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КУПУЄ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

КСП «Зелений Гай»

37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Першотравнева, 148. 
Тел. (05354) 2-17-80 , 0955790116

Підписуємо договори оренди земельних паїв

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

КУПУЄМО 
ЗЕМЕЛЬНІ 
ДІЛЯНКИ 

Швидкість оформлення та оплати

Тел. 093-010-66-31, 067-336-62-24

«ТРИВОЖНУ ВАЛІЗУ»
Детально на стор. 7

СПОКІЙНО ПРО
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ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

На території ліцею ім. Олени 
Пчілки працює ковзанка. 
Запрошують  всіх бажаючих.

16.01. Діана Сліпченко (м. Гадяч) хл., 2775 49 см

19.01. Марина Лисак (с. Бобрик) дівч., 2830 50 см

20.01. Дарія Юзефович (м. Гадяч) хл., 3140 52 см

21.01. Світлана Решітник (с. Сватки) дівч., 2980 51 см

21.01. Інна Трикоз (с. Тепле) хл., 3955 54 см

Хокей. Товариська зустріч. с.Тепле 16.01.22
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Указом Президента України №27/2022 «Про від-
значення державними нагородами України з наго-
ди Дня Соборності України» За значний особистий 
внесок у державне будівництво, соціально-економіч-
ний, науково-технічний, культурно-освітній розви-
ток Української держави, зміцнення міжнародного 
авторитету України, вагомі трудові досягнення, ба-
гаторічну сумлінну працю орденом «За заслуги» І 
ступеня нагородили Олександра Суханя, голову 
наглядової р ади акціонерного товариства «Гадяць-
ке бурякогосподарство».

НАГОРОДЖЕННЯ

ПАЦІЄНТІВ НЕ ВЛАШТОВУЄ ПРИЙОМ
«Захворіла 3-річна донька. Довелося відвідати по-

ліклініку в Гадячі. Усіх пацієнтів, і дорослих, і дітей, 
із ознаками ГРІ, приймають у одному кабінеті. Оті 
їхні розмежування потоків хворих не діють. У холод-
ному коридорі купа народу, під стелею висить обігрі-
вач «УФО», але на прохання пацієнтів ніхто включи-
ти його не вийшов. Прийом веде всього один лікар, 
відповідно, черга не зменшується, а навпаки. Я чека-
ла більше години, то за цей час багато із дітками по-
розходилися так і не дочекавшись прийому.

Ми не дочекались прийому також. Тому, ходи-
ла скаржитись до директора КНП «Гадяцький 
ЦПМСД», але мене ніхто не прийняв, бо її не було 
на робочому місці…

Питання – куди ще можна поскаржитись?»
Від редакції:
Телефон Урядової гарячої лінії - 1545
Гаряча лінія МОЗ - 0 800 505 201

У ГАДЯЧАН ЗГОРІЛА ПОБУТОВА ТЕХНІКА
«Минулого тижня були часті перепади електрое-

нергії. Унаслідок цього, у багатьох гадячан, які меш-
кають на площі Миру,12 погоріла побутова техніка. 
Хто ще постраждав? Можливо знаєте куди в таких 
випадках звертатися?»

Відповідь на це питання давали самі ж гадячани у 
соціальних мережах:

«Можете не витрачати свої нерви - у нашій краї-
ні ви реально нічого не доб›єтеся. Такий же випадок 
був два роки тому по вул. Осипенка. Погоріли різні 
побутові прилади від стрибка напруги майже у кож-
ному домі. Походила комісія, описала всю техніку і у 
висновку ми отримали відповідь від «Полтаваобле-
нерго», що у «стрибку» напруги винуватцем є місь-
ка рада, яка не попіклувалась вчасно про обрізку гі-
лок дерев, унаслідок чого і що «перемкнули» лінії. А 
міськрада відповіла, що не має відношення до пере-
падів напруги. От і все - замкнуте коло». 

«БМ»

Громадська організація учасників АТО, в м. Га-
дяч, відкрила поточний рахунок для збору коштів 
на створення та встановлення пам’ятника. 

Закликаємо всіх небайдужих долучатись до цієї 
благородної і потрібної справи, допоможе будь яка 
«копійка». 

Реквізити для збору коштів: 
Р \р № UA233314890000026000239334001
АТ «Полтава- банк», код банку 
331489, код ЄДРПОУ 09807595
Відокремлений підрозділ ГО «Всеукраїнська Спіл-

ка учасників АТО, бойових дій та миротворчих мі-
сій» у Полтавській області м. Гадяч (код ЄДРПОУ 
44423087)

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

За ініціативою спілки ветеранів АТО, в Гадячі, про-
ходить конкурс дитячих малюнків для створення ес-
кізу пам’ятника полеглим воїнам. Із 25 січня комісія 
розпочала відбір малюнків по школах Гадяцької гро-
мади і завітала до ліцею ім. Олени Пчілки. До кон-
курсу також долучаться студенти коледжу культури 
і мистецтв ім. І.П. Котляревського . Переможців бу-
дуть визначати за оригінальність ідеї, а не тільки за 
художні навички. Головне для комісії – політ дитячої 
думки. Всі роботи будуть розміщені на стінах у офі-
сі спілки ветеранів АТО, тобто ніяка робота не зали-
шиться поза увагою.

Незабаром, малюнки вибрані на міський рівень, 
будуть розміщені в фойє ККЗ «Дружба». Слідкуйте 
за розвитком подій на сторінках тижневика та в со-
ціальних мережах.

Влад Лидзарь

Про це повідомили на сайті Великобудищанської 
громади. 

Віднедавна, на базі Книшівської школи почали 
проводити заняття з кіокушинкай карате. На трену-
вань запрошують дітей будь-якого віку. До речі, за-
няття - безкоштовні.

Графік роботи секції: о 16:30, щовівторка, щочет-
верга, щосуботи.

Звертатись до адміністрації закладу.
«БМ» 

Ми продовжуємо аналізувати офіційний май-
данчик електронної системи публічних закупівель 
України «ProZorro». Серед переліку у січні 2022 
року, найбільше придбань здійснило Комунальне 
некомерційне підприємство «Гадяцька міська цен-
тральна лікарня». До речі, деякі із них були досить 
дороговартісні. 

Наприклад, 1 217 000 гривень готовий витратити 
медзаклад для придбання візуалізаційного облад-
нання для потреб медицини, стоматології та ветери-
нарної медицини, а саме на оптичний когерентний 
томограф. Тендер ще не завершився, триває подан-
ня пропозицій. Аукціон розпочнеться 31 січня 2022 
р. Строк поставки товару 31 травня 2022 р.

Також, досі триває тендер на проведення капіталь-
ного ремонту частини третього поверху головного 
корпусу КНП «Гадяцька МЦЛ». Очікувана вартість 
робіт понад 3 мільйони. 

Три учасники брали участь у торгах ТОВ «ГА-
РАНТБУДПРОМ» (м. Полтава, керівник О. Куце-
вол), ТОВ «ПРОФБУД 1» (м. Гадяч, директор М. 
Микитенко), ТОВ «КВА» (с. Петрівка-Роменська, 
директор В. Кондратенко). 

Цікаво, що пропозицію ТОВ «ГАРАНТБУД-
ПРОМ», подало меншу цінову пропозицію за вико-
нання робіт 2 984 500,49 грн., замовник відхилив. У 
той же час, не дивлячись на більшу вартість виконан-
ня робіт (3 259 574 грн.), очікує рішення ТОВ «ПРО-
ФБУД 1» 

Строк виконання робіт чи надання послуг: 24 груд-
ня 2023 р.

«БМ»

За результатами обробки наданої громадами інфор-
мації, Фондом «Регіональний центр економічних до-
сліджень та підтримки бізнесу» сформований черго-
вий рейтинг інституційної спроможності і сталого 
розвитку малих та середніх громад України з чисель-
ністю населення до 150 тисяч. Миргородська грома-
да очолила рейтинг громад Полтавщини.

Громади Гадяччини, нажаль, у десятку кращих не 
увійшли. Сергіївська на 11 місці, 16 посіла Лютень-
ська, 17 – Гадяцька, 20 – Петрівсько-Роменська, 21 – 
Великобудищанська, 32 – Краснолуцька.

Рейтинг громад Полтавської області сформований 
станом на 1 січня 2022 року та враховує 40 критері-
альних показників і відображає інституційну прива-
бливість громад.

 «БМ»

ГОЛОС 
НАРОДУ

Нагадуємо, якщо вам є про що розповісти, 
поділитись приємною чи НЕ ДУЖЕ 
новиною, поскаржитись на неправомірні дії 
посадовця, працівника сфери послуг, торгівлі, 
висловити своє незадоволення працівниками 
комунальних чи інших служб, або ви 
вважаєте, що хтось вчиняє не правильно, 
чи не законно – телефонуйте до редакції. 
Вислухаємо усі скарги і, якщо вони не 
суперечать чинному законодавству, 
оприлюднимо на сторінках тижневика та 
наших інтернет-ресурсах. До речі, адекватні 
скарги і претензії приймаємо навіть анонімно. 
Звертайтесь у робочий час – 050 80 11 885.  
P.S. Органи місцевого самоврядування 
та правоохоронці повинні моніторити 
ЗМІ і, якщо є така необхідність, 
реагувати на публікації.

РЕЙТИНГ ГРОМАД

ЗБІР КОШТІВ 
НА ПАМ’ЯТНИК 

ЛІКАРНЯНІ ЗАКУПІВЛІ 

У КНИШІВЦІ 
ПРАЦЮЄ СЕКЦІЯ 
З КІОКУШИНКАЙ

ЗАХИСНИКИ БАТЬКІВЩИНИ 
ДИТЯЧИМИ ОЧИМА

З представлених 
малюнків редакція 
зробила вибір на користь 
роботи учня 3-В класу 
ліцею ім. Олени Пчілки

 25 січня приватне акціонерне товариство «Гадя-
чгаз» уклало договір на придбання чотирьох авто-
мобілів FIAT DOBLO Combi Maxi та однієї автівки 
Renault Trafic або еквівалент. Його очікувана вар-
тість становить 2 798 000 грн. Про це стало відомо з 
порталу публічних закупівель ProZorro.

У торгах перемогло товариство з обмеженою від-
повідальністю «Авторіна».

Автомобілі мають доставити до 1 лютого 2022 року.
Згідно з тендерною документацією, транспортні 

засоби мають бути випущені не раніше 2021 року та 
не повинні перебувати під заставою або під арештом.

«БМ»

«ГАДЯЧГАЗ» ПРИДБАЄ 
П’ЯТЬ АВТОМОБІЛІВ 



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 3 (1002)
27 січня 2022 року4 Кримінал

Минулого тижня
в Гадячі 
народилося
5 немовлят

12 осіб
пішли
з життя

5 пар
одружилися

5 пар 
розлучилися

пожежі

20 січня о 10:18 до Служби порятунку «101» на-
дійшло повідомлення про пожежу, що виникла в 
приватній господарчій будівлі у пров. Другому по-
льовому, в с. Біленченківка.

Вогнеборці, які прибули на виклик та встановили, 
що горить покрівля та перекриття господарчої будів-
лі. Пожежу було локалізовано о 11:02, а о 11:17 – лік-
відовано. Травмованих та загиблих немає. Врятова-
но дану будівлю та поруч розташований житловий 
будинок від знищення полум’ям.

До гасіння залучалися 4 чоловіки особового скла-
ду 6-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 
одиниця техніки. Причина пожежі встановлюється.

ГУ ДСНС України у Полтавській області

Відносно 47-річного жителя Лубенського 
району склали 8 протоколів та 
адмінпостанов за ряд порушень Правил 
дорожнього руху, серед яких, зокрема, 
керування транспортним засобом у стані 
сп’яніння та злісна непокора законним 
вимогам поліцейських. Водій ВАЗу потрапив 
в поле зору екіпажу сектору реагування 
патрульної поліції Миргородського 
райвідділу двічі протягом їх чергування з 16 
на 17 січня.

Так, 16 січня, близько 16-ї, чоловік порушив ви-
моги дорожньої розмітки, потім – проігнорував сиг-
нал поліцейських про зупинку та намагався втекти. 
Правоохоронці оперативно зупинили втікача та під 
час перевірки встановили, що він керував автомобі-
лем без посвідчення водія та інших реєстраційних 
документів й мав очевидні ознаки сп’яніння. Також 
з’ясувалося, що порушника вже притягували до ад-
міністративної відповідальності за керування напід-
питку – наприкінці 2021 року суд наклав на жителя 
Лубенщини 17 тисяч гривень штрафу.

Відносно водія склали два протоколи: за повторне 
керування транспортним засобом у стані сп’яніння 
(ч.2 ст.130 КУпАП) та злісну непокору законній ви-
мозі поліцейського при виконанні ним службових 
обов’язків (ст.185 КУпАП). Окрім того, йому вру-
чили дві постанови за порушення вимог дорожніх 
знаків та розмітки (ч.1 ст.122 КУпАП) та керування 
транспортним засобом водієм, який не має при собі 
посвідчення водія та інших реєстраційних докумен-
тів (ч.1 ст.126 КУпАП).

Не зважаючи на відсторонення від керування ав-
томобілем, вже о 6-й ранку, 17 січня, чоловік знову 
сів за кермо автівки у стані сп’яніння. Побачивши 
патруль, він спробував «відірватися» від поліцей-
ських, однак, не впорався з керуванням та наїхав на 
огорожу вуличного газорозподільника.

Цього разу поліцейські задокументували ще 4 пра-
вопорушення, серед яких: повторне керування тран-
спортним засобом у стані алкогольного сп’яніння 
(ч. 2 ст. 130 КУпАП), керування транспортним за-
собом водієм, який не має при собі реєстраційних та 
інших документів (ч. 1 ст. 126 КУпАП), порушення 
правил дорожнього руху (ст. 125 КУпАП), зокрема 
таке, що призвело до дорожньо-транспортної приго-
ди (ст. 124 КУпАП).

Довідково. Відповідно до ст. 130 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення за керування 
автомобілем напідпитку вперше суд може призначи-
ти 17 тисяч гривень штрафу та позбавити права ке-
рування транспортними засобами на 1 рік.

Якщо протягом року автомобіліста вдруге притяг-
нуть до адмінвідповідальності, за скоєне правопору-
шення суд може накласти 34 тисячі гривень штрафу 
та позбавити права керування на 3 роки. Окрім того, 
за рішенням суду транспортний засіб можуть оплат-
но вилучити – реалізувати на аукціоні, а отрима-
ні кошти повернути власнику. З урахуванням май-
нового стану порушника суд може обрати й інший 
вид стягнення – до 10 діб адміністративного арешту.

За третє таке порушення Закон передбачає 51 ти-
сячу гривень штрафу, 10 років позбавлення права ке-
рування автомобілем та конфіскацію транспортно-
го засобу (але цього разу вже безоплатно) або арешт 
строком на 15 діб!

 Відділ комунікації поліції Полтавщини

На Полтавщині правоохоронці припинили проти-
правну діяльність 24-річного чоловіка, який в мере-
жі Інтернет пропонував тютюнові вироби за цінами, 
нижчими від ринкових. Отримавши передплату фі-
гурант замовлення не виконував. Поліція відкрила 
кримінальне провадження.

Слідчі та кіберполіцейські встановили, що осо-
ба пропонувала товар за умови, що покупець здійс-
нить передплату певної суми коштів. Після отриман-
ня грошей жодного товару фігурант не відправляв та 
припиняв зв’язок із замовником. За попередніми да-
ними слідства, таким чином фігурант ошукував по-
купців із різних областей України.

