ремонт внутрішньої електропроводки. Тел.
0667462853
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ
МАШИН, пилососів, холодильників, болгарок, чистка
бойлерів, дрилів та іншої
електротехніки. Виїзд майстра. Зварювальні роботи,
пайка. Спилювання дерев
різної складності. Тел.
0997199623. (Олександр)

РОБОТА
 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 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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ДО 190-РІЧЧЯ ЄЛИЗАВЕТИ МИЛОРАДОВИЧ
ДІЯЧКА УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РУХУ,
ГОЛОВА ПОЛТАВСЬКОГО ФІЛАНТРОПІЧНОГО ТОВАРИСТВА
Полтавщина породила чимало ініціативних,
талановитих, вольових жінок, котрі збагатили
українську історію і культуру. Колоритною постаттю на громадсько-культурному тлі 60-70-хх
років ХІХ ст. була «провісниця волі» Єлизавета Милорадович із роду Скоропадських, представниця української аристократичної еліти.
Зробила для Полтавщини і загалом України так
багато добра, що заслуговує на вдячну пам’ять
земляків. Її життя як свідомої українки позначене перевагою ідеалів, спрямованих на розбудову національної самобутності. Полтавський
літературознавець, краєзнавець і письменник
Петро Ротач порівнював її з Лесею Українкою
і вважав, що в серці у неї горів прометеївський
вогонь. 190-річчя від дня народження Єлизавети Милорадович з ініціативи Українського інституту національної пам’яті та згідно з Постановою Верховної Ради цьогоріч відзначається
на державному рівні.
Нащадок двох старовинних
українських родів
Єлизавета Іванівна Скоропадська (в заміжжі
– Милорадович) народилася 12 січня 1832 року,
у відомому палаці Качанівка, Борзненського
повіту, Чернігівської губернії (тепер Ічнянська
ТГ Чернігівської області). Є відомості, що побачила світ у маєтку Тростянець Прилуцького
повіту, Полтавської губернії (палац до наших
днів не зберігся), відомому нині своїм унікальним дендропарком. Це колишній родовий маєток Скоропадських. У ньому провела дитинство
і юність. Її батько – Іван Михайлович Скоропадський належав до лінії генерального бунчужного Василя Скоропадського, рідного брата гетьмана Івана Скоропадського (1708–1722
рр.). Упродовж кількох століть рід Скоропадських відігравав провідні ролі в українському
політичному та культурному житті. Кращі його
представники були патріотами, опікувалися
школами і гімназіями, забезпечували матеріально роботу українських видавництв, православних церков. Такими ж чеснотами вирізнялися
і представники козацько-старшинського роду
Тарновських. Зокрема, український історик
В. Борисенко зауважив: «Розгалужена родина
Тарновських протягом ХІХ ст. стала символом
самовідданого служіння інтересам українського народу; їй належить одне з чільних місць у
популяризації та збереженні безцінних зразків національної культури України, становленні покоління духовної еліти нації». Нащадком
цих двох старовинних українських родів і була
Єлизавета Скоропадська.
1849 року в 17-річному віці одружилася з
багатим і освіченим полтавцем графом Левом
Милорадовичем.
Будинок Милорадовичів став
«справжнім українським салоном»
осередком культурницької діяльності
полтавської громади
Дім Лева Григоровича та Єлизавети Іванівни стояв на вулиці Поштамтській (нині – вулиця В’ячеслава Чорновола, 3). На жаль, оселя
була зруйнована в роки Другої світової війни.
У повоєнний час на тому місці збудували Полтавську гімназію № 6. Доброта і привітність
подружжя Милорадовичів зробила його серед полтавського громадянства дуже популярним. Тут гостювали відомий композитор Модест Мусоргський та оперна і камерна співачка
Дарія Леонова, бували корифеї українського
театру Марко Кропивницький, Михайло Старицький, композитор Микола Лисенко, а згодом – актори Марія Заньковецька, Іван Карпенко-Карий, Ганна Затиркевич-Карпинська,
художниця Марія Башкирцева та інші. Не даремно Мусоргський називав будинок Милорадовичів «центром мистецтв», а саму графиню
«симпатичною красунею європейкою, глибоко
освіченою, передовою жінкою». Подружжя володіло у Полтаві й Катеринославі 50 тис. десятин землі. Влітку Єлизавета Іванівна мешкала у
своєму маєтку в Санжарах, а взимку – у Полтаві. Григорій Львович і Єлизавета Іванівна мала
дачу (маєток) у с. Гожули під Полтавою, де був
розкішний парк, дендрарій і ботанічний сад.
Про графиню Милорадович тоді говорили
як про жінку «емансипе» – без забобонів. І спосіб життя вела відповідний: одягалась за останньою французькою модою, красуючись на
балах у паризькому вбранні, вільно говорила
французькою мовою з гарним «паризьким діа-

лектом», і німецькою. Самостійно ретельно вивчала англійську мову, маючи на меті зробити
переклад «Історії русів», щоб її іноземні друзі
могли осягнути ментальність українського народу. Любила українські пісні, фольклор, нерідко вбиралася в український національний одяг,
захоплювалася славним козацьким минулим.
Часто хворіла, тому неодноразово виїздила на
лікування до Києва, Одеси та за кордон – у Відень, Галль, Баден. Енергійно долучилася до
громадського життя. Однак для цього потрібно
було мати свідоме, діяльне і надійне оточення.
Знайшла таке серед діячів полтавської громади.
Благодійниця української
культури у Полтаві
Полтавська громада виникла, найімовірніше,
влітку 1861 року, коли почали проводитися щотижневі її збори. Вона об’єднала поодиноких,
розпорошених людей культурно-освітньої праці
з різними суспільними настроями і поглядами
навколо єдиної мети – відродження самобутності українського народу. Полтавський гурток
очолював Дмитро Пильчиков, котрий із 1846
по 1864 роки викладав історію в Полтавському
Петровському кадетському корпусі, - письменник, педагог, організатор недільних шкіл, колишній член Кирило-Мефодіївського братства
і знайомий Тараса Шевченка. Громада об’єднувала невелике, близько 60 осіб, але активне коло полтавських інтелігентів. Під впливом
людей з цього гуртка в Єлизавети Іванівни, як
пише її біограф Олександр Кониський, «природжений національний інстинкт розвинувся до
ступня свідомості». Дмитро Пильчиков називав графиню «единственной из наших барынь
– в уровень нашего времени», високо цінуючи
не лише її заможність, але й «нравственные качества». У темну ніч російських заборон українського слова полтавські громадівці завзято
виступили проти царських імперських законів,
захищали рідну українську мову, відстоювали її
авторитет. Бездоганним взірцем такої самовідданої боротьби слугує життєва позиція Євгенії
Милорадович. Вона була щирою українкою,
любила полтавський край і зробила чимало добрих справ. Серед організаторів освітянських
закладів Єлизавета Іванівна була безкорисливим фундатором. За словами сучасників, у місті не існувало такої благодійної організації, у
якій би Єлизавета Іванівна не брала участі. Її
ім’я часто згадувалося серед полтавських меценатів другої половини ХІХ ст.
На початку 1860-х років у Полтаві було відкрито кілька недільних шкіл для хлопчиків і
дівчаток, які графиня утримувала власним коштом. Ходила по школах і навчала дітей, полюбляла після занять співати зі школярами. Використовували підручники українською мовою.
Зокрема, діти вивчали «Граматку задля українського люду» Л. Ященка, «Буквар» Тараса
Шевченка та «Граматку» Пантелеймона Куліша. Свою лепту у видання підручників внесла
Єлизавета Милорадович. Полтавські недільні
школи виникли серед перших у Російській імперії і, природно, не мали досвіду. Викладачам
доводилося самотужки розробляти програми з
викладання окремих предметів, удосконалювати методи навчання, забезпечувати учнів необхідною літературою, розв’язувати чимало організаційних питань. Коли у 1861 році в Полтаві
працювало вже 5 недільних, 2 суботніх і 1 щоденна школи, організатори і покровителі шкіл
створили загальну шкільну раду.
За допомогою Милорадович у Полтаві організували аматорський театр, спектаклі, читальню для міщан. Полтавські громадівці поширювали твори Тараса Шевченка, Пантелеймона
Куліша, Марка Вовчка. Вони, разом з пані Єлизаветою, організували молебень по Тарасові Шевченкові. А ще влаштовували публічні
лекції, народні читання, відкриття бібліотек і
книгарень. Такі заходи почали приваблювати
в недільні школи нову аудиторію – стали приходити люди поважного віку, навіть дуже літні,
просячи «навчити чого-небудь».
Шостого (18) травня 1861 року, в день перепоховання Тараса Шевченка, на спомин про
перевезення тіла поета в Україну громадівці та
Єлизавета Милорадович ініціювали посадження дуба, що росте й донині на околиці мікрорайону Павленки у Полтаві. Це перший в Україні живий пам’ятник Пророку української нації.
Вона ніколи не шкодувала сил і коштів на громадські потреби. Сучасники свідчили, що жод-