«Під час проведення санкціонованого судом об-
шуку за місцем мешкання чоловіка слідчими вилу-
чено планшет, ноутбук, мобільні телефони, флешки, 
близько двадцяти сім-карт різних операторів мо-
більного зв’язку та 20 банківських карток. За даним 
фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуаль-
ним керівництвом прокуратури, відомості внесені до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфі-
куючими ознаками частини 2 статті 190 (Шахрай-
ство) Кримінального кодексу України. Вирішуєть-
ся питання щодо повідомлення особі про підозру», 
– розповів заступник начальника поліції Полтавщи-
ни Сергій Рекун. У разі визнання вини судом фігу-
ранту загрожує до 3  років позбавлення волі. Слідчі 
дії тривають.

Поліція Полтавщини

ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ 
ПРОДАВАВ 
НЕІСНУЮЧІ ЦИГАРКИ

У ЛУБНАХ 
П’ЯНИЙ ВОДІЙ 
ОТРИМАВ 8 
ПРОТОКОЛІВ І 
ПОСТАНОВ ЗА 
ДВА ДНІ

Викраденого з Пирятина бізнесмена тиждень ка-
тували і вимагали мільйон доларів — трьох підо-
зрюваних посадили в СІЗО. Пирятинський райсуд 
Полтавської області взяв під варту трьох підозрюва-
них у викраденні та катуванні місцевого підприєм-
ця. Чоловіка близько тиждень тримали у будинку 
під Києвом, вимагали з нього $1000000, а потім хо-
тіли втопити. Про це «Полтавщині» стало відомо з 
реєстру судових рішень. Нагадаємо, про зникнення 
підприємця Бориса Кириченка стало відомо на по-
чатку січня. Він мав 31 грудня приїхати з Пиряти-
на в гості до зятя, але не доїхав. Тому чоловік звер-
нувся до поліції. Як з’ясували правоохоронці, Борис 
Кириченко все ж виїхав з Пирятина 30 грудня на ав-
томобілі Subaru Forester, який належить місцевому 
ПП «Крячківка-Агро-Плюс». Тож вони почали ви-
вчати, чому підприємець не доїхав до місця призна-
чення. Виявилося, що ним зацікавилася група іно-
земців, які живуть у Києві. Вони хотіли отримати 
велику суму коштів. 30 грудня троє з них приїха-
ли до Пирятина. Це були громадяни Азербайджану: 
1995, 1986 та 1981 років народження. Один з них — 
уродженець села Імамкулукент Гусарського району, 
інший — села Конуллу Шамкирського району, тре-
тій — міста Сумгаїт. Вони дочекалися, коли Борис 
Кириченко вийде до машини з магазину з покупка-
ми, відібрали в нього ключі і заштовхали його до са-
лону. Перший та останній сіли позаду разом з під-
приємцем, а другий (з Коннулу), сів за кермо. Уся 
компанія рушила у бік Києва. В Ірпені вони підібра-
ли четвертого учасника злочину, особу якого слідчі 
ще не встановили. Далі група зупинилася на околи-
ці Ірпеня. Там вони витягли Кириченка і четвертий 
учасник групи сказав підприємцю, аби той віддав їм 
$400 тисяч. Він відмовився і сума вимоги збільши-
лася до $1 мільйона. За інформацією поліції, чоло-
віку пропонували також переписати на викрадачів 
бізнес і майно. Все це супроводжувалося погрозами 
з боку викрадачів. Попри це, вони все одно отрима-
ли відмову. Тоді чоловіка відвезли до лісу, де побили 
так сильно, що той втратив свідомість. Непритомно-
го бізнесмена перевезли до Києва, а його автомобіль 
перевезли до Українки. У Києві чоловіка тримали в 
будинку під наглядом ще понад тиждень. В цей пе-
ріод його постійно били та погрожували застрели-
ти. Сам потерпілий розповів, що над ним знущалися: 
зламали ребра, пробили голову пістолетом, стріля-
ли в його бік. Розуміючи, що гроші вони так і це от-
римають, 7 січня двоє спільників поїхали за речами, 
необхідними для вбивства та приховання злочину. 
Азербайджанці з Конуллу та Сумгаїту придбали дві 
лопати, шматок електричного дроту, надувний човен, 
гантель і блини для штанги на 20 кг. Все це на авто-
мобілі Hyundai Sonata вони привезли до берега Дні-
пра на Осокорках у Києві (вул. 83-та Садова). Уро-
дженець Імамкулукенту лишився сторожити жертву. 
Коли увечері злочинці почали надувати човен насо-
сом, їх помітили правоохоронці. Чоловіки почали ті-
кати й одному з них (з Сумгаїту) це вдалося. Іншо-
го ж затримали. Після цього був затриманий і той, 
хто лишився стерегти полоненого. Втікача знайшли 
за кілька днів в Одеській області, а Борис Киричен-
ко повернувся додому. Куди дівся четвертий учас-
ник злочину, поки невідомо. Усім трьом оголосили 
про підозру за ст. 14 та ч. 2 п. 3 ст. 115 ККУ (Замах 
на умисне вбивство), ч. 2 ст. 289 ККУ (Незаконне за-
володіння транспортним засобом), ч. 4 ст. 189 ККУ 
(Вимагання) та ч. 2 ст. 146 ККУ (Незаконне позбав-
лення волі). 10 та 11 січня їм обрали запобіжні за-
ходи. Оскільки усі троє — іноземці, без реєстрації, а 
їхні друзі та родичі можуть володіти великими су-
мами коштів, затриманих взяли під варту без пра-
ва внесення застави. Термін тримання в СІЗО — до 
8 березня 2022 року. Його продовжать, якщо за цей 
час розслідування не буде закінчене.

Дарина Синицька, «Полтавщина»

В ході масштабної операції, у Житомирі і Харкові 
українські контррозвідники знешкодили організо-
ване злочинне угруповання, яке координували пред-
ставники спецслужб РФ. Серед вилученого у зло-
вмисників – вибуховий пристрій, стрілецька зброя 
та боєприпаси. Організатори банди займалися підго-
товкою до вчинення серії розбійних нападів на місь-
кі інфраструктурні об’єкти, у тому числі комерційної 
сфери. За їх задумом, це мало призвести до дестабі-
лізації внутрішньої обстановки в регіонах. Встанов-
лено, що групу організували двоє місцевих жителів, 
один з яких має громадянство РФ. Під прикриттям 
нібито працевлаштування в охоронній фірмі, вони 
підбирали «кандидатів» до складу банди. Для цьо-
го, використовували власні зв’язки серед представ-
ників криміналітету. Під час проведення слідчих дій 
за місцями перебування обох організаторів угрупо-
вання, правоохоронці, серед іншого, виявили: спеці-
альні технічні пристрої радіочастотного пригнічен-
ня, чорнові записи з планами щодо підготовки до 
розбійних нападів, засоби зв’язку, комп’ютерну тех-
ніку та електронні носії інформації із доказами про-
типравної діяльності.

Прес – служба С БУ

СУД ВІДПРАВИВ 
ПІД ВАРТУ ТРЬОХ 
АЗЕРБАЙДЖАНЦІВ, 
ЯКІ БЛИЗЬКО ТИЖНЯ 
КАТУВАЛИ БІЗНЕСМЕНА 
З ПИРЯТИНА

КОНТРРОЗВІДКА СБУ ЗНЕШКОДИЛА 
БАНДУ КООРДИНОВАНУ З 
РФ, ЯКА ГОТУВАЛА НАПАДИ У 
ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ
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18 січня Гадяцький районний суд 
розглянув цивільну справу за позовом 
до Комунального підприємства «Га-
дяч-житло» та третьої особи Гадяцької 
міськради, про визнання незаконним 
та скасування наказу про звільнення, 
поновлення на роботі, стягнення се-
реднього заробітку за час вимушено-
го прогулу та моральної шкоди. 

Повний текст рішення буде складе-
но 27 січня, проте рішення суду вже 
відоме. Керуючись ст.259,268 ЦПК 
України, суд вирішив позов задоволь-
нити частково. А саме: 

визнав незаконним та скасував на-
каз КП «Гадяч-житло» від 24.05.2021 
року «Про скорочення штатних оди-
ниць», в частині прийняття рішення 
про скорочення посади з 25.05.2021 
року інженера по житлу КП «Га-
дяч-житло» - 1 штатна одиниця.

визнав незаконним та скасував на-
каз КП «Гадяч-житло» «Про звільнен-
ня з посади інженера по житлу» та по-
новив її на роботі на посаді інженера 
по житлу КП «Гадяч-житло» на 1,0 
ставки з 25 травня 2021 року.

зобов’язав стягнути з КП «Га-
дяч-житло» на користь постраждалої 
особи середній заробіток за весь пе-
ріод вимушеного прогулу, починаючи 
з 25.05.2021 року до 18.01.2022 року в 
сумі 60276,54 грн.

зобов’язав стягнути з КП «Га-
дяч-житло» на користь постраждалої 
особи моральну шкоду в розмірі 500 
грн.

зобов’язав стягнути з КП «Га-
дяч-житло» на користь постраждалої 
особи витрати на надання послуг ад-

вокатом в розмірі 8000 грн та витра-
ти, пов`язані з витребуванням дока-
зів в сумі 71,20 грн.

зобов’язав стягнути з КП «Га-
дяч-житло» на користь держави судо-
вий збір в розмірі 1816 грн.

Рішення в частині поновлення по-
страждалої на посаді інженера по 
житлу КП «Гадяч-житло» та в части-
ні стягнення середнього заробітку за 
час вимушеного прогулу в межах суми 
стягнення за один місяць підлягає до 
негайного виконання.

Апеляційна скарга на рішення суду 
може бути подана до Полтавсько-
го апеляційного суду протягом трид-
цяти днів з дня його проголошення. 
Якщо в судовому засіданні було ого-
лошено лише вступну та резолютив-
ну частини судового рішення або у 
разі розгляду справи (вирішення пи-
тання) без повідомлення (виклику) 
учасників справи, зазначений строк 
обчислюється з дня складення повно-
го судового рішення.

Рішення суду набирає законної 
сили після закінчення строку подан-
ня апеляційної скарги всіма учасника-
ми справи, якщо апеляційну скаргу не 
було подано. У разі подання апеляцій-
ної скарги рішення, якщо його не ска-
совано, набирає законної сили після 
повернення апеляційної скарги, від-
мови у відкритті чи закриття апеля-
ційного провадження або прийняття 
постанови суду апеляційної інстанції 
за наслідками апеляційного перегляду.

Сторінку підготува ла О.Кириченко, за 
матеріалами ЄДРСР

8 грудня 2021 року суддя Гадяцько-
го районного суду розглядав матері-
али, які надійшли від ВП №1 Мирго-
родського РВП про притягнення до 
адміністративної відповідальності

уродженця с. Вечірчине, керуючого 
магазином «Продукти», с. Осняги, за ч. 
1 ст. 164 КУпАП.

Встановили, що 9 листопада 2021 
року, в магазині «Продукти», який роз-
ташований у с. Осняги, обвинувачений 
здійснював роздрібну торгівлю тютю-
новими та алкогольними виробами без 
відповідної ліцензії.

Він підтвердив факт вчинення право-
порушення. Також просив розстрочити 
суму стягнення в зв`язку з тяжким фі-
нансовим становищем.

Крім пояснень, його вина у вчинен-
ні адміністративного правопорушення, 
передбаченого ч.1 ст.164 КУпАП під-
тверджується сукупністю інших дослі-
джених в судовому засіданні доказів, 
які не викликають сумнівів у своїй до-
стовірності і допустимості, зокрема да-
ними, які містяться у протоколі про ад-
міністративне правопорушення, актом 
вилучення тютюнових виробів та алко-
гольних напоїв, поясненням очевидців 
та іншими матеріалами в їх сукупності.

У діях обвинуваченого є склад пра-
вопорушення, передбаченого ч.1 ст.164 
КУпАП - провадження господарської 
діяльності без отримання ліцензії на 
провадження окремого виду господар-
ської діяльності, що підлягає ліцензу-
ванню відповідно до закону - ст. 15 ЗУ 
«Про державне регулювання виробни-

цтва і обігу спирту етилового, коньяч-
ного і плодового, алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів» за правилами 
якої роздрібна торгівля алкогольними 
напоями (крім столових вин) або тю-
тюновими виробами, або рідинами, що 
використовуються в електронних сига-
ретах, або пальним може здійснювати-
ся суб`єктами господарювання (у тому 
числі іноземними суб`єктами госпо-
дарювання, які діють через свої зареє-
стровані постійні представництва) всіх 
форм власності, у тому числі їх вироб-
никами, за наявності у них ліцензій на 
роздрібну торгівлю.

Виходячи з матеріалів справи, тяж-
кості вчиненого правопорушення, від-
ношення до скоєного, суддя присудив 
оштрафувати його в розмірі 17000 грн, 
так як саме таке адміністративне стяг-
нення буде необхідним і справедливим 
з метою запобігання вчинення правопо-
рушень у подальшому з конфіскацією 
вилученої продукції. Із огляду на май-
новий стан особи, що притягається до 
адміністративної відповідальності суд-
дя вирішив можливим розстрочити ви-
конання даної постанови суду по сплаті 
штрафу протягом наступних 5 місяців 
рівними частинами по 3400 грн., щомі-
сячно,  (до квітня 2022 року включно).

Вилучену продукцію відповідно до 
акту вилучення тютюнових виробів та 
алкогольних напоїв, конфіскували в до-
хід держави. Окрім цього обвинуваче-
ного зобов’язали сплатити на користь 
держави судовий збір в сумі 454 грн.

10 грудня 2021 року, суддя Гадяць-
кого районного суду розглянув справу 
про адміністративне правопорушення, 
яка надійшла з відділення поліції № 1 
Миргородського РВП відносно пенсі-
онерки за ч. 3 ст. 156 КУпАП.

Було встановлено, що 9 листопада 
2021 року обвинувачена, о 10 год. 45 
хв. здійснювала торгівлю пивом і з рук 
у забороненому місці, а саме по вул. 
Духова у м. Гадяч.

Вину у вчиненні адміністративного 
правопорушення вона визнала. Її вина 
також підтверджується протоколом 
про адміністративне правопорушення 
та поясненням самої обвинуваченої.

Згідно акту вилучення алкогольної 
продукції від 09.11.2021 до протоколу 
про адміністративне правопорушен-
ня, складеного старшим інспектором 
СРПП відділення поліції № 1 Мирго-
родського РВП, у обвинуваченої вилу-
чили 20 пляшок пива « Рогань» по 0,5 
л, 11 пляшок пива «Веселий монах» 

по 1 л, 8 пляшок пива «Рогань» по 1 л.
У діях обвинуваченої є склад право-

порушення, передбачений ч. 3 ст. 156 
КУпАП торгівля пивом (крім безал-
когольного), алкогольними, слабоал-
когольними напоями з рук, з лотків, у 
приміщеннях або на територіях, забо-
ронених законом - за що її необхідно 
піддати до адміністративної відпові-
дальності у вигляді штрафу з конфіс-
кацією предметів торгівлі.

Керуючись ст. 40-1, ч. 3 ст. 156 КУ-
пАП України, суддя визнав винною у 
вчиненні правопорушення, передба-
ченого ч.3ст.156 КУпАП та піддав її 
адміністративному стягненню у виді 
штрафу на користь держави в розмірі 
400 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян у сумі 6800 грн. з кон-
фіскацією предметів торгівлі. 

Також її зобов’язали сплатити судо-
вий збір у розмірі 454 грн. на користь 
держави.

Рік і шість місяців позбавлення волі 
отримав полтавець за побиття дружи-
ни. Причиною конфлікту стало непос-
лідовне виконання одним із подружжя 
домашніх обов’язків.