ного доброчинного заходу в Полтаві не проводилося без активної участі пані Єлизавети.
Після скасування кріпацтва в 1861 році Милорадович подарувала кожному своєму селянинові по десятині землі на душу понад те, що
визначалося згідно з реформою. Опікувалася
вихованками Полтавського єпархіального жіночого училища. З 1878 року й до смерті очолювала Полтавське дамське благодійне товариство, якому графиня придбала велику садибу
і пожертвувала 6 тис. крб. Створила жіноче товариство піклування про дітей-сиріт, відкрила
дитячий будинок для немовлят-сиріт. Для хворих дітей меценатка влаштувала окрему кімнату на своїй дачі в Гожулах. Значну допомогу отримали також перша жіноча гімназія та реальне
училище в Полтаві. У 1879 році подарувала свій
будинок на вулиці Кузнецькій (тепер Пушкіна,
85) Олександрівському реальному училищу.
Там же розміщувалися квартири інспектора і
директора училища. Тепер це будинок Полтавського електротехнічного коледжу на вул. Пушкіна № 83-а. Піклувалася про незаможних учнів, сплачуючи за їхнє навчання, й про сиріт та
притулки, даючи можливість дітям набути досвіду в різних ремеслах.
Пані Єлизавета заснувала в Полтаві Філантропічне товариство. Належала до Полтавського сільськогосподарського товариства. Її знали
як чудову піаністку й учасницю благодійних
концертів у Полтаві. У своєму будинку в Полтаві на Новий рік Єлизавета Милорадович щороку влаштовувала свято ялинки, куди запрошувала дітей-сиріт.
У відповідь на утиски російським царатом
української мови, зокрема на Валуєвський циркуляр 1863 року, сильна духом жінка твердо вирішила, що продовжить свою діяльність з підтримки українського громадсько-культурного
життя. Після заборони видань українською мовою пожертвувала гроші на розвиток українського руху в Галичині, зокрема на товариство
«Просвіта» та журнал «Правда».
Меценатка Наукового товариства
імені Тараса Шевченка
Репресії в Російській імперії проти українофілів змусили їх звернути більшу увагу на Галичину, де умови політичного життя були вільнішими. А в Галичині вже зародилася думка
щодо заснування організації задля поширення наукової книги. Графиня охоче пристала до
цієї ідеї і внесла 20 тис. австрійських срібних
крон для заснування товариства, які відвіз до
Львова Дмитро Пильчиков у 1873 році. Спершу
товариство хотіли назвати «Галицьке Наукове
Товариство». І саме Єлизавета Милорадович
зажадала, щоб воно носило ім’я найвидатнішого сина України Тараса Шевченка. Статут організації, що її нарекли «Товариством імені Т.
Г. Шевченка», склали, за дорученням Єлизавети Іванівни, Михайло Драгоманов і Дмитро
Пильчиков.
Провідники організації купили друкарню й
розгорнули масштабну видавничу діяльність.
11 грудня 1873 р. Галицьким намісництвом
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було затверджено статут Товариства ім. Шевченка у Львові, яке в листопаді 1892 р. групою
українських діячів було реорганізоване в Наукове товариство ім. Шевченка (НТШ). Завдяки
Товариству «стали на ноги» загальнонаціональні часописи: щоденна газета «Діло» і двотижневик «Зоря», а згодом – «Літературно-науковий
вісник» та головне серійне видання – «Записки НТШ».
НТШ діяло за зразками існуючих європейських академій та вже на початку ХХ ст. виконувало функції Української Академії Наук,
хоча офіційно такого статусу не мало. Залучили до праці видатних українських науковців й
талановиту молодь. Усі досягнення НТШ були
немислимі без підтримки всієї української громади як східної, так і західної України. Великий портрет фундаторки Єлизавети Милорадович прикрашав залу урочистих засідань цієї
неофіційної української Академії Наук. Були
там також портрети Олександра Кониського і
Дмитра Пильчикова. Причетність полтавців до
створення славнозвісного Товариства вияскравлює взаємозв’язок національно-визвольного
руху в східно- і західноукраїнських землях, бажання спільно дбати про відродження української духовності. Участь підросійських українців у культурно-національному житті українців
галицьких мала для останніх велике значення:
підбадьорила їх, зміцнила літературні здобутки, вплинула на зміцнення національно-демократичних течій .
«Гетьманша»
У Полтаві Милорадович називали «Гетьманшею», причому не лише тому, що вона вела своє
походження від гетьмана Івана Скоропадського. Її настрої були відомі не лише полтавським
громадівцям. Влада Російської імперії підозрювала її в діяльності, спрямованій на реставрацію
гетьманської влади в Україні. Про українську
«самостійницю» писала у 1862 році французька
газета «Independent Belge»: «В Полтаві на зборах головує чарівна жінка. А обговорює питання про… відокремлення Малоросії від Росії. А
новоствореною державою знову буде керувати
гетьман, як за часів Мазепи…».
Мрії пані Єлизавети про відновлення гетьманства втілив у життя її племінник Павло –
син брата Петра Скоропадського. Він обіймав
цю посаду в часи перших у 20 столітті визвольних змагань за незалежність України - Української революції 1917-21 рр.: з 29 квітня по 14
грудня 1918 року. Саме Павло Скоропадський
увійшов в історію як останній гетьман України.
Єлизавета Милорадович померла раптово в
Полтаві в ніч на 27 лютого 1890 року від серцевого нападу. Її смерть була потрясінням для всієї полтавської громади. У часописі «Правда» за
березень 1890 р. громадський діяч О. Хропаль
так описав останні години її життя: «Увечері сиділо в неї доволі і, певна річ, нікому й на думку
не приходило, що ласкава і привітна господиня вітає їх в останнє. Ледве пороз’їздилися гості, Єлизавета Іванівна пішла спати; лігши, почула себе недобре; швидше послали по лікарів;
але за пів години її не було; лікарі застали труп!
вмерла вона з параліча в серці. Єлизавета Іванівна була не старого ще віку, не було їй більш
як 54–56 рр.; жити б ще, та жити!» .
Похорон відбувся 17 лютого 1890 року. Велелюдна процесія, що супроводжувала її труну
до Полтавського Хрестовоздвиженського православного чоловічого монастиря (нині – жіночого), заснованого у 1650 році, свідчила про
великий авторитет цієї громадської діячки серед полтавців. Похована була поруч зі своїм чоловіком і дочкою Олександрою на монастирському цвинтарі. На її честь названо одну із
вулиць в мікрорайоні Браїлки Полтави. Безперечно, Єлизавета Іванівна Скоропадська-Милорадович заслуговує на вдячну пам’ять українців, адже прожила гідне життя. Ніколи не
шкодувала коштів на благодійництво, будучи однією з найбагатших жінок Полтавщини. Вона є прикладом для наступних поколінь
підприємців-меценатів, які мають бути такими ж соціально відповідальними, щедрими та
небайдужими.
Ірина Петренко, професор, завідувач кафедри
педагогіки і суспільних наук ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»,
секретар Полтавської організації краєзнавців
Національної спілки краєзнавців України (для
Північно-східного міжрегіонального відділу
Українського інституту національної пам’яті).
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ПО МІСТУ

Діаметр димоходів від
100 до 400 мм.

4

5

0997956117

25

Тел. 0505900181
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

5

25

Допоможи ближньому!

Тел.

Марка
пального
А-92
А-95
ДП
ГАЗ

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

СУПУТНИКОВЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Купівля

Продаж

НБУ

USD

28,27

28,57

28,1220

EUR

32,10

32,55

32,0577

PLN

6,90

7,1100

7,0700

ПОГОДА

Встановлення,
налаштування,
обслуговування,
гарантія

0952229992, 0987452220, 0994174060

Вартість,
грн
30,25
31,29
30,01
19,00

Курс валют (Полтава)
станом на 18.01.2022 р.

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

холодильники,
телевізори,
газові колонки та інше

0994174060

ПРОДАЖ ТА ОБМІН
вуглекислотних та
кисневих балонів
АРГОН

ТДВ «Гадяцький елеватор»
Запрошує на роботу:

Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.
0958276908

ЧОРНИХ ТА
КОЛЬОРОВИХ
МЕТАЛІВ
Дорого

4

каналів турбощіткою.

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

Ціни на пальне (Полтава)
станом на 18.01.2022 р.

Четвер, 20 січня
Хмарно з проясненнями
мін. -7°, макс. -2°
4

ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ
6 м куб.

КУПЛЮ
СТАРІ

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

П’ятниця, 21 січня
Хмарно, сніг
мін. -4°, макс. -2°

КРИК ПРО ДОПОМОГУ
Я, донька Світлани Євгенівни Костюкової
звертаюся до всіх небайдужих людей з
проханням. У мами, в наслідок інсульту,
відняло правий бік і мову.

ТЕРМІНОВО
ПОТРІБНА
РЕАБІЛІТАЦІЯ.
Перебування у
реабілітаційному
центрі 28 днів коштує
57 330 грн. Така сума
нам непідйомна, тому
вимушена звернутися
до людей. Дуже прошу
допомогти нам зібрати
необхідну суму.
Картковий рахунок: 26202890113287
IBAN: UA 793052990000026202890113287
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Код отимувача: 2435106262.
Отримувач: Костюкова Світлана Євгенівна
Призначення платежу: поповнення рахунку.

27.01.2022
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Неділя, 23 січня
Хмарно
мін. -10°, макс. -7°
Понеділок, 24 січня
Хмарно
мін. -12°, макс. -7°
Вівторок, 25 січня
Хмарно
мін. -13°, макс. -8°

Середа, 26 січня
Хмарно, слабкий сніг
мін. -16°, макс. -13°

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

Тел.