У грудні 2020 року вранці, перебува-
ючи за місцем проживання, жінка по-
чала заварювати каву та вийшла на 
балкон курити, чоловік вважав, що спо-
чатку вона повинна приготувати сніда-
нок малолітній дитині. Під час з’ясу-
вання стосунків чоловік 5 разів вдарив 
дружину кулаком у голову та обличчя, 
коли остання впала, ще кілька ударів 
завдав ногою у руки та плече, спричи-
нивши потерпілій тілесні ушкодження. 

У подальшому він забрав мобільний те-
лефон, тож жінка звернулася за допомо-
гою до сусідки, щоб викликати медиків 
і правоохоронців.

За публічного обвинувачення Пол-
тавської окружної прокуратури Київ-
ським районним судом Полтави чо-
ловіка засуджено за ч. 1 ст. 122 КК 
України (умисне середньої тяжкості ті-
лесне ушкодження).

Свою вину у вчиненні злочину обви-
нувачений не визнав і збирається оскар-
жувати вирок.

Прес-служба Полтавської обласної 
прокуратури

12 січня 2022 року суддя Гадяцького 
районного суду розглянув матеріали, 
які надійшли з Головного управління 
ДПС у Полтавській області про притяг-
нення до адміністративної відповідаль-
ності уродженця м. Миргород, працюю-
чого керівником ТОВ «Техмолпром», за 
ч. 2 ст. 163-2 КУпАП.

Встановлено, що працюючи керів-
ником ТОВ «Техмолпром», обвинува-
чений несвоєчасно подав платіжне до-
ручення до установи банку на сплату 
податкового зобов`язання з податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, за ІІІ квартал 2021 року в сумі 
8943 грн. з граничним терміном спла-
ти 29.10.2021 року. Фактично податко-
ве зобов`язання не сплачено.

У судове засідання обвинувачений не 
з`явився, судові повістки про виклик у 
судове засідання, які направлялися за 
адресою реєстрації, повернуті з відміт-
кою адресат відсутній.

Винність підтверджується також на-
ступними доказами:

- копією акту перевірки;
- протоколом про адміністративне 

правопорушення;
- копією корінця повідомлення від 

19.11.2021 року;
- копією листа-повідомлення ГУ ДФС 

у Полтавській області від 19.11.2021 
року;

- копією акту №8538/16-31-04-02 від 
08.12.2021 року щодо неявки посадо-
вих осіб підприємства до органу подат-
кової служби .

Керуючись ст.ст. 40 1, 163-2 ч.2, 284, 
285 КУпАП, суд визнав винним обви-
нуваченого та притягнув його до ад-
міністративної відповідальності за ч.2 
ст.163-2 КУпАП у вигляді штрафу у 
сумі 170 гривень. Також зобов’язав його 
сплатити судовий збір 496 грн. 20 коп. 
на користь держави.

ПЕНСІОНЕРКА ТОРГУВАЛА 
ПИВОМ ІЗ РУК

ПІВТОРА РОКУ ПОЗБАВЛЕННЯ 
ВОЛІ ЗА ПОБИТТЯ ДРУЖИНИ

«ГАДЯЧ-ЖИТЛО» ЗВІЛЬНИЛО 
ІНЖЕНЕРА. РІШЕННЯ 
ВИЗНАЛИ НЕЗАКОННИМ  

27 січня

НЕ СПЛАЧУВАВ ПОДАТКИ

МАГАЗИН ПРАЦЮВАВ БЕЗ ЛІЦЕНЗІЇ НА 
ТОРГІВЛЮ ТЮТЮНОМ ТА АЛКОГОЛЕМ   
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Враховуючи зміни в законодавстві 
про уповноважених осіб із складання 
актів обстеження матеріально-побуто-
вих умов сім’ї, з метою належної соці-
альної підтримки громадян, які прожи-

вають на території Гадяцької міської 
територіальної громади розпоряджен-
ням міського голови від 26 листопада 
2021 року №216-р визначено уповнова-
жених осіб із складання актів обстежен-

ня матеріально-побутових умов сім’ї:
на території міста необхідно звертати-

ся до відділу соціального захисту насе-
лення Гадяцької міської ради що розта-
шований за адресою: вул. Драгоманова, 

4, приміщення 2, м. Гадяч;
на території старостинських округів 

Гадяцької міської територіальної гро-
мади звертатися до старост відповідних 
округів.

Засідання 19 сесії Гадяцької 
міської ради відбулось 20 січня, 
за адресою: вулиці Лесі Українки, 
2 у колишньому приміщенні 
РДА. Присутні 18 депутатів із 26 
обраних. Розглянули 28 питань 
порядку денного, з них 12 
земельних. 
Подробиці – далі.
Перше питання - про зміну назви ву-

лиці з Андрієвського на Будівельників 
у проектній документації ремонту вули-
ці на 570 тисяч гривень.

Далі затвердили питання про капі-
тальні ремонти багатоквартирних бу-
динків, отримати кошти з бюджету 
можна буде тільки на умовах спів фі-
нансування. Тобто, власники бага-
токвартирних житлових будинків, гур-
тожитків, житлових будинків об’єднань 
співвласників багатоквартирних будин-
ків, житлово-будівельних кооперативів, 
житлових та нежитлових приміщень ко-

мунальної власності повинні прийма-
ти безпосередню участь у фінансуван-
ня ремонту 50 на 50.

Були затверджені Положення про від-
діл соціального захисту, та статут КП 
«Добробут» в новій редакції. Після цьо-
го пролунало питання затвердження 
змін до структури міської ради та її ви-
конавчого комітету – затвердження лю-
дини на посаду, в обов’язки якої буде 
входити видача довідок. 

У КНП «Гадяцький ЦПМСД» 
з’явиться кол-центр, основна функція 
якого бути посередником між лікарем 
та пацієнтом, для кращої комунікації та 
пришвидшення надання послуг.

КП «Гадяч-агро» таки отримав пово-
ротну допомогу в розмірі 129 тисяч гри-
вень на заробітну плату працівникам у 
2022 році.

Сесією було затверджено прийняття 
в комунальну власність артезіанської 
свердловини в с. Малі Будища. Залиша-

ється виділити ще 1,5 мільйони гривень 
для встановлення водонапірної вежі та 
введення її в експлуатацію.

Рішенням господарського суду, Га-
дяцька міська рада отримала дозвіл на 
приватизацію об’єктів нерухомого май-
на, які були незаконно передані до влас-
ності Петрівсько-Роменської сільської 
ради після рефомування районної ради: 
приміщення по вул. Шевченка, 5, по 
вул. Лохвицька, 30-Б, та частину при-
міщення по вул. Гетьманська, 18. Зали-
шається чекати відповідь на звернен-
ня до Миргородської районної ради про 
прийняття на баланс міської ради цих 
об’єктів.

Кредитна спілка «Надія» просила 
знижку за оренду приміщення кому-
нальної власності. Комісія запропону-
вала з 50% до 25%, з чим і погодились 
депутати. Тепер замість 5 225,16 гри-
вень спілка буде сплачувати 3 918,87 
гривень.

Депутати затвердили дозвіл на пе-
редачу в оренду приміщення розмі-
ром 30 кв.м. для розміщення на терито-
рії Гадяцької МЦЛ цілодобової аптеки, 
яка буде відпускати ліки за «червоним 
рецептом».

Об’єкт «Малої приватизації», який 
не пройшов затвердження на привати-
зацію ще з 2017 року нарешті отримав 
схвалення. Знадобилось більше 4 років, 
щоб майно перейшло до рук законного 
переможця конкурсу.

Земельні питанння
Зокрема, одна ділянка розміром 15,9 

га була передана до комунальної влас-
ності міської ради. На другу ділянку, 
розміром 7,3 га - затвердили дозволи на 
розробку технічної документації трьом 
ветеранам АТО.

Влад Лидзарь

ПОВЕРНЕННЯ ЗАКОННИХ ПРИМІЩЕНЬ 
ТА ОБІЦЯНА ЗЕМЛЯ АТОВЦЯМ

Депутати Гадяцької міськради більше не видаватимуть акти 
обстеження житлово-побутових умов. До кого звертатися?

Ветерани АТО та волонтери прибули на засідання сесії міської ради
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Нажаль, вже декілька 
років поспіль українцям 
доводиться жити із ворогом 
під боком. Росія вперто 
не відступає, і військ від 
кордонів, попри заклики, 
не відводить. До того ж, 
загроза повномасштабної 
війни вже кілька місяців 
тримає всіх нас у напрузі. 
До очікування військових 
дій, додаються постійні 
псевдомінування, 
кібератаки, агресивна 
риторика ворога та навала 
фейків. Дедалі частіше в 
суспільстві говорять про 
паніку, напруженість та 
стурбованість.
Звісно ж, маючи під боком ма-

лоадекватного сусіда з відверти-
ми збройними зазіханнями, кра-
ще бути готовим дати відсіч, або 
ж мати запасний варіант для ева-
куації. Цей процес може бути ха-
отичним, що неодмінно породить 
паніку, а може – організованим і 
продуманим. Від цього може зале-
жати не тільки здоров›я, а й жит-
тя. Ми не лякаємо, а лише прагне-
мо, щоб у разі найгірших варіантів 
ви були напоготові та діяли без па-
ніки. Тому, підготували для вас де-
тальну інструкцію, як зібрати три-
вожну валізу – необхідну річ у 
разі виникнення будь якої загрози.

Що таке «тривожна валіза»?
Це речі на випадок евакуації, 

складені заздалегідь. У найкращо-
му разі тривожна валіза вам так 
і не знадобиться та просто стоятиме в 
кутку. Але якщо час «Ч» усе ж настане 
— підготований набір необхідних речей 
збільшить ваші шанси на виживання. 

«Скласти заздалегідь» — значить, 
ще до того, як відбудеться вторгнення. 
Коли ворог наступатиме — із магазинів 
миттєво зникне все необхідне, і в цьо-
му разі збирати тривожну валізу можна 
буде хіба що з того, що знайдете вдома.

Що взяти з собою насамперед?
Важливо зібрати всі документи, ко-

пії документів (паперові, відскановані 
й навіть ті, що «закинуті» на флешку): 
паспорт, водійське посвідчення, до-
кументи на право власності, військо-
вий квиток. Зауважте, що паспорт кра-
ще тримати так, щоб його можна було 
швидко дістати. Решту документів за-
пакуйте в герметичний пакет.

Туди ж можна покласти кредитні 
картки, невелику кількість готівки. До 
речі, готівку радять розділити на кілька 
частин: частину покладіть із докумен-
тами, частину заховайте на дно рюкза-
ка, частину тримайте в кишені. 

Окрім документів, до папки можна 
покласти аркуш із базовою медичною 
інформацією про вас і членів вашої ро-
дини: групою крові, наявними пробле-
мами зі здоров’ям (тут, зокрема, варто 
зазначити інформацію про алергію на 
медичні препарати), переліком ліків, які 
ви приймаєте.

Найкраще все це складати у вологос-
тійкий міцний рюкзак об’ємом від 20 до 
50 літрів. Рюкзак не має бути яскравого 
кольору, і так само краще обійтися без 
кольорів хакі.

Які ліки брати з собою?
Підготуйте стандартний вміст домаш-

ньої аптечки: бактерицидний пластир, 

крем від поверхневого ураження шкіри, 
активоване вугілля, засіб від нежитю, 
антибіотики, перекис водню, етило-
вий спирт. Окрім цього, варто придба-
ти засоби для надання першої допо-
моги: бинт, пластир, вата, йод, джгут, 
індивідуальний перев’язувальний па-
кет. Також купіть таблетки для очищен-
ня води.

У матеріалі про тривожну валізу на 
сайті Державної служби з надзвичай-
них ситуацій, опублікованому ще у 2016 
році, міститься перелік, який варто взя-
ти: жарознижувальне, знеболювальне, 
протиалергічне, ліки проти діареї, ліки 
проти шлункової інфекції, краплі для 
очей. А медикаментів, які ви приймаєте 
регулярно або періодично, має вистача-
ти щонайменше на тиждень.

Їжу також потрібно брати?
Продуктовий набір обов’язковий - 

візьміть хоча б півтора літри води на 
людину та запас їжі на три доби. Це мо-
жуть бути швидкорозчинні супи, вермі-
шель швидкого приготування, тушонка, 
галети, м’ясні чи рибні консерви, низь-
кокалорійні солодощі, льодяники. Все 
це можна спакувати у невеликий каза-
нок місткістю літр-півтора.

Розігріти їжу допоможе туристичний 
пальник. Також, візьміть із собою мета-
левий посуд: горня, флягу, ложку, мис-
ку, ніж.

Що ще допоможе вижити?
Знадобляться кілька ліхтариків із ба-

тарейками. Також не забудьте герметич-
но запаковані сірники (краще турис-
тичні), запальничку, свічки. Ймовірно, 
невелика сокира теж стане у нагоді.

Ще візьміть пару пачок сухих та во-
логих серветок і декілька пакетів для 
сміття об›ємом 120 літрів: останні мо-
жуть знадобитися навіть для захисту від 

дощу. Ще краще підійде кілька квадрат-
них метрів міцної клейонки.

Окрім усього цього, до обов’язково-
го набору входять голки та нитки, клей, 
широкий рулон прозорого скотчу - з 
його допомогою можна й змайструва-
ти тент, або захистити речі від вологи. 
До речі, браслет із паракорду - також 
досить зручна річ: за необхідності його 
можна розплести й отримати пару ме-
трів міцного шнура. 

Під час евакуації вас можуть розмі-
стити в спортивному залі школи: у тако-
му разі вам точно знадобляться каремат 
і спальний мішок або термопокривало.

ДСНС радить також взяти зайву упа-
ковку презервативів - їх за необхідності 
можна використовувати для захисту від 
вологи сірників і запальничок, надійно-
го закупорювання ємностей від комах 
та піску, а також для перенесення води.

Що брати з собою з одягу?
Беріть із собою одяг, у якому не змерз-

нете протягом доби: теплий светр, ша-
пку, рукавиці, шарф. Варто взяти до-
щовик. Взуття має бути зручним, 
спортивним. Важливо - уникайте на-
віть найменших елементів камуфляжу 
в одязі.

Орієнтування на місцевості
Для цього вам може знадобитися 

компас і механічний годинник. Чудо-
во, якщо маєте навігатор (телефон тут 
програє, бо потребує підключення до 
інтернету). Якщо ж навігатора у вас не-
має, а розжитись ним не вийде — зазда-
легідь встановіть офлайн-навігатор: на-
приклад, Openstreetmap.

Зрозуміло, що смартфон потрібно 
взяти з собою. Однак усе зайве з ньо-
го краще видалити, зробивши резервну 
копію у «хмарі». Під «зайвим» мається 
на увазі абсолютно все, що не допомо-

же вижити: всі листування, фо-
тографії, історію браузера … На-
віть випадкова назва контакту в 
телефонній книзі може бути при-
водом для більш прискіпливої 
перевірки.

Як тримати  
зв’язок із зовнішнім світом?

Візьміть із собою кнопковий 
мобільний телефон: він довго 
тримає заряд. Не забудьте дода-
ти туди кілька важливих номерів, 
і про всяк випадок запишіть їх у 
нотатнику.

Прихопіть зарядний пристрій і 
павербанк — дуже зручно, якщо у 
вас є портативний зарядний при-
стрій із сонячною батареєю.

Завдяки радіоприймачу ви змо-
жете розуміти, що відбувається 
навколо (кнопкові телефони та-
кож часто мають цю функцію).

І як усе це запхати до 
наплічника?

Найважче складайте на дно 
рюкзака. Зверніть увагу: речі з го-
стрими кутами не повинні торка-
тись спини. У вільні місця кладіть 
одяг. Ті речі, які знадобляться 
першочергово, кладіть у зовніш-
ні кишені рюкзака; те, що можна 
розчавити — нагору. Добре, якщо 
ви матимете доступ до речей не 
лише згори, а й знизу. На рюк-
зак слід одягнути чохол-дощовик 
- його можна замінити цупким 
пакетом.

В ідеалі такий рюкзак має стоя-
ти вдома в кожного. Раз на кілька 

тижнів треба змінювати воду, контро-
лювати терміни зберігання продуктів, 
переглядати запас одягу — залежно від 
погоди.

Якщо ж потрібно зібрати тривожну 
валізу якнайшвидше (наприклад, для 
іншої людини,) — уявіть, що ви виру-
шаєте у триденний похід, який може за-
тягнутись і додому ви більше не повер-
нетесь. Але ваше завдання - не забрати 
матеріальні цінності, а врятуватися са-
мому. З огляду на це міркуйте, що бра-
ти з собою, а без чого можна обійтись.

Згідно з рекомендаціями ДСНС, вага 
«екстреної валізи» не має перевищува-
ти 50 кілограмів. Проте з такою вагою за 
спиною більшість людей далеко не піде. 
Найкраще буде, якщо наплічник важи-
тиме не більш як 25 кілограмів.

Підсумки
Нещодавно, Президент Володимир 

Зеленський записав відеозвернення, 
аби заспокоїти громадян: 

«Хіба вторгнення розпочалося не в 
2014 році? Хіба загроза війни з’явила-
ся тільки зараз?» – нагадав Зеленський. 
Глава держави зауважує, що «єдиний 
привід для паніки – якщо після вось-
ми років війни ми будемо досі піддава-
тися паніці». Він закликав не скупову-
вати гречку і сірники, не знімати гроші 
з рахунків, а видихнути і заспокоїтися. 

Тому, ми повинні вгамувати тривогу, 
але, водночас, бути готовими до будь-
яких сценаріїв. Триває гра нервів, пере-
вірка на міцність і силу духу. Ідуть тор-
ги, високі, геополітичні, у яких нажаль 
не ми граємо першу скрипку. 

Тож спокою і душевних сил насампе-
ред українським військовим і, звісно ж 
- нам із вами.

Підготувала Оксана Кириченко
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17.10 Т/с “Крила ко-
хання”
20.35 Т/с “Папiк”
21.45 Т/с “Дiм Бобрин-
ських”
22.50 “ТСН: 10 вража-
ючих подiй дня”
23.00 Х/ф “Убити Бiлла”
1.10 Комедiя “Чотири 
кiмнати”

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 з 
інтером”
10.00 “Корисна про-
грама”
11.00 “Iнше життя”
12.25 Х/ф “Близнята”
14.30,15.25 “Речдок”
16.25 “Речдок. Осо-
бливий випадок”
17.40 “Новини”
18.00,19.00,3.15 “Сто-
сується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал”
23.45 Х/ф “Перема-
гаючи час”
1.35 Т/с “СБУ. Спецопе-
рацiя”
2.45 “Подробицi” - “Час”
4.10 М/ф
4.50 “Телемагазин”

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.
00,19.00,0.00,1.00,3.0
0,4.00,5.00 Час новин
6.30 Iсторiя для до-
рослих
7.10,8.10,20.50 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум
7.15,11.10,0.10 Д/с 
“Найнебезпечнiшi по-
льоти”
8.15,17.10 Д/с 
“Спецназ: ближнiй бiй”
9.30 Д/с “Секретно. 

Холодна вiйна”
10.10,16.10,23.15 Д/с 
“Таємнича свiтова вiйна”
13.10,14.10,15.30 Час 
“Ч”
17.30,19.15 Х/ф
19.40,2.00 “Дiйовi 
особи”
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня
22.00 Час-Time
22.15 Д/с “Апокалiпсис”
1.10,5.10 Д/с “Найекс-
тремальнiший”
3.10,4.10 Гра долi

4.10 Скарб нацiї
4.20 Еврика!
4.25 Факти
4.50,20.20,2.10 Грома-
дянська оборона
6.30 Ранок у великому 
мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
10.10 Прихована небез-
пека
11.20,13.15 Х/ф 
“Двiйник”
12.45,15.45 Факти. 
День
14.00,16.25,22.40 Т/с 
“Нюхач”
16.35,21.25 Т/с “Пес”
17.50 Т/с “Коп з мину-
лого”
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр
0.35 Х/ф “Примарний 
шторм”
3.00 Я зняв!

5.00 Т/с “Коли ми 
вдома”
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”
8.55,11.50 Битва екс-
трасенсiв. (16+)
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини
13.10,14.50 Т/с “Слiпа”
15.45,18.05 Т/с “Слiд”
19.05 Супербабуся. 

(12+)
20.15,22.50 Т/с “Па-
паньки”
23.05 Т/с “Доньки-ма-
терi”
1.05 Хата на тата. (12+)

5.55,7.10 Kids` Time
6.00 М/с “Том i Джерi 
Шоу”
7.15 Орел i решка
9.20 Т/с “Мерлiн”
12.10 Дiти проти зiрок
13.45 Х/ф “Смер-
тельний лабiринт”
15.45,20.00 Хто 
зверху? (12+)
17.45 Т/с “Будиночок на 
щастя”
22.05 Х/ф “Армагеддон”
1.25 Х/ф “Сторожка”
3.15 Зона ночi
4.45 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
11.15 Iсторiя одного 
злочину. (16+)
14.30,15.30 Т/с “Водна 
полiцiя”
20.10 “Говорить 
Україна”
21.00 Т/с “Надiя”
23.10,2.00 Т/с “Розко-
ленi сни”
1.30 Телемагазин
2.40 Гучна справа
3.35 Реальна мiстика

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,
17.00,18.00,19.45 “Ре-
портер”. 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. Шпа-
чинською i Д. Щасливою
16.10 “Година пiк” з О. 
Курбановою
17.10 “Ситуацiя” з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним
18.15 “Ехо України” з М. 
Ганапольським
20.00 Ток-шоу з С. Ор-
ловською
22.00 “Спецтема” з Т. 
Березовцем
23.00 “Вiйна за неза-
лежнiсть”

5.00 Х/ф “Ескадрон гу-
сарiв летючих”
6.50 Х/ф “Патруль”
9.00 Х/ф “Капернаум”
11.25 Х/ф “Синьйор 
Робiнзон”
13.25 Х/ф “Пригоди 
Кроша”
15.10,16.25,2.15,3.25
Т/с “Росiя молода”
17.55 Х/ф “Небо над 
Берлiном”
20.20 Х/ф “Гардемарини 
3”
22.20 Х/ф “Як Iван-
ко-дурник за дивом 
ходив”
0.05 Х/ф “Пеле: Народ-
ження легенди”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його 
друзi”
8.30 “Ух ти show”
9.00,23.00 Т/с “Грань”
10.45,18.00 “Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож”
12.40,20.00 “Орел i 
решка. Перезаванта-
ження”
13.40,21.00 “Орел i 
решка. Морський сезон”
14.35 Х/ф “Громобiй”
16.15 Х/ф “Йолопи-роз-
бiйники”

0.45 Т/с “Я - зомбi”
2.25 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
13.00,16.30,0.40,3.40
Кориснi поради
13.20 Ланчбокс
13.30 Солодка дача
14.30 Правила вижи-
вання
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 “Вантаж без 
маркування”
10.50 Т/с “Коломбо”
14.10,21.15 Т/с “Мен-
талiст”
15.50,17.00,19.30 Т/с 
“CSI: Маямi”
23.00 Т/с “Ганнiбал”
0.45 “Легенди карного 
розшуку”

5.00 “Ранок Росiї”
9.00 “Про найголов-
нiше”
,13.00,16.00,19.00
Вiстi
10.35,3.55 “Доля лю-
дини з Борисом Корчев-
никовим”

11.40,17.40 “60 хвилин”
13.30,20.05 Вiстi. Мiс-
цевий час
13.55 Т/с “Таємницi панi 
Кiрсанової”
15.50,2.05 Новини 
культури
16.15 “Андрiй Малахов. 
ефiр”
20.20 Т/с “Склiфосов-
ський”
22.20 “Вечiр з Володи-
миром Соловйовим”
0.55 Вiстi - Санкт-Пе-
тербург
1.10 “Лiнiя життя”. Ю. 
Гримов
2.25 Т/с “Запорошена 
робота”

6.00,12.20 Мiстична 
Україна
7.00 Правила виживання
9.00 Страх у твоєму домi
10.15,1.40 Речовий 
доказ
11.25,21.50 Герої 
будiвельного майдан-
чика
13.15 Заборонена 
iсторiя
14.10 Божевiльний свiт
15.05 Довiдник дикої 
природи
16.05 Еволюцiя зброї
17.05,23.40 Як влашто-
ваний Всесвiт
18.00 Крила вiйни
19.00 Прихована реаль-
нiсть
19.50,22.40 Шукачi 
неприємностей
20.50 Глобальна наука
0.40 Мисливцi на на-
цистiв
2.50 Скептик
3.50 Дикi тварини
4.45 Судiть самi

6.00 Мультиранок
8.35 Х/ф “Панi Мете-
лиця”
9.45,22.00 Т/с “Бiблiо-

текарi”
10.45 Х/ф “День, коли 
Земля зупинилась”
12.45 4 весiлля
14.00,16.00,2.30 Па-
нянка-селянка
15.00,5.00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою
23.00 Країна У 2.1
0.00 Країна У 2.0
1.00 Вечiрка 3
5.50 Кориснi пiдказки

6.15,13.50 Х/ф 
“Правила зйому: Метод 
Хiтча”
8.10 Х/ф “Мумiя: 
Гробниця iмператора 
драконiв”
9.55 Х/ф “Дюна”
12.10 Х/ф “Смурфики”
15.45 Х/ф “Марлi i я”
17.35 Х/ф “Щоденники 
нянi”
19.20 Х/ф “Практична 
магiя”
21.00 Х/ф “Мачуха”
23.00 Х/ф “Листоноша”
1.55 Х/ф “Iдентифiкацiя”
3.20 Х/ф “Синя безодня”
4.50 Х/ф “Страшно 
красивий”

6.00,18.50,19.25
“ДжеДАI”
6.20,0.30 Т/с “CSI: 
Мiсце злочину”
8.05 Х/ф “Останнiй 
замок”
10.50 Т/с “Звонар”
12.50 “Загублений свiт”
17.55,2.20 “Секретнi 
матерiали”
18.15 “Спецкор”
20.20 Т/с “Звонар 2”
2.35 “Вiдеобiмба 2”
5.45 Телемагазини

понеділок, 31 січня

вівторок, 1 лютого

6.00 Гiмн України
6.01,3.25 Вiдтiнки 
України
6.30 М/ф “Дерево i 
кiшка”
6.40 М/ф “Залiзний 
вовк”
6.50 М/ф “Iванко та Во-
ронячий Цар”
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.0
0,2.15,5.20 Новини
7.05 Д/с “Дика планета”
7.25 Лекцiї TEDxKyiv
7.45,2.55 Невiдомi Кар-
пати
8.05,2.50,5.15 Погода
8.10 Д/с “Девiд Рокко. 
Iндiя на смак”
9.05 Т/с “Вигнанцi”
10.05 Д/с “Епоха ве-
ликих котiв”
11.00 Прозоро: про 
соцiальне
12.00,18.20 “По-люд-
ськи”
13.10,1.35 Прозоро: 
про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади
,21.30,0.25,2.40,5.45
Спорт
15.20 Концерт. Кватет 
Гетьман
16.20 Д/с “Особливий 
загiн. Суперчуття”
17.00 Прозоро: про 
головне
19.10 Д/с “Дикi тва-
рини”
20.00 Д/с “Африка. Звiр 
на звiра”
21.45 “Зворотнiй вiдлiк”
23.30 Перша шпальта
0.40 Т/с “Iсторiї Шер-
лока Холмса”
3.20 Буковинськi за-
гадки
3.50 Х/ф “Iван Мико-
лайчук. Посвята”

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 “Одруження на-
ослiп 6”
17.10 Т/с “Крила ко-
хання”
20.35 Т/с “Папiк”
21.50 Т/с “Дiм Бобрин-
ських”
22.55 “ТСН: 10 вража-
ючих подiй дня”
23.05 Комедiя “Чотири 
кiмнати”
1.05 “Голос країни 12”
3.35 Х/ф “Вiйна Гарта”

2.30 Х/ф “Кримiнальнi 
генiї”
2.40 “Подробицi” - “Час”
,18.00,19.00 “Стосу-
ється кожного”
4.05,4.10 М/ф
4.45,4.50 “Телема-
газин”
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 
інтером”
12.25 Х/ф “Махнемся 
тiлами”
14.15,15.10 “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 
на Енджел Лейн”
1.35 Т/с “СБУ. Спецопе-
рацiя”

6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,16.00,17.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин
6.30 Iсторiя для до-
рослих
7.10,8.10,20.50 Акту-

ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум
7.15,11.10,0.10 Д/с 
“Найнебезпечнiшi по-
льоти”
8.15,17.10 Д/с 
“Спецназ: ближнiй бiй”
9.00 Пiдсумки тижня з А. 
Мiрошниченко
10.10,16.10,23.15 Д/с 
“Таємнича свiтова вiйна”
13.10,14.10,15.30 Час 
“Ч”
17.30 Х/ф
19.40,2.00 “5 копiйок”
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня
22.00 Час-Time
22.15 Д/с “Апокалiпсис”
1.10,5.10 Д/с “Найекс-
тремальнiший”
3.10,4.10 Гра долi

5.15 Скарб нацiї
5.25 Еврика!
5.30 Служба розшуку 
дiтей
5.35 Громадянська обо-
рона
6.30 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
10.15 Х/ф “Два стволи”
12.30,13.15,16.20 Т/с 
“Коп з минулого”
12.45,15.45 Факти. 
День
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр
20.20,1.50 Прихована 
небезпека
21.25 Т/с “Пес”
22.45 Свобода слова
0.00 Х/ф “Арена”
2.40 Я зняв!

4.30 Т/с “Коли ми 
вдома”
,14.50,20.15,22.50 Т/с 
“Папаньки”
,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини
18.10 Т/с “Слiд”
19.05 Супербабуся.