0664534493

2

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

4

Субота, 22 січня
Хмарно, слабкий сніг
мін. -6°, макс. -3°
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ПАМ’ЯТКА – ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ
ЄДИНОГО ПОДАТКУ (ФІЗИЧНИХ ОСІБ –
ПІДПРИЄМЦІВ) СТОСОВНО ЗАСТОСУВАННЯ
РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Головне управління ДПС у Полтавській області повідомляє, що з 1 січня 2022 року застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або
програмних реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку другої – четвертої груп є
обов’язковим!!!
Відповідно до вимог п. 296.10 ст. 296
Податкового кодексу України реєстратори розрахункових операцій та/або
програмні реєстратори розрахункових
операцій (РРО, ПРРО) не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.
Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із
застосуванням електронних платіжних
засобів, платіжних чеків, жетонів тощо)
при продажу товарів (наданні послуг) у
сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг відповідно до п. 1 ст. 3 Закону
України від 06.07.1995 №265 «Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» можуть використовувати як програмний (ПРРО)
так і класичний РРО.
ПРОГРАМНИЙ РРО –
МІФИ ТА ПРАВДА
Програмний РРО – програмний, програмно-апаратний або програмно-технічний комплекс у вигляді технологічного та/або програмного рішення, що
використовується на будь-якому пристрої та в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу і який призначений
для реєстрації розрахункових операцій
при продажу товарів (наданні послуг),
операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання
готівки для подальшого переказу.
В основі програмних РРО лежить
програмне забезпечення. Власне програма, за суттю, і є РРО, хоча програмні РРО можуть бути виконані й у
вигляді програмно-апаратних або програмно-технічних комплексів. Реєстрація програмних РРО дозволена з
01.08.2020 року.
ПЕРЕВАГИ
ЗАСТОСУВАННЯ РРО/ПРРО
- робота в легальному полі
- автоматизація процесу підрахунку
доходів
- групування та облік проданих товарів як за групами так і в розрізі
найменувань
- забезпечення внутрішнього контролю за роботою продавців
- простота та необтяжливість
- захист прав споживачів
МІФИ
ФОП повинен купити РРО
ФОП повинен мати принтер. Це є
значним матеріальним обтяженням
для підприємця
Введення в РРО великої кількості
схожих по родовим ознакам товарів
є обтяжливим та потребує значних
зусиль
Великий об’єм даних (чеків)
від програмного РРО сервер
контролюючого органу не витримає.
Якщо ФОП знаходиться не за місцем
здійснення діяльності (відпустка) він
не зможе закрити касу

- додаткові можливості, зокрема:
підключення до РРО додаткового обладнання (сканер штрих кодів, ваги,
банківський термінал);
ведення обліку товарів, фіксація форми оплати, система знижок для постійних клієнтів та/чи пільгових категорій;
формування звітності за будь який період, підрахунок податків та знижок;
ЧОМУ ПРОГРАМНИЙ РРО
ЗРУЧНИЙ ДЛЯ БІЗНЕСУ?
Виключно онлайн реєстрація в електронному кабінеті та онлайн передача
(отримання) даних;
Альтернатива класичним РРО, які
коштують мінімум 250 грн щомісяця
для кожного РРО;
Дає змогу працювати в режимі
оффлайн, а потім надіслати звіт у ДПС;
Використання на різних гаджетах,
електронні чеки замість паперових;
Нові мобільні точки продажу (кава-машини, мобільні продажі, адресні
послуги тощо);
На власний вибір можна обрати класичний або програмний РРО залежно
від потреб.
ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ
ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
З 26.11.2021 набрав чинності наказ
Міністерства фінансів України №496
від 03.09.2021 «Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів
для фізичних осіб – підприємців, у тому
числі платників єдиного податку».
Цей Порядок визначає правила ведення обліку товарних запасів та поширюється на фізичних осіб – підприємців,
у тому числі платників єдиного податку, які відповідно до п. 12 ст. 3 Закону
України від 06.07.1995 №265/95 «Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» зобов’язані вести в порядку, встановленому
законодавством, облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому
обліку. Такі вимоги не поширюються на
фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану
вартість (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських
засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів
з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння). Більше інформації на
офіційних сторінках у соціальній мережі Фейсбук:
Державка податкова служба України ГУ
ДПС у Полтавській області

ПРАВДА
Програмний РРО надається податковою службою всім платникам
БЕЗКОШТОВНО. Необхідно завантажити програму на свій
смартфон, планшет чи комп’ютер на сайті ДПС
Немає обов’язку придбавати принтер при застосуванні програмного
РРО. Рішення про те, в якій формі (електронній чи паперовій)
видавати чек приймає продавець. Електронний чек можна надіслати
покупцю на електронну пошту, комунікаційні месенджери за
номером телефону
Введення товарів до РРО дозволено за родовими ознаками
(групами товарів) для полегшення процесу введення даних.
Обов’язок попереднього програмування найменування, цін
товарів та зазначення коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД,
передбачено лише при продажу підакцизних товарів
З моменту запровадження ПРРО жодних технічних проблем,
пов’язаних із обсягами трафіку та зберігання інформації не
відбувалося.
На сьогодні ДПС має достатній досвід створення та адміністрування
великих баз даних загальнонаціонального масштабу
Програмний РРО працює в режимі онлайн. Це означає, що
підприємець може закрити касу (подати денний звіт) незалежно від
місця знаходження
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ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ ДЕРЖАВНОЇ
МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ
Міграційна служба Полтавщини
закликає активно користуватися онлайн сервісами на сайті Державної
міграційної служби України. Адже це
зручно, швидко та добра можливість
отримати необхідну інформацію без
черг та спілкування з працівниками.
Переконатися в тому можна дуже просто –
достатньо зайти на офіційний сайт ДМС України https://dmsu.gov.ua і побачити 17 електронних сервісів, які успішно справляються зі
значними обсягами завдань в автоматичному
режимі .
Завдяки ним вже сьогодні кожен громадянин
може:
- довідатися про готовність паспортного документа;
- записатися в електронну чергу;
- перевірити свій паспорт у базі недійсних документів;
- знайти реквізити для оплати адміністративних послуг;
- перевірити самостійно правильність написання особистих даних;
- написати звернення або скаргу через електронну приймальню ДМС;
- заповнити анкету на паспорт та заздалегідь
перевірити правильність внесених даних;
- повідомити про прояви корупції з боку працівників ДМС;
- самостійно порахувати дати в’їзду та виїзду
з території України за допомогою міграційного калькулятора;
- взяти участь у громадському опитуванні та
висловити свою думку щодо якості обслуговування у конкретному територіальному під-

розділі ДМС України;
- скористатися консультаційними та інформаційними послугами через «Чат-бот» в месенджерах «Вайбер» та «Телеграм».
- отримати інформацію про орган ведення реєстру територіальної громади;
- отримати інформацію про територіальний
підрозділ ДМС за допомогою коду;
- повідомити про будь-які факти порушення
міграційного законодавства іноземцями та
особами без громадянства;
- взяти участь у громадському опитуванні
щодо якості роботи телефонних «гарячих ліній» апарату ДМС та його територіальних органів, результати опитування будуть використані для покращення якості надання послуг;
- міграційних калькулятор для громадян Республіки Білорусь, за допомогою сервісу можна розрахувати кількість днів перебування у
країні;
- отримати перелік документів, які необхідні
для набуття громадянства за народженням
або територіальним походженням (сервіс
працює у тестовому режимі).
Завітайте на сторінку та переконайтеся особисто, що електронні сервіси ДМС України
– це сучасно, швидко та зручно. Виникли
питання - звертайтеся на номер телефону
«гарячої лінії» (0532)60-89-69 або у Facebook
https://www.facebook.com/udmspl
Чекаємо у наших підрозділах та вкотре просимо громадян при відвідуванні дотримуватися рекомендацій МОЗ, зокрема носіння масок
та дотримання дистанції 1,5 м.
УДМС у Полтавській області

НОВИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ЖІНОК
Навесні цього року, 30 березня, набрали
чинності зміни до Закону України
«Про військовий обов’язок і військову
службу». Зокрема, частина 11 статті 1
в новій редакції Закону визначає, що
«жінки які мають спеціальність та/або
професію, споріднену з відповідною
військово-обліковою спеціальністю,
визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та
придатні до проходження військової
служби за станом здоров’я та віком,
беруться на військовий облік військовозобов’язаних».
Саме на виконання цього закону Міністерство, Генеральний штаб на своєму рівні створює процедурну базу - яка ще не є остаточною і буде відкалібрована таким чином, щоб
вона була повністю раціональною та зручною
для людей.
Новий військовий облік жінок - це не призов
і не мобілізація, а необхідність з’ясувати, які
спеціалісти є в країні та можуть у крайньому
разі залучатись до оборони держави.
Будь-який облік ресурсів держави важливий
для розуміння потенціалу, тобто які спеціа-
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лісти є в країні та можуть у крайньому разі
залучатись до оборони держави. Українських
жінок і раніше брали на військовий облік —
наприклад, тих, хто здобував медичні спеціальності. Але оскільки ці правила обліку не
змінювались, на відміну від освітніх правил,
то навіть і це з певного моменту “забуксувало”, коли частина спеціальностей не охоплювалась правилами військових. Після введення
в дію наказу міністра оборони № 313 облік не
стає чимось новим, а залишається виключно
обліком.
Це не призов чи мобілізація. Зараз у ЗМІ дуже
багато маніпуляцій та перекручувань — ніби
«нові правила» означають, що жінок заберуть
в армію. Звичайно, ми завжди раді і жінкам,
і чоловікам, які бажають доєднатись до лав
Збройних сил за контрактом. Але, повторюємо, в цьому випадку йдеться лише про облік,
а не про призов чи будь-яку іншу обов’язкову
форму залучення жінок до армії.
Перший відділ Миргородського
районного територіального центру
комплектування та соціальної
підтримки
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Астрологічний гороскоп

історії з життя

А ДИВА ТАКИ БУВАЮТЬ…
- Знаєш, зайчику, див не буває. Їх вигадали байкарі. Підростеш, сам зрозумієш. Де ж твоя мама?
Знову повернеться пізно. Сусідка Віка вкотре залишила Матвія у Вероніки. Віка - медсестра. Після роботи ходить уколи робити «на дому», масажі. Зарплати не вистачає.
Малий заснув. Вранці вставати до садочку. Віка
вважає: їй у житті не пощастило.
- Ще буде все добре, - не раз повторяла Вероніка. - На все свій час, Віко.
- Час - чоловічого роду. Значить, зрадливий...
Вероніка з Вікою заселились в будинок майже одночасно. Дві квартири, розташовані поруч,
продавав один власник. Виїжджав з родиною за
кордон.
У Вероніки - трикімнатне помешкання, у Віки
- двокімнатка. Старша і молодша сусідки одразу подружилися. А ще у них був маленький Матвій, якого обидві любили. Вероніку хлопчик називав Нікою. Не тіткою. Просто Нікою. У них обох
донедавна було інше життя. Вероніка жила в заміському будинку. Виховували з чоловіком доньку Лілю. В Ростика був бізнес. Ліля вийшла заміж у двадцять два. А через рік Ростика не стало.
Вероніка досі не вірить, що в чоловіка були борги. Упевнена, це щось накрутив його партнер. Ростик з Володимиром були друзями. Мали спільну
справу. Все було добре, поки жив Ростик. Володимир заявився до Вероніки невдовзі після похорону чоловіка. Приніс погану звістку, мовляв, вибач,
але тобі нічого не дістанеться. Потрібно борги повертати. Фірму виставляє на продаж. Аби ще виручених грошей вистачило.
- Ростик нічого про борги не казав, - здивовано
мовила Вероніка.
- А він нікому не розповідав.
- Кому ж він винен? Банкам?
- Серйозним людям.
- Бандитам?
- Бізнесменам.
- Він нічого ні в кого не позичав.
Володимир поспішно видякувався. Продавши
бізнес, колишній Ростиків партнер і товариш зник
з міста. До Вероніки дійшли чутки, що поклав до
кишені гарні гроші. Наступний неприємний сюрприз очікував від доньки. Ліля заявила, що хоче
жити окремо.
- Ми з Юрком вирішили...
- По-перше, будинок мій зять не зводив. А,
по-друге, моя думка вам не цікава?
- Це й моя хата, мамо. І я маю право...
Вероніці шкода було прощатися з будинком. Тут
вона була щаслива. Тут багато неба, зелені, простору. Ростик все облаштував зі смаком. Будинок
продали. Купили по квартирі. Поділили меблі та
інше хатнє начиння. І кошти, що залишилися.
- Тепер у кожного своє життя, - мовила Ліля. Хоча, мамо, могла би нам віддати більшу частину
грошей. Ми - молоді, нам потрібно.
- Я також ще не стара.
Донька образилася. І перестала з матір’ю
спілкуватися.
...І у Віки раніше все було по-іншому. Вийшла
заміж. Народила сина. Кохала Мирослава.
Все полетіло шкереберть, коли чоловік подався
на заробітки. Віка не хотіла, аби він їхав за кордон. А от свекри вважали по-іншому. Їхній старший син уже давненько на заробітках. І своїй сім’ї
гроші надсилає, і батькам перепадає. Ласа до грошей свекруха сподівалася, що й молодший син
дещо підкидатиме.
- Матвій ще такий малесенький, навіть року немає, - спиняла Віка Мирослава.
- Не хочу жити на орендованій квартирі. Треба
заробляти на свою.
...А потім з’явилася Віра. Мирослав познайомився з нею за кордоном. Віра немов причарувала чужого чоловіка. Мирослав зізнався у своєму
гріху дружині.
- Чому наш син має рости без батька? Йому
лише чотири роки. І, взагалі, як нам далі жити?
- запитувала.
- Я куплю вам квартиру. Допомагатиму грішми.
Віка хотіла накласти на себе руки. І якби не
Матвій, хтозна, що могло б трапитись. Він так
плакав. Відчував недобре. Це привело її до тями.
Мирослав, як і обіцяв, купив Вікторії з Матвієм
житло. Так і стали Вероніка з Вікою сусідками.
Колишній чоловік надсилав Вікторії з сином невеличкі суми. Жінці довелося шукати підробітків.
Сусідки разом святкували. Допомагали одна одній. Часто готували на дві сім’ї. Вони так і не познайомилися з іншими мешканцями будинку. Та