23.05 Т/с “Доньки-ма-
терi”
1.05 Хата на тата. (12+)

5.55,7.10 Kids` Time
6.00 М/с “Том i Джерi 
Шоу”
7.15 Орел i решка
9.25 Т/с “Мерлiн”
12.10 Х/ф “Готель”
14.05 Х/ф “Темна 
башта”
15.55,20.00 Хто 
зверху? (12+)
17.55 Т/с “Будиночок на 
щастя”
22.00 Х/ф “Парочка 
копiв”
0.10 Х/ф “Дочка вовка”
2.00 Вар`яти. (12+)
2.35 Служба розшуку 
дiтей
2.40 Зона ночi
4.45 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
10.20 Т/с “Я нiколи не 
плачу”
14.30,15.30 Т/с “Водна 
полiцiя”
20.10 “Говорить 
Україна”
21.00 Т/с “Надiя”
23.10,2.00 Т/с “Розко-
ленi сни”
1.30 Телемагазин
2.40 Гучна справа
3.35 Реальна мiстика

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,
,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. Шпа-
чинською i Д. Щасливою
16.10 “Година пiк” з О. 
Курбановою
17.10 “Ситуацiя” з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним
18.15 “Ехо України” з М. 
Ганапольським
20.00 “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 “Вийти замiж 
за капiтана”
6.50 Х/ф “Сiтi-Айленд”
9.00 Х/ф “Брати Сис-
терс”
11.25 Х/ф “Доживемо 
до понедiлка”
13.25 Х/ф “Замовлення”
15.10 Х/ф “Та, що бiжить 
хвилями”
17.55 Х/ф “Капернаум”
20.20 Х/ф “Синьйор 
Робiнзон”
22.20 Х/ф “Пригоди 
Кроша”
0.05 Х/ф “Патруль”
2.15,3.30 Т/с “Росiя 
молода”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його 
друзi”
8.40 “Ух ти show”
8.50 М/ф “Астробой”
10.30 “Орел i решка. 
Навколо свiту”
12.30,20.00 “Орел i 
решка. Перезаванта-
ження”
13.30 “Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков”
14.30 Х/ф “Бойфренд з 
минулого”
16.20 Х/ф “Громобiй”
18.00 “Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож”
21.00 “Орел i решка. 
Морський сезон”

23.00 Т/с “Грань”
0.40 Х/ф “Голi перцi”
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
13.00,16.30,0.40,3.40
Кориснi поради
13.20 Ланчбокс
13.30 Доктор Толстiкова
14.30 Правила вижи-
вання
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”
7.25 Х/ф “Грачi”
9.05 Х/ф “Беремо все на 
себе”
10.35 Т/с “Коломбо”
,16.30,19.00,2.35
“Свiдок”
13.00,18.00,3.05 “Ви-
падковий свiдок”
14.10,21.15 Т/с “Мен-
талiст”
15.50,17.00,19.30 Т/с 
“CSI: Маямi”
23.00 Т/с “Ганнiбал”
0.45 Х/ф “Нiчна бри-
гада”

5.00 “Ранок Росiї”
9.00 “Про найголов-
нiше”
0,13.00,16.00,19.00
Вiстi
10.35,3.45 “Доля лю-
дини з Борисом Корчев-
никовим”

11.40,17.40 “60 хвилин”
13.30,20.05 Вiстi. Мiс-
цевий час
13.55 Т/с “Таємницi панi 
Кiрсанової”
15.50,1.50 Новини 
культури
16.15 “Андрiй Малахов. 
ефiр”
20.20 Т/с “Склiфосов-
ський”
22.20 “Вечiр з Володи-
миром Соловйовим”
0.55 Вiстi - Санкт-Пе-
тербург
1.10 “Енигма. Мiхаель 
Фолле”
2.15 Т/с “Запорошена 
робота”

6.00,12.05 Мiстична 
Україна
7.00 Правила виживання
9.00 Страх у твоєму домi
9.55,1.40 Речовий доказ
11.05 Таємницi глибин з 
Джеремi Вейдом
12.55 Заборонена 
iсторiя
13.55 Божевiльний свiт
14.55 Довiдник дикої 
природи
15.55 Еволюцiя зброї
16.55,23.40 Як влашто-
ваний Всесвiт
17.55 Крила вiйни
18.55 Прихована реаль-
нiсть
19.50,22.40 Шукачi 
неприємностей
20.50 Глобальна наука
21.50 Герої будiвельного 
майданчика
0.40 Мисливцi на на-
цистiв
2.50 Скептик
3.50 Дикi тварини
4.45 Судiть самi

6.00 Мультиранок
8.35 М/ф “Велика ман-
дрiвка”
10.00 Х/ф “Батько наре-
ченої”
12.00 Х/ф “Батько наре-

ченої 2”
14.00,16.00,2.30 Па-
нянка-селянка
15.00,5.00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою
22.00 Т/с “Бiблiотекарi”
23.00 Країна У 2.1
0.00 Країна У 2.0
1.00 Вечiрка 3
5.50 Кориснi пiдказки

7.15 Х/ф “Один день”
9.00 Х/ф “Помпеї”
10.40 Х/ф “Бiлоснiжка: 
Помста гномiв”
12.25 Х/ф “Сутiнки. 
Сага. Свiтанок: частина 
1”
14.20 Х/ф “Сутiнки. 
Сага. Свiтанок: частина 
2”
16.10 Х/ф 
“інтерстеллар”
18.55 Х/ф “Сходження 
Юпiтер”
21.00 Х/ф “Початковий 
код”
22.30 Х/ф “Гостя”
0.30 Х/ф “Охоронець”
2.35 Х/ф “Iдентифiкацiя”
4.05 Х/ф “Мирний воїн”

6.00,18.50 “ДжеДАI”
6.45 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2”
10.40 Х/ф “Важка 
мiшень”
12.40 Х/ф “П`ятий вимiр”
14.50 “Загублений свiт”
17.55,3.00 “Секретнi 
матерiали”
18.15 “Спецкор”
19.25 “Грошi”
20.20,0.05 Т/с “Звонар
23.45 “Дубинiзми”
1.10 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
3.15 “Вiдеобiмба 2”
5.30 Телемагазини

6.00 Гiмн України
6.01,3.15 Вiдтiнки 
України
6.30 М/ф “Дивне ки-
теня”
6.40 М/ф “Зерно”
6.50 М/ф “Iвасик-те-
лесик”
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.3
0,2.00,5.10 Новини
7.05,0.25 Т/с “Iсторiї 
Шерлока Холмса”
8.05,0.20 Погода
8.10 Д/с “Девiд Рокко. 
Iндiя на смак”
9.05 Т/с “Вигнанцi”
10.05 Д/с “Епоха ве-
ликих котiв”
11.00 Прозоро: про 
соцiальне
12.00,18.20 “По-люд-
ськи”
13.10,1.15 Прозоро: 
про актуальне
14.00 Країна пiсень
,0.05,2.35,5.45 Спорт
15.20 Концерт. Арсен 
Мiрзоян
16.30 Д/с “Боротьба за 
виживання”
17.00 Прозоро: про 
головне
19.10 Д/с “Дикi тва-
рини”
20.00 Д/с “Африка. Звiр 
на звiра”
21.55 Полюси
23.00 Бiгус Iнфо
2.50 Невiдомi Карпати
3.40 Х/ф “Хлiб i сiль”

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.25
“ТСН”
9.25,10.20,3.10,5.30
“Життя вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15
“Твiй день”
14.45 “Одруження на-
ослiп 6”



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 3 (1002)
27 січня 2022 року10

6.00 Гiмн України
6.01 Я вдома
6.30 М/ф “Дiвчинка та 
зайцi”
6.40 М/ф “Знайда”
6.50 М/ф “Iсторiя од-
ного поросятка”
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.3
0,2.00,5.10 Новини
7.05,0.25 Т/с “Iсторiї 
Шерлока Холмса”
8.05,0.20 Погода
8.10 Д/с “Девiд Рокко. 
Iндiя на смак”
9.05 Т/с “Вигнанцi”
10.05 Д/с “Епоха ве-
ликих котiв”
11.00 Прозоро: про 
соцiальне
12.00,18.20 “По-люд-
ськи”
13.10,1.15 Прозоро: 
про актуальне
14.00 Країна пiсень
0,21.40,0.05,2.35,5.45
Спорт
15.20 Концерт “Твоя 
музика.  Пiскарьова”
16.30 Д/с “Боротьба за 
виживання”
17.00 Прозоро: про 
головне
19.10 Д/с “Дикi тва-
рини”
20.00 Д/с “Африка. Звiр 
на звiра”
21.55 Полюси
23.00 Перша шпальта
2.50 Земля, наближена 
до неба
3.30 Буковинськi за-
гадки
3.35 Х/ф “Сон”

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.20
“ТСН”
9.25,10.20,5.30 “Життя 
вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15
“Твiй день”

14.45 “Одруження на-
ослiп 6”
17.10 Т/с “Крила ко-
хання”
20.35 Т/с “Папiк”
21.50 Т/с “Дiм Бобрин-
ських”
22.55 “ТСН: 10 вража-
ючих подiй дня”
23.05 Х/ф “Убити Бiлла 
2”
1.50 Х/ф “Убити Бiлла”

5.20,22.00 “Слiдство 
вели...” з Л. Кане-
вським”
7.00,8.00,9.00,12.00
Новини
7.10,8.10,9.20 “Ранок ”
10.00 “Корисна про-
грама”
11.00 “Iнше життя”
12.25 Х/ф “Чоловiк на-
розхват”
14.30,15.30 “Речдок”
16.25 “Речдок. Осо-
бливий випадок”
17.40 “Новини”
18.00,19.00,3.15 “Сто-
сується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал”
23.50 Х/ф “Немислиме”
1.35 Т/с “СБУ. Спецопе-
рацiя”
2.45 “Подробицi” - “Час”
4.10 М/ф
4.50 “Телемагазин”

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.
00,19.00,0.00,1.00,3.0
0,4.00,5.00 Час новин
6.30 Iсторiя для до-
рослих
7.10,8.10,20.50 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум
7.15,11.10,0.10 Д/с 
“Найнебезпечнiшi по-
льоти”
8.15,17.10 Д/с 
“Спецназ: ближнiй бiй”
9.30 Д/с “Секретно. 

Холодна вiйна”
10.10,16.10,23.15 Д/с 
“Таємнича свiтова вiйна”
13.10,14.10,15.30 Час 
“Ч”
17.30 Х/ф
19.40,2.00 “Велика 
полiтика”
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня
22.00 Час-Time
22.15 Д/с “Апокалiпсис”
1.10,5.10 Д/с “Найекс-
тремальнiший”
3.10,4.10 Гра долi

4.05 Скарб нацiї
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей
4.25 Факти
4.50,10.10 Громадян-
ська оборона
6.30 Ранок у великому 
мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
11.40,13.25 Х/ф “Па-
цiєнт Зеро”
12.45,15.45 Факти. 
День
13.55,16.20,22.50 Т/с 
“Нюхач”
16.35,21.25 Т/с “Пес”
17.45 Т/с “Коп з мину-
лого”
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр
20.20,2.25 Секретний 
фронт
0.45 Х/ф “Фортеця 2: 
Повернення”
3.10 Я зняв!

5.00 Т/с “Коли ми 
вдома”
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”
8.45,11.50 Битва екс-
трасенсiв. (16+)
14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини
13.10,14.50 Т/с “Слiпа”
15.45,18.05 Т/с “Слiд”
19.05 Супербабуся. 

(12+)
20.15,22.50 Т/с “Па-
паньки”
23.05 Т/с “Доньки-ма-
терi”
1.00 Хата на тата. (12+)

5.55,7.10 Kids` Time
6.00 М/с “Том i Джерi 
Шоу”
7.15 Орел i решка
9.20 Т/с “Мерлiн”
12.00 Дiти проти зiрок
13.40 Х/ф “Нерв”
15.40,20.00 Хто 
зверху? (12+)
17.45 Т/с “Будиночок на 
щастя”
22.00 Х/ф “Останнiй 
бойскаут”
0.10 Х/ф “Прокляття”
2.00 Вар`яти. (12+)
2.35 Служба розшуку 
дiтей
2.40 Зона ночi
4.50 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною
15.00,19.00,23.00
Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
11.15 Iсторiя одного 
злочину. (16+)
14.30,15.30,17.00 Т/с 
“Водна полiцiя”
20.10 “Говорить 
Україна”
21.00 Т/с “Надiя”
23.10,2.00 Т/с “Розко-
ленi сни”
1.30 Телемагазин
2.40 Гучна справа
3.10 Реальна мiстика

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,
17.00,18.00,18.50
“Репортер”. Новини
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. Шпа-
чинською i Д. Щасливою
16.10 “Година пiк” з О. 
Курбановою
17.10 “Ситуацiя” з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним
18.10 “Ексклюзив” с В. 
Калнишем
19.00 “Велика середа” з 
М. Ганапольським
22.00 “Спецтема” з Т. 
Березовцем
23.00 “Новини вiд 
Христини” з Х. Чернегою

5.00 Х/ф “Ескадрон 
гусарiв летючих”
6.50 Х/ф “Пеле: Народ-
ження легенди”
9.00 Х/ф “Небо над Бер-
лiном”
11.25 Х/ф “Гардема-
рини 3”
13.25 Х/ф “Як Iван-
ко-дурник за дивом 
ходив”
15.10,16.20,2.15,3.30
Т/с “Росiя молода”
17.55 Х/ф “Дурень”
20.20 Х/ф “Рiорiта”
22.20 Х/ф “Завтра була 
вiйна”
0.05 Х/ф “Щасливе 
число Слевiна”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його 
друзi”
8.40 “Ух ти show”
9.00,23.00 Т/с “Грань”
10.35,18.00 “Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож”
12.40,20.00 “Орел i 
решка. Перезаванта-
ження”
13.40,21.00 “Орел i 
решка. Морський сезон”
14.35 Х/ф “Йолопи-роз-
бiйники”
16.15 Х/ф “Як вкрасти 
дiамант”

0.40 Т/с “Я - зомбi”
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
13.00,16.30,0.40,3.40
Кориснi поради
13.20 Ланчбокс
13.30 Твiй ланч-бокс
14.30 Правила вижи-
вання
18.00 Зiрковi долi
19.00 Шiсть соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф

4.45 “Top Shop”
6.15 “Вартiсть життя”
7.50,13.00,18.00,3.00
“Випадковий свiдок”
,16.30,19.00,2.30
“Свiдок”
9.00 Х/ф “Акселератка”
10.45 Т/с “Коломбо”
14.10,21.15 Т/с “Мен-
талiст”
15.50,17.00,19.30 Т/с 
“CSI: Маямi”
23.00 Т/с “Ганнiбал”
0.45 “Легенди карного 
розшуку”

5.00 “Ранок Росiї”
9.00 “Про найголов-
нiше”
,13.00,16.00,19.00
Вiстi
10.35,3.55 “Доля лю-
дини з Борисом Корчев-
никовим”
11.40,17.40 “60 
хвилин”
13.30,20.05 Вiстi. Мiс-

цевий час
13.55 Т/с “Таємницi панi 
Кiрсанової”
15.50,1.55 Новини 
культури
16.15 “Андрiй Малахов. 
ефiр”
20.20 Т/с “Склiфосов-
ський”
22.20 “Вечiр з Володи-
миром Соловйовим”
0.55 Вiстi - Санкт-Пе-
тербург
1.10 “Шукачi”
2.15 Т/с “Запорошена 
робота”

6.00,12.20 Мiстична 
Україна
7.00 Правила вижи-
вання
9.00 Страх у твоєму 
домi
10.15,1.40 Речовий 
доказ
11.25,21.50 Герої 
будiвельного майдан-
чика
13.15 Заборонена 
iсторiя
14.10 Божевiльний свiт
15.05 Довiдник дикої 
природи
16.05 Еволюцiя зброї
17.05,23.40 Як влашто-
ваний Всесвiт
18.00 Крила вiйни
19.00 Прихована реаль-
нiсть
19.50,22.40 Шукачi 
неприємностей
20.50 Глобальна наука
0.40 Мисливцi на на-
цистiв
2.50 Скептик
3.50 Код доступу
4.20 Дикi тварини
4.40 Судiть самi

6.00 Мультиранок
8.35 Х/ф “Соляна прин-
цеса”
9.45,22.00 Т/с “Бiблiо-
текарi”
10.45 Х/ф “Знайомтеся, 

Джо Блек”
14.05,16.00,2.30 Па-
нянка-селянка
15.00,5.00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою
23.00 Країна У 2.1
0.00 Країна У 2.0
1.00 Вечiрка 3
5.50 Кориснi пiдказки

6.15 Х/ф “Марлi i я”
8.05 Х/ф “Страшно 
красивий”
9.30 Х/ф “Сутiнки. Сага. 
Свiтанок: частина 1”
11.25 Х/ф “Смурфики 2”
13.05 Х/ф “Щоденники 
нянi”
14.50 Х/ф “Практична 
магiя”
16.30 Х/ф “Мемуари 
гейшi”
18.50 Х/ф “Крихiтка на 
мiльйон”
21.00 Х/ф “Перш, нiж я 
засну”
22.30 Х/ф 
“Iдентифiкацiя”
23.55 Х/ф “Нiколи не 
здавайся”
1.45 Х/ф “Патруль часу”
3.20 Х/ф “1+1”
5.15 Х/ф “Сходження 
Юпiтер”

6.00,18.50 “ДжеДАI”
6.30,0.20 Т/с “CSI: 
Мiсце злочину”
8.15 Х/ф “Безодня”
11.50 Т/с “Звонар”
13.50,19.25
“Загублений свiт”
17.55 “Секретнi 
матерiали”
18.15 “Спецкор”
20.15 Т/с “Звонар 2”
2.10 Т/с “Рекс 2”
3.05 “Вiдеобiмба 2”
5.45 Телемагазини

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України
6.01 Я вдома
6.30 М/ф “Дострибни 
до хмаринки”
6.40 М/ф “Знахiдка”
6.50 М/ф “Iсторiя про 
дiвчинку, яка наступила 
на хлiб”
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.3
0,2.00,5.10 Новини
7.05,0.25 Т/с “Iсторiї 
Шерлока Холмса”
8.05,0.20 Погода
8.10 Д/с “Девiд Рокко. 
Iталiя на смак”
9.05 Т/с “Вигнанцi”
11.00 Прозоро: про 
соцiальне
12.00,18.20 “По-люд-
ськи”
13.10,1.15 Прозоро: 
про актуальне
14.00 Країна пiсень
,21.40,0.05,2.35,5.45
Спорт
15.20 Концерт “Твоя 
музика. Анатолiй 
Матвiйчук”
16.30 Д/с “Боротьба за 
виживання”
17.00 Прозоро: про 
головне
19.10 Д/с “Дикi тва-
рини”
20.00 Д/с “Африка. Звiр 
на звiра”
21.55 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях
2.50 Земля, наближена 
до неба
3.15 Вiдтiнки України
3.40 Х/ф “Гетьманськi 
клейноди”

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”
9.25,10.20,5.35 “Життя 
вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15

“Твiй день”
14.45 “Одруження на-
ослiп 6”
17.10 Т/с “Крила ко-
хання”
20.30 Т/с “Папiк”
21.45 “Право на владу”
0.45 “ТСН: 10 вража-
ючих подiй дня”
0.55,2.45 Комедiя “За-
кону тут не мiсце”

5.20,22.00 “Слiдство 
вели...” з Л. Кане-
вським”
7.00,8.00,9.00,12.00
Новини
7.10,8.10,9.20 “Ранок з 
інтером”
10.00 “Корисна про-
грама”
11.00 “Iнше життя”
12.25 Х/ф “Ласкаво 
просимо на борт”
14.25,15.25 “Речдок”
16.25 “Речдок. Осо-
бливий випадок”
17.40 “Новини”
18.00,19.00,3.05 “Сто-
сується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал”
23.45 Х/ф “Викрадення”
1.35 Т/с “СБУ. Спецопе-
рацiя”
2.35 “Подробицi” - “Час”
4.05 М/ф
4.45 “Телемагазин”

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.
00,19.00,0.00,1.00,3.0
0,4.00,5.00 Час новин
6.30 Iсторiя для до-
рослих
7.10,8.10,20.50 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум
7.15,11.10,0.10 Д/с 
“Найнебезпечнiшi по-
льоти”
8.15,17.10 Д/с 
“Спецназ: ближнiй бiй”
9.30 Д/с “Секретно. 

Холодна вiйна”
10.10,23.15 Д/с “Таєм-
нича свiтова вiйна”
13.10,14.10,15.30 Час 
“Ч”
16.10 Таємницi вiйни
17.30,19.15 Х/ф
19.40,2.00 “Прямим 
текстом з Юрiєм Лу-
ценком”
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня
22.00 Час-Time
22.15 Д/с “Апокалiпсис”
1.10,5.10 Д/с “Найекс-
тремальнiший”
3.10,4.10 Гра долi

4.10 Скарб нацiї
4.20 Еврика!
4.25 Факти
4.50 Громадянська обо-
рона
6.30 Ранок у великому 
мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
11.45,13.15 Х/ф 
“С.В.О.Т.: Перехресний 
вогонь”
12.45,15.45 Факти. 
День
14.00,16.25,22.40 Т/с 
“Нюхач”
16.40,21.25 Т/с “Пес”
17.45 Т/с “Коп з мину-
лого”
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр
20.20,2.20 Анти-зомбi
0.45 Х/ф “Втеча задля 
порятунку”
3.05 Я зняв!

5.00 Т/с “Коли ми 
вдома”
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”
8.40,11.50 Битва екс-
трасенсiв. (16+)
14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини
13.10,14.50 Т/с “Слiпа”
15.40,18.05 Т/с “Слiд”

19.05 Супербабуся. 
(12+)
20.15,22.50 Т/с “Па-
паньки”
23.05 Т/с “Доньки-ма-
терi”
1.00 Хата на тата. (12+)

5.55,7.45 Kids` Time
6.00 М/с “Том i Джерi 
Шоу”
7.50 Орел i решка
9.55 Т/с “Мерлiн”
11.50 Дiти проти зiрок
13.20 Х/ф “Дорога 
хаосу”
15.30,20.00 Хто 
зверху? (12+)
17.40 Т/с “Будиночок на 
щастя”
22.00 Х/ф “Погана ком-
панiя”
0.30 Х/ф “Прокляття 
Аннабель”
2.30 Служба розшуку 
дiтей
2.35 Зона ночi
4.50 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
11.15 Iсторiя одного 
злочину. (16+)
14.30,15.30,17.00 Т/с 
“Водна полiцiя”
20.10 “Говорить 
Україна”
21.00 Т/с “Надiя”
23.10 Слiдами аграрних 
баронiв
23.50,2.00 Т/с “Розко-
ленi сни”
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. Шпа-
чинською i Д. Щасливою
16.10 “Година пiк” з О. 
Курбановою
17.10 “Ситуацiя” з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним
18.15 “Ехо України” з М. 
Ганапольським
19.45 “П`ята колонка” з 
Х. Чернегою
20.15 “Про полiтику” з 
С. Орловською та А. 
Мухарським
22.00 “Спецтема” з Т. 
Березовцем

5.00 Х/ф “Крах iнженера 
Гарiна”
6.50 Х/ф “Щасливе 
число Слевiна”
9.00 Х/ф “Дурень”
11.25 Х/ф “Рiорiта”
13.25 Х/ф “Завтра була 
вiйна”
15.10,16.25,2.15,3.25
Т/с “Росiя молода”
17.55 Х/ф “Дихай за-
ради нас”
20.20 Х/ф “Сьомий кон-
тинент”
22.20 Х/ф “Щит Мi-
нерви”
0.05 Х/ф “Три кольори: 
синiй”

6.30 “Top Shop”
8.05 М/с “Юху та його 
друзi”
8.25 “Ух ти show”
9.00,23.00 Т/с “Грань”
10.45,18.00 “Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож”
12.40,20.00 “Орел i 
решка. Перезаванта-
ження”
13.40,21.00 “Орел i 
решка. Морський сезон”

14.35 Х/ф “Як вкрасти 
дiамант”
16.15 Х/ф “Весiльна 
вечiрка”
0.40 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
16.30,17.10,0.40,3.40
Кориснi поради
13.20 Ланчбокс
13.30 Доктор Толстiкова
14.30 Правила вижи-
вання
18.00 Зiрковi долi
19.00 Шiсть соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф

4.45 “Top Shop”
6.15 “Вартiсть життя”
7.55,13.00,3.00 “Ви-
падковий свiдок”
16.30,19.00,2.30
“Свiдок”
9.00 Х/ф “Прощальна 
гастроль “Артиста”
10.40 Т/с “Коломбо”
14.10,21.15 Т/с “Мен-
талiст”
15.50,17.00,19.30 Т/с 
“CSI: Маямi”
18.00 “Випадковий 
свiдок. Навколо свiту”
23.00 Т/с “Ганнiбал”
0.40 “Легенди карного 
розшуку”

5.00 “Ранок Росiї”
9.00 “Про найголов-
нiше”
,13.00,16.00,19.00

Вiстi
10.35,3.45 “Доля лю-
дини з Борисом Корчев-
никовим”
11.40,17.40 “60 
хвилин”
13.30,20.05 Вiстi. Мiс-
цевий час
13.55 Т/с “Таємницi панi 
Кiрсанової”
15.50,1.50 Новини 
культури
16.15 “Андрiй Малахов. 
ефiр”
20.20 Т/с “Склiфосов-
ський”
22.20 “Вечiр з Володи-
миром Соловйовим”
0.55 Вiстi - Санкт-Пе-
тербург
1.10 “Штучний вiдбiр”
2.15 Т/с “Запорошена 
робота”

6.00,12.15 Мiстична 
Україна
7.00 Правила вижи-
вання
9.00 Страх у твоєму 
домi
10.10,1.40 Речовий 
доказ
11.20,21.50 Герої 
будiвельного майдан-
чика
13.15 Заборонена 
iсторiя
14.10 Божевiльний свiт
15.05 Довiдник дикої 
природи
16.05,20.50 Глобальна 
наука
17.05,23.40 Як влашто-
ваний Всесвiт
18.05 Крила вiйни
19.05 Прихована реаль-
нiсть
19.55,22.40 Шукачi 
неприємностей
0.40 Мисливцi на на-
цистiв
2.50 Брама часу
3.45 Дикi тварини
4.45 Судiть самi

6.00 Мультиранок
8.35 Х/ф “Король Дроз-
добород”
9.45,22.00 Т/с “Бiблiо-
текарi”
10.45 Х/ф “Гора мiж 
нами”
12.55 4 весiлля
14.00,16.00,2.30 Па-
нянка-селянка
15.00,5.00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою
23.00,1.00,2.00 Країна 
У 2.1
0.00,1.30 Країна У 2.0
5.50 Кориснi пiдказки

7.20 Х/ф “Сутiнки. Сага. 
Свiтанок: частина 2”
9.15 Х/ф “Невидимий 
гiсть”
10.55,3.50 Х/ф “Мир 
Юрського перiоду”
13.00 Х/ф 
“інтерстеллар”
15.40 Х/ф “Початковий 
код”
17.10,1.45 Х/ф “Мумiя 
повертається”
19.20 Х/ф “Помпеї”
21.00 Х/ф “Пiноккiо”
22.50 Х/ф “Листоноша”

6.00,18.50 “ДжеДАI”
6.25,0.25 Т/с “CSI: 
Мiсце злочину”
8.15 Х/ф “3 днi на 
вбивство”
10.50 Т/с “Звонар”
12.50 “Загублений свiт”
17.55,2.15 “Секретнi 
матерiали”
18.15 “Спецкор”
19.25 “Воїни дорiг”
20.15 Т/с “Звонар 2”
2.30 “Вiдеобiмба 2”
5.45 Телемагазини

середа, 2 лютого

четвер, 3 лютого
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Одна з найбільших агропромислових компаній 
України «Контінентал Фармерз Груп» активно роз-
виває напрямок картоплярства. Наразі виробник за-
цікавлений перспективною нішею – вирощуванням 
сортів, що підходять для виробництва картоплі фрі.

Компанія обрала сорт «Фонтане» від «Агріко 
Україна».

Сорт «Фонтане» – середньостиглий багатобульбо-
вий високоврожайний сорт, що формує середнього 
розміру однорідні бульби з поверхневими вічками. 
Стійкий до парші звичайної та порошистої, вірусних 
захворювань. Добре зберігається. Має високий вміст 
сухих речовин, придатний для переробки на фрі та 
пластівці. Характеризується низьким рівнем вільгих 
редукованих цукрів. В Європі широко використову-
ється для промислової переробки.

За інформацією компанії, даний тип бульби якіс-
но відрізняється від інших.

«Сорт «Фонтане» доволі універсальний, його мож-
на використовувати як столовий, для виробництва 
крохмалю й чипсів. Але насамперед він підходить 
для приготування картоплі фрі. Особливість сор-
ту – високий вміст сухих речовин, а саме крохмалю. 
Це дозволяє сформувати якісний кінцевий продукт 
– палички фрі. Картопля цього сорту велика, на від-
міну від столового або крохмального. Калібр бульб 
перевищує 50 мм у поперечному перерізі. Вони ма-
ють видовжену овальну форму, що також важливо 
для формування палички фрі», – розповів керівник 
кластера «Картопля» у «Контінентал Фармерз Груп» 
Орест Кравчук.

Уперше сорт «Фонтане» на полях компанії виса-
дили минулого року, щоб отримати першу репродук-
цію для насіннєвого матеріалу. У 2022 році виробник 
планує відвести під цей сорт 228 га. Тепер «Кон-
тінентал Фармерз Груп» із перших виробників, які 
вирощують сорт Фонтане у промислових масштабах.

«Головне завдання, яке ставить перед собою ком-
панія цього сезону – відпрацювати технологію виро-
щування та сформувати товарний запас насіння», – 
відзначає виробник.

За 2021 рік виробництво молока в Україні змен-
шилося на 5,9% порівняно із 2020 роком, до 8,72 
млн тонн. Про це повідомляє Державна служба 
статистики.

Так, торік в Україні було вироблено 8,72 млн тонн 
молока (на 5,9% менше, ніж за 2020 рік). У тому чис-
лі сільськогосподарські підприємства виробили 2,75 
млн тонн молока (на 0,4% менше), господарства на-
селення – 5,97 млн тонн (на 8,2% менше).

Найбільше молока за минулий рік виробили у 
Полтавській області – 691,8 тис. тонн (на 5,8% мен-
ше, ніж у 2020 році); на другому місці – Вінниць-
ка (684,9 тис. тонн; на 6,2% менше); на третьому 
– Хмельницька (643,8 тис. тонн; на 1,2% менше) 
області.

Найменші обсяги виробництва молока за 2021 рік 
продемонстрували у Луганській (102,0 тис. тонн; на 
7,8% менше, ніж за 2020 рік), Донецькій (144,1 тис. 
тонн; на 7,6% менше) та Запорізькій (180,6 тис. тонн; 
на 10,6% менше) областях.

Від початку роботи ринку землі, тобто з 1 липня 
2021 року, станом на грудень 2021 року, загальна вар-
тість землі за всіма угодами купівлі-продажу стано-
вить 5,3 млрд гривень. При цьому, продано лише тре-
тину відсотка від усіх доступних ділянок.

Про це під час онлайн-презентації п’ятого випуску 
інформаційно-аналітичного бюлетеня «Огляд ста-
ну земельних відносин в Україні» розповів експерт 
Центру досліджень продовольства та землекорис-
тування Київської школи економіки Роман Нейтер.

Зазначається, що найбільш активною є Харків-
ська область. Там угоди з купівлі-продажу уклали 
вже щодо 1% площі земель сільськогосподарсько-
го призначення.

Експерт зауважив, що середня ціна землі в Україні 
наразі становить близько 40 тис. гривень за гектар. 

Темпи торгівлі землею зростають, кількість угод 
щомісяця зростає. Найбільш активним з точки 
зору укладання угод купівлі-продажу ділянок був 
грудень.