й не хотіли. Люди люблять заглядати в потаємини
чужих душ. А їм не хотілося розповідати про своє
минуле. Винятком став сусід, що жив поверхом
нижче. Вікторія жила на третьому поверсі. Дмитро - на другому. Біля їхніх вікон росло велике дерево. Коли було вітряно, гілля билося об шиби.
Вікторія зверталася за допомогою у відповідні організації. Але хто її там слухав? Останньою надією був сусід. Дмитро владнав проблему. А Вікторія пожартувала:
- Тепер я ваша боржниця. Запрошую на каву.
- А борщем нагодуєте? Я зелений люблю.
Якось у квартирі Віки зіпсувався кран у кухні. Вероніка попросила Дмитра виручити сусідку.
Після цього вони утрьох смакували кавою. Матвій показував гостеві свої машинки. У деяких не
вистачало коліс. І Дмитро їх став припасовувати. Сусід також жив сам. Був розлучений. Мав
дорослого сина, який за контрактом працював за
кордоном.
- Скоро Славко приїде додому на кілька днів.
Після цього - ще півроку роботи за кордоном і
контракт закінчується. Син не дуже втішний з
того, - з відтінком смутку розповідав Дмитро. Він - добрий, тямущий хлопець. З дівчиною тут
зустрічався. А вона вискочила заміж за його товариша. Тому й подався у світи, аби все забути...
...Вероніка нікого не запрошувала додому на
свій день народження, хоча це був вихідний. Лише
Віку з Матвієм. І сусіда з нижнього поверху.
- Дякую. Але мій Славко вчора ввечері приїхав,
- сказав Дмитро. - Ми тут...
- То приходьте із сином.
Забава у маленькій компанії була душевною. А
ще Вероніці телефонували й вітали родичі, знайомі, співробітники. Мовчала тільки донька. Дні,
тижні, місяці минали швидко. От і зима. Незабаром новоріччя.
- Може, нам сусіда запросити, - подала ідею
Віка. - Матвієві буде веселіше у чоловічій
компанії.
- Чому б ні?
Дмитро з радістю прийняв запрошення. Навіть
обіцяв ялинку привезти. Але напередодні Нового року мов у воду канув. Вероніка сусідові телефонувала. Він був поза зоною досяжності. Зустрічали Новий рік утрьох: Вероніка, Віка й Матвій.
Щоправда, малий о дванадцятій солодко спав.
Вероніка з Вікою привітали одна одну. Побажали, аби рік новий був благополучним та прихильним. І кожна думала про одне - про свою самотність. А ще Вероніка згадувала колишнє життя.
Біля їхнього будинку росли декілька ялинок. Ростик прикрашав їх ілюмінацією. Вони запалювали
бенгальські вогні. Віка очікувала, що Мирослав у
новоріччя згадає про сина. Але він не дався чути.
У новому році для Вероніки й Віки нічого не змінилося. Крім чисел на календарі. А ще випав сніг,
якого в грудні майже не було. Утрьох святкували
й Різдво. Аж на другий день свят об’явився Мирослав з подарунком для Матвія. За день до Старого Нового року у квартиру Вероніки подзвонили. Відчинила. На порозі стояла... ялинка.
- Вибачте, - ніякового мовив сусід з нижнього
поверху замість «доброго вечора». - Ми... не могли
раніше. Разом з Дмитром був і Славко. Вероніка
не знала що й сказати. Дмитро пояснив: його матір живе у селі в сусідній області. Уже в роках. Потрапила до лікарні напередодні новоріччя. Щойно
про це повідомили, поїхав до матері.
- І Славко відразу поїхав до бабусі. Їй уже полегшало. От ми й удома. Кличте, Вероніко, своїх
сусідів. Будемо прибирати ялинку. А завтра разом
зустрінемо Старий Новий рік.
Під запізнілою ялинкою були подарунки для
Матвія, Вероніки та Віки - від сусідів з нижнього
поверху. Вероніка, крім іншої смакоти, приготувала із замороженого щавлю й зелений борщ, який
розхвалював Дмитро. Про щось перешіптувалися Славко з Вікою.
- Здається, моєму синові подобається ваша сусідка, - тихо мовив Дмитро Вероніці. «А ти подобаєшся мені», казали його очі.
- Де Матвій? - спохватилася Віка.
- Певно, заснув в іншій кімнаті, - відповіла Вероніка. - Зараз погляну.
Скрутившись калачиком, Матвій спав. Поруч
лежав пожежний вертоліт, подарований Славком.
Вероніка накрила малого коциком. І прошепотіла:
- Знаєш, зайчику, а дива таки бувають...