«Порівнюючи з листопадом обсяги ринку землі 
в останній місяць 2021 року зросли як за кількістю 
угод купівлі-продажу, так і за площею землі в обі-
гу приблизно на 30%. У грудні вперше за 6 місяців 
від запуску ринку, щоденна кількість угод переви-
щила тисячу, такі показники спостерігалися 5 ра-
зів впродовж грудня. Крім того, 6 разів у грудні що-
денна площа землі в обігу перевищувала 2500 га. 
Абсолютний рекорд було зафіксовано 23 грудня – 
майже 1200 транзакцій і понад 3 тисячі га проданих 
земель», – повідомили в Мінагрополітики.

Зазначається, що точно визначити середні ціни на 
землю неможливо. Ціна продажу у державному реє-
стрі на сьогодні зазначена тільки для половини угод 
(55%). Для розрахунку обсягу ринку землі Kиївська 
школа економіки змоделювала вартість ділянок, вра-
ховуючи їх цільове призначення, площу, тип угідь і 
локацію ділянок.

Наступного тижня на ринку України ціни на сви-
ней живою вагою будуть на рівні 45-46 грн за кг. 
Про це свідчать дані аналітичного відділу Асоціації 
«М’ясної галузі».

«Як і прогнозувалося, з відкриттям імпортних квот 
на свинину з країн ЄС на 2022 рік – імпорт свинини 
збільшується, що у сукупності зі зниженням попиту 
на м’ясо після свят, вочевидь, призведе до зниження 
цін на свиней», – повідомляють аналітики.

За інформацією Асоціації, ціни на свиней впро-
довж всього 2021 року в Україні були рекордно висо-
кими – порівняно з країнами ЄС вищими на 20-30%.

«Високі ціни на свиней в Україні стали причиною 
збільшення імпорту свинини на 45% у 2021 році. 
Жорстка конкуренція у світовому ринку торгівлі 
м’ясом стимулює українських виробників знижува-
ти собівартість вирощування свиней, хоча б до рів-
ня країн ЄС – 35 грн за кг (25 грн за кг у 2020 році і 
раніше)», – йдеться у повідомленні.

Зауважується, що ціни на свиней в Західній Євро-
пі знаходяться на історичному мінімумі. На німець-
кій біржі VEZG ціна на напівтуші кондиційних сви-
ней збереглася на позначці в €1,23 за кг (37 грн за кг), 
на напівтуші свиноматок €0,63 за кг (20 грн за кг), на 
25 кг поросят – €24 /голова (758 грн/голова). Ціни 
вказані без ПДВ.

Відзначається, що на польській біржі середня ціна 
на живець тримається на позначці – 4,28 злотого за 
кг (27 грн за кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,6-
4,8 злотого за кг (21-31 грн за кг).

Новий сорт цибулі Sunions, який не доводить 
кухарів до сліз, був номінований на премію Fruit 
Logistica Innovation Award.

За словами селекціонерів BASF на розробку сор-
ту пішло більше 35 років досліджень і розробок, і 
він став першим на ринку солодким сортом цибулі 
«без сліз». Сорт був розроблений шляхом природ-
ного схрещування.

BASF повідомив, що цей сорт отримав велику кіль-
кість позитивних відгуків споживачів в ході випро-
бувань. Експерти вважають, що у продукту є хоро-
ші шанси виграти нагороду Fruit Logistica Innovation 
Award на однойменній берлінській виставці в квітні.

Ідея сорту виникла більше 35 років тому, коли се-
лекціонер BASF рік Уотсон захотів створити солод-
ку цибулю, яку можна було б продавати в зимові мі-
сяці, на виході з овочесховища. У США, де виник 
сорт, є два цибулевих сезону: сезон зимового збері-
гання, коли цибуля вивозиться зі сховищ протягом 
дев’яти місяців в році, і тримісячний період свіжої 
цибулі влітку.

За словами фахівців компанії, солодка цибуля «без 
сліз» раніше не створювалася, і її було досить склад-
но отримати генетично.

BASF першим представив поки єдину у своєму 
роді цибулю бренду Sunions для зберігання, яка по-
єднує в собі відсутність сліз і солодкий смак.

Сорт був сертифікований як безслізний завдяки 
випробуванням, проведеним сенсорною лабораторі-
єю підрозділу насіння овочевих культур BASF і Уні-
верситетом штату Огайо.

Аgronews.ua

Ще до закладання 
саду варто розраху-
вати, якими будуть 
обсяги виробництва 
та подумати, де гос-
подарство буде реа-
лізовувати продук-
цію. Усі ці аспекти 
частково залежать 
від вибору сортів. Варто орієнтуватися на сорти, які 
найкраще підходять для конкретного регіону та по-
пулярні серед споживачів. Фермерське господар-
ство “Сади Полтавщини” обробляє 15 гектарів яблу-
невих садів у Диканському районі на Полтавщині. 
Тут вирощують яблука сортів сорти Ренет Сими-
ренка, Мутсу, літній сорт Дельбарестивале та імун-
ний Флорина. 

Засновник фермерського господарства Роман Цін-
ченко розповів, як він підходить до вибору сортів та 
що враховує при закладанні саду.

«Варто дивитися на багато різних чинників, зокре-
ма на кліматичні умови регіону. Наприклад, Фуджі 
— добрий сорт, але у нас він не достигає. В умовах 
жорсткої конкуренції на ринку дуже актуальні імун-
ні сорти. Перспективними є також сорти, які попу-
лярні на міжнародному ринку. Хоча свою першу ді-
лянку саду на 10 га, де у нас були Голден, Джонаголд 
і Айдаред, ми продали: тримати окремих агронома, 
спеціаліста з поливу та тракториста було не рента-
бельно. Тими сортами ми теж були задоволені. Якби 
ми розширювалися зараз, я в будь-якому разі зро-
бив би акцент на «Голдені» як на найпопулярнішому 
яблуці в світі», – зазначає Роман Цінченко.

Господарство не має власних камер для зберіган-
ня, тому найчастіше реалізовує продукцію одразу 
після збору.

Аgronews.ua

ВИРОБНИЦТВО 
МОЛОКА 
СКОРОТИЛОСЯ 
МАЙЖЕ НА 6%

ЦІНИ НА СВИНЕЙ 
ЖИВОЮ ВАГОЮ БУДУТЬ 
ЗНИЖУВАТИСЯ

ЗАПУСКАЮТЬ 
ТОВАРНЕ 
ВИРОБНИЦТВО 
НОВОГО СОРТУ 
КАРТОПЛІ

ЯКІ СОРТИ ЯБЛУК 
НАЙКРАЩІ ДЛЯ 
ЗАКЛАДАННЯ САДУ 
НА ПОЛТАВЩИНІ

УНІКАЛЬНИЙ 
СОРТ ЦИБУЛІ

ВЖЕ ПРОДАЛИ 
СІЛЬГОСПЗЕМЕЛЬ 
НА 5,3 МЛРД ГРН
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На підконтрольній території, (Гадяцький район), за 
період з 15.01.2022 року по 21.01.2022 року на ГРВІ 
захворіло 193 особи, з них дітей – 81 (41,9%).

Показник захворюваності по району на ГРВІ – 
384,9 на 100 тисяч населення, в т.ч. по

м. Гадяч 579,2 – показник по місту Гадяч переви-
щує базовий рівень (епідемічний поріг – 521,88). Ви-
падків грипу не зареєстровано. Щеплено проти грипу 
з початку епідсезону – 308 осіб (0,6% - від населення 
району) в т.ч. за попередній тиждень 11 осіб.

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

Пацієнти, які мають електронний рецепт, можуть 
отримати свої «Доступні ліки» в будь-якому куточ-
ку України. Потрібна лише аптека, яка бере участь у 
програмі та має договір з НСЗУ. Крім того, якщо в 
аптеках міста чи села не виявилося потрібних ліків, 
їх може купити для вас інша людина в іншому насе-
леному пункті. Для цього потрібно:

повідомити цій людині 16-значний номер рецепту 
та 4-значний код підтвердження, які вона має про-
диктувати в аптеці;

пояснити, які саме ліки вам потрібні. Адже «До-
ступні ліки» бувають повністю безоплатні і з частко-
вою доплатою, залежно від виробника.

Наразі «Доступні ліки» відпускають понад 11 600 
аптек по всій країні.

МОЗ

За кожного формально переведеного на 0,5 чи 0,75 
ставки працівника, який фактично працює повний 
робочий день, керівника закладу можуть оштрафу-
вати на 65 тис. грн.

Про це повідомив заступник міністра охорони здо-
ров›я України з питань європейської інтеграції Олек-
сій Яременко 20 січня:

«Аби не виплачувати лікарям базову зарплату, яка 
була встановлена Урядом, керівники медзакладів 
іноді, суто на папері, можуть перевести працівни-
ків на 0,75 чи 0,5 ставки. При цьому медики й нада-
лі продовжують працювати повний робочий день. 
Така ситуація є абсолютно неприпустимою. Кожен 
медичний працівник, який зіштовхнувся з подібною 
ситуацією, має звернутися зі скаргою до регіональ-
ного управління Держпраці».

Після отримання скарги Держпраці проведе ін-
спекційну перевірку, під час якої імені заявника не 
розголошуватимуть. Якщо за підсумком перевірки 
встановлять переведення медпрацівників на непов-
ну ставку при повному обсязі роботи, керівника за-
кладу оштрафують на 65 тис. грн за кожного такого 
працівника.

Так, із 24 січня українці, старші 60 років, 
можуть витратити 1000 грн, отримані у 
межах програми єПідтримка за вакцинацію 
від COVID-19, на придбання ліків в аптеках.

Українці віком 60+ можуть придбати за кошти про-
грами єПідтримка ліки в аптечних закладах та інтер-
нет-аптеках. Купити можна будь-які лікарські засоби, 
дозволені для застосування в Україні, як за рецептом 
лікаря, так і без нього. 

За інформацією Міністерства економіки України, 
банки перевірятимуть вік людини у момент прове-
дення платежу. Коли саме вона оформила картку – 
неважливо, головне, щоб на момент купівлі ліків їй 
вже виповнилося 60 років. 

За кошти програми можна придбати виключно лі-
карські засоби, а не будь-які товари, що реалізують-
ся в аптеці. Наприклад, не можна купити препарати 
недоведеної ефективності, такі як дієтичні добавки, 
а також косметичні засоби чи медичні прилади, як-от 
апарати для вимірювання тиску, інгалятори.

МОЗ

Для ПОКЛ імені Скліфосовського за кошти об-
ласного бюджету (10,7 мільйона гривень) придба-
ли унікальне обладнання: апарат для контактної 
літотрипсії, електронно-оптичний перетворювач опе-
раційних втручань та операційний рентгенопрозо-
рий стіл.

У комплексі цю апаратуру ізраїльського виробни-
цтва використовуватимуть в операційній урологіч-
ного центру, щоб дробити у нирках камені від 2 см 
і більші. Наявне обладнання видаляло лише камін-
ці до 1,5 см.

Лазер також дає змогу видаляти папіломи сечо-
вого міхура, уретри, проводити енуклеацію адено-
ми простати. За рік на цьому комплексі робитимуть 
до 300 операцій.

Раніше такої потужної урологічної апаратури на 
Полтавщині не було. Нею можуть скористатися всі 
жителі області. Лікування безкоштовне, витратні ма-
теріали купуватимуть за кошти обласного бюджету.

Повідомив в.о. голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін

Загалом по країні 83,0 % українців обрали свого лі-
каря первинної ланки. Найвищий відсоток укладе-
них декларацій у регіонах:

1. Хмельницька область - 90,2%
2. Львівська область - 90,1%
3. Рівненська область - 89,3%
Найнижчий відсоток: Луганська - 54,3%, Донецька 

- 60,9% та Миколаївська - 79,1%. (Враховано кіль-
кість декларацій відносно населення із врахуванням 
внутрішньопереміщених осіб)

На Полтавщині уклали декларації з педіатром, те-
рапевтом чи сімейним лікарем у четвертому кварта-
лі 2021 року 87% жителів. 

МОЗ

У Полтавському обласному центрі контролю та 
профілактики хвороб розповіли про зареєстровані 
екстрені повідомлення на другому тижні 2022 року. 
Про це повідомили на сайті установи.

На 2-му тижні в області по екстрених повідомлен-
нях зареєстровані:

68 випадків гострих кишкових інфекцій. На 16 ви-
падків більше аніж на попередньому тижні, менше 
середнього багаторічного показника;

1 – сальмонельозу, у Лубенському районі. На рівні 
середнього багаторічного показника;

10 - скарлатини. Менше середнього багаторічно-
го показника;

76 - вітряної віспи. Менше середнього багаторіч-
ного показника.

Поряд з цим, минулого тижня понад 4 тисячі лю-
дей на Полтавщині захворіли на гострі респіраторні 
інфекції, зокрема COVID-19.

З 10 до 16 січня інфекційні захворювання органів 
дихання (ГРВІ,COVID-19) зафіксували у 4 тисяч 228 
людей, серед яких 35% діти. Найвищі показники за-
хворюваності мають Котелевський та Гребінківський 
райони, де рівень захворюваності середній.

За тиждень госпіталізували 236 хворих, (5,6%) від 
загальної кількості захворілих.

У порівнянні з позаминулим тижнем захворюва-
ність на Полтавщині зросла на 24%, але не переви-
щує епідемічного порогу. Показник захворюваності 
становить 306,6 на 100 тисяч населення, що на 41% 
менше за епідпоріг.

Усього на Полтавщині від грипу щепились 6 тисяч 
28 людей, зокрема 148 за останній тиждень. 

Іноді звичайна крапельниця не дозволяє 
точно відміряти, який об’єм препарату 
надходить в організм за одиницю часу. 
У таких випадках необхідні спеціальні 
електронні прилади – інфузомати. Вони 
дозволяють відрегулювати швидкість 
введення потрібної дози препарату. 
КНП «Гадяцька МЦЛ» власним коштом придбала 

26 інфузоматів для терапевтичного та реанімаційно-
го відділень. Вартість обладнання - 463 тис 840 грн.

Інфузомати – дуже точні прилади. З їхньою допо-
могою можна вводити в судинне русло всього 0,1 мл 
рідини в годину. При необхідності, можна підключа-
ти кілька ліній і вводити різні ліки одночасно. При-
лад подає сигнал по закінченню процедури, а також 
при виникненні будь-яких проблем. Надходження 
препарату в організм контролюється електронікою 
згідно параметрам, заданим лікарем – доза, швид-
кість, час проведення інфузії.

Із сайту медзакладу

ЧИ МОЖНА 
ОТРИМАТИ 
«ДОСТУПНІ ЛІКИ» 
В ІНШОМУ МІСТІ?

«КОВІДНА ТИСЯЧА» 
- НА ЛІКИ

ДЕКЛАРАЦІЇ 
З ЛІКАРЕМ 
ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ

ІЗ ЯКИМИ 
ІНФЕКЦІЙНИМИ 
ХВОРОБАМИ 
ЗВЕРТАЛИСЯ ДО 
МЕДИКІВ 

ГАДЯЦЬКА 
ЛІКАРНЯ 
ПРИДБАЛА 26 
ІНФУЗОМАТІВ

КЕРІВНИКІВ ЛІКАРЕНЬ 
ШТРАФУВАТИМУТЬ 
ЗА ФОРМАЛЬНЕ 
ПЕРЕВЕДЕННЯ 
МЕДИКІВ НА ПІВ 
СТАВКИ ДЛЯ 
ЗМЕНШЕННЯ ЗАРПЛАТ

СТАН 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ГРИП ТА ГРВІ 

В ОБЛАСНІЙ 
ЛІКАРНІ НОВА 
АПАРАТУРА ДЛЯ 
ДРОБЛЕННЯ 
ВЕЛИКИХ КАМЕНІВ 
У НИРКАХ
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Чим живе сусід?