 е
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Чудовий тиждень для
початку смiливих проектiв. Незапланована
зустрiч у вiвторок може
призвести до укладання вигiдної
дiлової угоди. При оформленнi
документiв у четвер будьте дуже
уважнi. Намагайтеся згладити
конфлiктну ситуацiю на роботi,
i ваш авторитет зросте, до вас
почнуть прислухатися колеги та
начальство. У суботу добре було б
вирушити в романтичну подорож,
яка вам подарує незабутнi подiї та
враження.
ТЕЛЕЦЬ
(21.04 - 21.05).
Час активної роботи та
спiлкування. Навряд чи
вам пощастить побути на самотi, навiть якщо ви цього дуже захочете. Початок тижня
може бути сприятливим для поїздок. У понедiлок ви можете знайти
гiдних союзникiв у реалiзацiї нового проекту. У середу вашi досить
рiзкi висловлювання загрожують
ускладнити стосунки з колегами. У недiлю ви будете подiбнi до
вулкана, все ж таки постарайтеся
контролювати свої емоцiї.
БЛИЗНЮКИ
(22.05 - 21.06).
Цього тижня можливе
пiдвищення по службi
та збiльшення зарплати, на яке ви так довго
чекали. Бажано не виявляти почуття, що переповнюють вас, занадто бурхливо. Будьте спокiйнi та
зосередженi. Ви вiдчуєте приплив
сил, начебто вiдкриється друге дихання. Скористайтеся цiєю
можливiстю i вирiшiть проблеми,
що накопичилися.
РАК (22.06 - 23.07).
Цього тижня вам необхiдно дiяти разом iз
колегами та надiйними
партнерами. Поодинцi вам навряд чи вдасться втриматися на плаву. На понедiлок
можна смiливо планувати важливi переговори, цього дня легко
знайдете однодумцiв. У серединi
тижня можливi деякi тертя у своїй
сiм`ї, але в п`ятницю вам вдасться
спокiйно i коректно вирiшити всi
непорозумiння. Вихiднi днi краще провести активно - сходiть на
ковзанку або вставайте на лижi.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Цього тижня зiрки радять видiлити з усiх
справ головне i з усiєю властивою вам
упертiстю сконцентруватися на
ньому. Навiть найскладнiше питання не встоїть пiд вашим натиском. Не прикладаючи особливих
зусиль, ви зможете виявитися
найчарiвнiшим i найпривабливiшим для оточуючих. У серединi
тижня можлива не зовсiм приємна розмова з начальством, зате ви
зможете досягти прийнятних для
себе матерiальних умов. У суботу
добре було б влаштувати сiмейну
вечерю.
ДIВА (24.08 - 23.09).
Не опускайте руки,
навiть якщо виникли
проблеми. Не нехтуйте
дрiбницями, вирiшення
начебто незначних питань може
дати несподiваний позитивний
результат. Бажано перестати розчинятися в потоках емоцiй i вже за
щось взятися. Пошук нової роботи
у вiвторок може мати успiх. У четвер, перш нiж дiяти, варто добре
продумати, безсистемнi зусилля
успiху не принесуть.

Ольга Чорна
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ТЕРЕЗИ
(24.09 - 23.10).
Рацiональнiсть та вмiння збалансувати свої
емоцiї дозволять вам
розкрити свiй потенцiал. Настає
час змiн, надiйде багато цiкавих
пропозицiй щодо роботи, тiльки
не варто поспiшати з прийняттям
рiшень. У такому достатку привабливих перспектив не дивно
що-небудь упустити. В особистому життi, почувши критику вiд
партнера, не поспiшайте ображатись, а зробiть правильнi висновки. У суботу ви отримаєте приємну та вигiдну пропозицiю.
СКОРПIОН
(24.10 - 22.11).
Настає сприятливий
час для кар`єри. Ваш
авторитет зростає, вiд
вигiдних пропозицiй
не буде вiдбою. Якщо вам знадобиться допомога, не соромтеся
не тiльки прийняти запропоновану, але й попросити щось зробити
для вас. У вiдповiдь ви також багато можете дати близьким людям.
Доля готує приємнi подарунки. У
вихiднi днi постарайтеся створити
максимально гармонiйну атмосферу.
СТРIЛЕЦЬ
(23.11 - 21.12).
Цього тижня особливо
удачливими будуть тi,
хто виявить завзятiсть у пошуку нових сфер для застосування
своїх талантiв. Все обов`язково
вийде, ви на правильному шляху.
Тiльки не варто очiкувати, що життя видасться повною чашею вже
до кiнця тижня. Швидше навпаки,
у вас буде надто багато роботи, i
можуть з`явитися жаль про те, що
ви звалили на себе все це. Але
воно все ж таки варте того. Багато неясних ранiше питань будуть
близькi до вирiшення, а професiйнi успiхи вас порадують.
КОЗЕРIГ
(22.12 - 20.01).
Цього тижня вам особливо вдаватимуться
такi протилежнi за духом речi, як новi проекти i, навпаки, повернення до старих, незакiнчених i давно забутих
справ. Багато часу доведеться обговорювати свої плани та вiдстоювати iдеї. Починаючи з вiвторка
для тих, хто шукає роботу, з`явиться шанс знайти щось гiдне. У п`ятницю можуть виникнути непередбаченi подiї у особистому життi.
ВОДОЛIЙ
(21.01 - 19.02).
Тиждень досить спокiйний i розмiрений.
Розширте коло спiлкування, можливi важливi дiловi зустрiчi, що вiдкривають цiкавi перспективи для вашої
кар`єри. На роботi знадобляться
такi якостi, як пунктуальнiсть та
спокiй. Четвер - вдалий день для
поїздок та вiдряджень. У п`ятницю
постарайтеся зберiгати рiвновагу
в будь-якiй ситуацiї. Суботу та недiлю присвятiть вiдпочинку. Сходiть у кiно.
РИБИ
(20.02 - 20.03).
Дiйте безкорисливо.
Вам практично нiчого
не вдасться зробити
для себе, проте дiї альтруїстичного характеру матимуть приголомшливий успiх. У вiвторок слiд
якнайменше потрапляти на очi
начальству, оскiльки це може завадити здiйсненню ваших планiв.
П`ятниця вiдмiнно пiдходить для
наведення порядку як у справах,
так i в думках.
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ЙОГО ПІСНІ СЛУХАЛИ СТЕПАН БАНДЕРА ТА ВОЇНИ УПА:

ДО 115-РІЧЧЯ БАНДУРИСТА З
КОБЕЛЯК ГРИГОРІЯ КИТАСТОГО

Капела бандуристів ім. Тараса Шевченка Інґольштадт, 1946

17 січня 1907 року, у Кобеляках, на
Полтавщині, у селянській родині народився Григорій Китастий – композитор, диригент, бандурист, керівник
Української капели бандуристів імені Т. Шевченка у США, автор маршів
«УПА», «Вставай, народе!», «Україна»,
«Дума про Петлюру», гімну української
молоді «Вперед, сини народу». Цьогоріч пам’ять цього видатного Українця
і борця за незалежність державні і громадські інституції вшановують у межах
Закону України «Про правовий статус і
вшанування пам’яті борців за незалежність України у 20 столітті».
З молодих років цікавився мистецтвом і був учасником музичного, драматичного та співочого гуртків. На
20-му році життя Григорій вступив до
Полтавського музичного технікуму на
вокально-хоровий відділ. Вдень учився, а вночі заробляв на хліб – працював вантажником на станції. Неабиякий
хист свого учня помітив директор технікуму, керівник Полтавської хорової
капели Федір Попадич. Він опікувався
Грицем і влаштував у гуртожиток. Бажання стати бандуристом виникло під
впливом вченого, письменника і композитора Гната Хоткевича. У 1930 році
вступив до Київського музично-драматичного інституту імені Миколи
Лисенка.
Навчався на диригентсько-капельмейстерському факультеті, оволодівав технікою гри на скрипці, корнеті, та
найбільше часу присвячував бандурі.
У 1933 році перейшов на композиторський факультет. Про цей період свого життя він писав так: «Моїм великим
щастям було, що мене прийняли тоді
Обласний інформаційно-рекламний тижневик
«Базар Медіа в Україні»
Свідоцтво про реєстрацію
ПЛ № 448 від 27.03.2002 р.
Свідоцтво про перереєстрацію
ПЛ № 612 від 02.03.2004 р.
Обсяг 10 ум. аркушів.

хористом до Київської опери. З одного боку, така праця давала мені можливість вивчати оперний репертуар і взагалі театральну специфіку, а з другого
— це дало мені певну матеріальну базу
для прожиття і якоюсь мірою можливість допомогти батькам, які опинилися в біді. Це були роки загального голоду в Україні».
У1934 році став членом Київської капели, з якою спочатку іноді виступав
на концертах. У 1935 році Полтавська
й Київська капели злилися в одну —
Державну зразкову капелу бандуристів
України. У ній Китастий став концертмейстером, а в 1941 році — заступником художнього керівника. 1937-го
майже чверть складу бандуристів потрапила до лабет НКВС. Історичних пісень майже зовсім не співали, більшовики допускали тільки ліричні і побутові
пісні, здебільшого не українською мовою. З початком ІІ Світової капела була
розформована. З тих артистів, що пішли на фронт, багато загинуло, дехто потрапив у полон, серед них і Китастий. З
полону йому пощастило втекти і повернутися у Київ. В окупованому німцями
місті він розшукав 16 артистів і сформував нову капелу - імені Тараса Шевченка. Виступали по селах Київщини і
мали шалений успіх. Весною капела виїхала у концертну подорож Волинню і
Галичиною, з якої колектив відкликали
до Києва і у вересні 1942 під виглядом
гастролей вивезли до Райху. Два місяці
артисти провели у таборі остарбайтерів
«Шупен 43» в Гамбурзі.
Працювали у клепальному цеху, виготовляючи деталі для підводних човнів, а
у святкові дні давали концерти для ро-
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бітників табору. Завдяки втручанню редактора газети для остарбайтерів «Українець» Андрія Луцева капелу вдалося
вирвати з табору. Колектив перевели на
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Григорій Китастий

де було найбільше українських робітників, і скрізь їхні виступи проходили з тріумфом. У 1943-1944 роках капела 9 місяців перебувала на гастролях
у Галичині, зокрема у Дрогобичі, Львові, Ужгороді, Коломиї. Їхніми слухачами були митрополит Андрей Шептицький і провідник ОУН Степан Бандера.
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пертуару капели, з яким вона виступала в селах і містах Західної України та
в лісах перед вояками Української Повстанської Армії. Після закінчення війни
музиканти Капели опинилися в таборі
переміщених осіб. Китастий невтомно
працював над концертними програмами, їхні виступи користувалися незмінним успіхом у таборах для переміщених
осіб у Західній Європі. 1949 року капела залишила Європу, переїхала до Детройта (США) і включилася в активне
творче життя. Гастролювали великими
містами Канади, Австралії, Америки. У
цей час Китастий робив сотні обробок
українських народних пісень для бандури та фортепіано, писав хорову й релігійну музику.
З-під його пера і струн вийшли
«Марш УПА», «Вставай, народе!»,
«Марш Україна» («Пісня про Тютюнника»), «Дума про Петлюру», гімн української молоді «Вперед, сини народу»
та ін. Поклав на музику твори Т. Шевченка. І. Багряного О. Олеся, Яра Славутича й ін. Крім того, писав короткі
оповідання.
У1967-му переїхав до Клівленду і
звідти їздив до Детройту на репетиції.
Помер від раку 6 квітня 1984 в
Сан-Діеґо, Каліфорнія.
Похований на українському православному кладовищі Баунд-Брук у штаті Нью-Джерсі (США).
У 2008 удостоєний найвищою відзнакою нашої держави - «Герой України»,
посмертно.
Полтавський офіс Північно-східного
міжрегіонального відділу Українського
інституту національної пам’яті
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