Олександр Демиденко працює сімейним лікарем у 
Валківській амбулаторії загальної практики сімей-
ної медицини. Досвід роботи в нього чималий: у 1991 
році, по закінченню інституту, отримав розподіл до 
тоді ще новенької амбулаторії. З того часу беззмінно 
там і працює, з невеликою перервою у 2017-2020 ро-
ках, коли брав участь у війні на сході, де був лікарем 
медичної роти. 

Донедавна найбільшою проблемою у Валках, що 
нині входить до складу Полтавської територіальної 
громади, була відсутність мобільного зв’язку в селі. 
Через це сімейний лікар не міг укласти декларації за 
пацієнтами. А їх в Олександра Демиденка близько 
1400 осіб, адже він єдиний лікар на Чорноглазівський 
та Валківський старостинські округи Полтавської ТГ 
— це 92 квадратних кілометри. 

«Нещодавно мої пацієнти скинулися та купили ан-
тену і посилювач зв’язку, які установили в амбулато-
рії. Тепер зв’язок у нас нормальний, але, наприклад, 
додзвонитися в Лозівку, Очканівку, Макарцівку (су-
сідні села) все так же важко, бо нормального мобіль-
ного зв’язку немає там»,  — розповідає Олександр 
Іванович.

Сімейний лікар говорить, що тепер процес укладан-
ня декларацій з пацієнтами пришвидшився. Проте на-
рікає, якби був якісний зв’язок з іншими селами, а він 
мав медсестру, ситуація була б значно кращою, бо од-
ному складно встигнути все.

«Скажу чесно: мені важко працювати на комп’ютері, 
внесення декларацій в комп’ютерну базу забирає ба-
гато часу. Основне ж моє завдання — приймати паці-
єнтів, їздити на виклики, — ділиться Олександр Іва-
нович. — Зі мною повинна бути медсестра, але ніхто 
не хоче працювати в селі. Тому наша амбулаторія — 
це я, санітарка і водій». 

Нині Валківська амбулаторія входить до складу 
Полтавського медичного центру первинної медичної 
допомоги Терешківської сільської ради. 

«Попри те, що ми стали частиною Полтавської гро-
мади, допомоги від міста практично не отримуємо. 
Міська рада лише оплачує компослуги. Грошей на 
медикаменти, запчастини до авто, пальне, витратні 
матеріали — ніхто не дає», — констатував Олександр 
Демиденко.

ОТГ-Інформ

17 січня полтавський еко-активіст Сергій Антонен-
ко подав петицію, у якій запропонував відмовитися 
від використання газу на двох монументах з «Вічним 
вогнем» на Меморіалі Солдатської Слави у парку ім. 
Котляревського та Авіамістечку. Наразі її підписали 
84 людини.

Аргументує свою пропозицію Антоненко тим, що 
на цих меморіалах використовують газ для постійної 
підтримки відкритого вогню. І це завеликі витрати 
для бюджету на те, чим майже ніхто не користується.

«В 2021 році на оплату газу для спалювання на двох 
монументах «Вічного вогню» було витрачено 300 тис. 
грн. В бюджеті міста на 2022 рік передбачено відпо-
відно 1 млн 200 тис. грн», — пояснює автор петиції.

Насправді фінансування дещо більше. Так, у 2018 
році на газ для двох «Вічних вогнів» пішло 687,7 тис. 
грн, у 2019-му — 490 тис. грн, у 2020-му — 346,3 тис. 
грн.

Витрати на рівні 300 тис. грн міськрада закладала 
під час прийняття бюджету на 2021 рік. Потім, з ура-
хуванням змін, планове фінансування збільшилося 
до 890 тис. грн. А станом на 21 грудня минулого року, 
було профінансовано 464,8 тис. грн.

У проекті бюджету на 2022 рік, попередньо, заклада-
ється на такі цілі 1,4 млн грн. Але у бюджетному запи-
ті УЖКГ вказано, що на весь рік їм потрібно 2,8 млн 
грн для спалювання газу.

Окрім бюджетних витрат, Сергій Антоненко вка-
зує ще й питання того, який газ використовується 
для «Вічного вогню» і чи є це раціональним у період 
кризи.

«У Полтавській і Харківській областях газ добува-
ється з виснажливих родовищ на глибині від 4000 до 
6500 метрів. Пошук нових родовищ вимагає багато 
ресурсів. Також газ закуповується в країни-агресора 
Росії. Спалювання газу, тобто підігрівання повітря, є 
нераціональним та неефективним витрачанням по-
датків, тим більше під час енергетичної кризи. І це не 
має відношення до прояву пам’яті чи цінності», — вва-
жає автор петиції, додаючи, що кошти можна було би 
спрямувати на соціальні чи медичні проекти, збір та 
переробку або утилізацію відходів.

Сергій Антоненко також наводить приклад інших 
міст, де відмовилися від «Вічних вогнів». Зокрема, у 
2009 році в Черкасах перестали використовувати для 
них газ. У Львові його вмикають тільки раз на рік, а у 
Хмельницькому, Ужгороді, Віниці й Тернополі — по 
кілька днів на рік.

«БМ»

Антикорупційне агентство закінчило контроль пов-
ноти заповнення декларації депутатом міської ради 
на Полтавщині.

Депутат Кременчуцької міської ради Полтавської 
області від фракції «Батьківщина» Олександр Яци-
на неправильно задекларував частку в компанії і не 
зазначив вартості низки нерухомості, що є ознакою 
правопорушення.

Про це йдеться в акті автоматизованого контролю 
Національного агентства з питань запобігання коруп-
ції за повнотою заповнення декларації за 2020 рік, по-
відомляє «Слово і діло».

Як вказується у документі, депутат Яцина задекла-
рував частку в приватному підприємстві «Все буде 
добре» в розмірі 3,1 млн грн. Водночас, як встанови-
ло НАЗК, згідно даних реєстру юридичних осіб, част-
ка політика у цьому ПП складала лише 1000 грн. Сам 
депутат пояснив, що вказав розмір цієї частки на під-
ставі попереднього рішення засновника від 2016 року, 
але вже в 2019 році засновник зменшив його частку 
до 1000 грн. Тому Нацагентство його пояснення не 
врахувало.

Також Яцина вказав загальну вартість в 2,3 млн грн 
магазину загальною площею 298,5 квадратних метри, 
хоча він був придбаний навпіл з ще однією особою. 
Тому, як вважає НАЗК, політик мав зазначити вар-
тість у 1,15 млн грн. Крім того, він не вказав вартість 
двох земельних ділянок площами 1249 кв. м (73 308 
грн і 52 800 грн); квартири площею 64 кв. м вартістю 
262 542 грн; вбудованого нежитлового приміщення 
площею 70,3 кв. м (вартістю 625 951 грн) та іншого.

«Недостовірні відомості, зазначені у декларації, від-
різняються від достовірних на суму 5 610 843 грн, 
що становить розмір від 500 до 4000 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 
дату подання декларації. У діях суб’єкта декларуван-
ня встановлено ознаки злочину, передбаченого части-
ною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України», 
– йдеться в акті НАЗК.

Фахівці Полтавського районного управління Голов-
ного управління Держпродспоживслужби в Полтав-
ській області 18 січня здійснили позаплановий захід 
державного нагляду (контролю) у сфері дотримання 
вимог безпечності харчових продуктів у Білицькому 
ЗДО «Дзвіночок», Білицької селищної ради.

Перевірка проводилась на виконання вимог при-
пису. Під час рейду було встановлено невідповідність 
харчових продуктів, а саме: в морозильній камері зна-
ходилось заморожене, пакетоване пастеризоване мо-
локо 2,5% жирності, яке мало термін придатності 
до 03.01.2022р., сметана 20% – термін виготовлення 
31.12.2021р., сир кисломолочний 10% .

У результаті було ухвалене рішення головним дер-
жавним та головним державним ветеринарним iн-
спектором Полтавської областi від 19.01.2022 року 
про вилучення з обігу вищевказаних харчових про-
дуктів: молока - 128 кг 900 гр, сметани – 2 кг 900 гр, 
сиру кисломолочного – 18 кг 100 гр.

Прострочену продукцію дирекція закладу повин-
на утилізувати, або повернути постачальнику. Нага-
даємо, щоденний контроль за організацією якісного 
та безпечного харчування дітей покладається на за-
сновників (власників) і керівників навчальних закла-
дів, медичний персонал (або особу, яка відповідальна 
за організацію харчування дітей і призначена наказом 
керівника закладу).

ГУ Держпродспоживслужби Полтавщини

ДЕПУТАТ 
НЕПРАВИЛЬНО 
ЗАДЕКЛАРУВАВ 
БІЗНЕС І «ЗАБУВ» 
ПРО ВАРТІСТЬ 
НЕРУХОМОСТІ 

У ПОЛТАВІ 
ЗБИРАЮТЬ 
ПІДПИСИ ПІД 
ПЕТИЦІЄЮ ПРО 
ВІДМОВУ ВІД 
«ВІЧНОГО ВОГНЮ»

ПАЦІЄНТИ КУПИЛИ 
АНТЕНУ, ЩОБ БУВ 
ЗВ’ЯЗОК ІЗ ЛІКАРЕМ

У САДОЧКУ 
ВИЯВИЛИ 
«ПРОСТРОЧКУ»



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

14 № 3 (1002)
27 січня 2022 року

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

ДОРОГОДОРОГО
Корів, биківКорів, биків

телят, коней, свинейтелят, коней, свиней
Перевезення худоби для власних потреб

закуповує у населення

0664340140 
0965491466

КУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ
ДОРІЗ

Тел. Діма

корів, биків, телиць, 
коней, баранів.

Термінові виклики. Доріз.
Тел. 0502708392, 0674790495

ЩОДНЯ ЗАКУПОВУЄМО 
живою вагою: 

Термінові 
виклики

Цілодобово

ДОРОГО
ЗАКУПОВУЄМО 

У НАСЕЛЕННЯ КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ

0664217175
0983080738Те

л.
 

Підприємство надає послуги спецтехніки:
Послуги навантажувача на базі МТЗ 82.1. 

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

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

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

Працює система знижок!

Тел. 0958276908Форма оплати� 
будь�яка.

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

БУДИНКИ
Продаж

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

 БУДИНОК, вул. Н. Грунь, 
80 м.кв. Всі зручності,  і гос-
подарські споруди. З/д 10 
соток. Ціна договірна. Тел. 
0953995098

 БУДИНОК із з/д 30 
соток. С. Малі Будища, вул. 
Монастирська, 51. Ціна 1200 
у.о. Тел. 0500624597

 БУДИНОК, с. Бутови-
чеське, Харківецька с/р. 
З/п 54 м.кв., газифіко-
ваний. Колодязь, каналізація. 
Лічильники, господарські 
споруди, гараж, 2 погреби, 
з/д 16 соток. Все приватизо-
ване. Терміново. Недорого. 
Тел. 0500629905

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

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

 БУДИНОК,1971 р.з., 74 
м.кв., с. Погарщина, електро 
та газифікований, л/кухня, 
2 гаражі, господарські спо-
руди. З/д 25+80 соток. Тел. 
0994417501

 БУДИНОК, пров. Чапаєва, 
22. Всі комунікації, два 
входи, від першого власника. 
З/д 6,9 соток, господарські 
споруди, з/п 73 м.кв.  

 БУДИНОК, по вул. Миру, 
63, недобудований, з/д 10 
соток, з/п 100 м.кв. Недо-
рого. Тел. 0956324779. 

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

 БУДИНОК газифіко-
ваний, с. Римарівка. Тел. 
0662821343, 0952169382. 

 БУДИНОК, с. Лютенька, 
терміново. З/д 25 соток, 
гараж, погріб, колодязь. 

Недорого. Тел. 0668575802. 

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

 БУДИНОК, с. Броварки, 
з/д 40 соток. Є газ, водо-
провід, господарські спо-
руди. Ціна договірна. Тел. 
0661211832. 

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

 БУДИНОК для прожи-
вання або під дачу. З/д, коло-
дязь, гараж, л/кухня. Тел. 
0978078867. 

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

 БУДИНОК, с. Книшівка, 
54,4 м.кв, газ, колодязь, гос-
подарські споруди,  + пічне 
опалення. З/д приватизо-
вана. Сінокіс. Ціна договірна. 
Можливі всі варіанти. Тел. 
0957757334. 

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

КВАРТИРИ
Продаж

 3-КІМН. кв., р-н В. Кругу, 
в будинку де м-н «Гори-
зонт». Є сарай, погріб. Або 
обміняю на 1- чи 2-х кімнатну 
квартиру. Тел. 0664116050, 
0995412446, 0981794275

 1-КІМН. кв., приватизо-
вана, 1-й поверх, з/п 23,8 
м.кв., без ремонту. Мікро-
район Черемушки, вул. С. 
Швидкого,5, кв. 33. Недо-
рого. Тел. 0993285219 

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

 3-КІМН.кв., центр м. 

Гадяч, 59 м.кв., 1/5 поверх, 
м/п вікна, індивідуальне опа-
лення, хороший стан. Ціна 
при зверненні. Торг при 
огляді. Тел. 0503044598.  

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

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

 3-КІМН.кв., р-н Сар-
ського, 3/5 поверх, лоджія, 
балкон, м/п вікна, інди-
відуальне опалення. Тел. 
0663120220

 1-КІМН. кв., 1/5 поверх, 
39,7 м.кв., вул. Гетьманська, 
45, центр, жилий стан. Тел. 
0664658956, 0967980007 

 2-КІМН. кв., без ремонту, 
вул. Героїв Майдану, 2 кв. 14, 
1/3 поверх. Ціна договірна. 
Тел. 0503259166

 2-КІМН. кв., р-н Чере-
мушки, 3-й поверх, м/п вікна, 
не кутова, 39,7 м.кв. Ціна 
договірна. Терміново. Тел. 
0501968756

 1-КІМН. кв., р-н Сарський, 
5/5 поверх, індивідуальне 
опалення, ремонт. Ціна дого-
вірна. Тел. 0503259166

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

 3-КІМН.кв., 62,3 м. кв., 
5-й поверх, м/п вікна, лічиль-
ники, опалення централізо-
ване, не кутова, Полтавська, 
100. Тел. 0667121463. 

 КВАРТИРА в р-ні бол-
гарського містечка. Індиві-
дуальне опалення, лічиль-
ники. Ціна при огляді. Тел. 
0956262141

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

 З/Д 10 соток, р-н 
автостанції, приватизо-
вана. Комунікації поруч. 
Пров. Шкільний, 11А. Тел. 
0667535655

 З/Д 10 соток, прива-
тизована, вул. Степова, 

17. Є молодий сад, ваго-
нчик, поряд ставок. Тел. 
0506968039

 З/Д 10 соток, всі кому-
нікації поряд (р-н Моло-
діжний), по вул. Миру. Тел. 
0500135749

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

 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 три-
валий термін або бригаді у 
відрядженні, Інтернет, конди-
ціонер. Можливість надання 
відповідних документів. Тел. 
0508783429 

 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 
0505976790

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

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

 КВАРТИРА подо-
бово класу «люкс». Тел. 
0509608070

 БУДИНОК вул. Набережна 
Грунь, 13 на тривалий термін, 
2 спальні, зала , кухня, 
душова кабіна, пральна 
машина. Газ. вода. З/д 14 
соток. Тел. 0674075880, 
0506347488, 0667178480

 ГАРАЖ, центр міста. Тел. 
0995586145

 1-КІМН. кв., подо-
бово, р-н Черемушки. Тел. 
0501607067

 4-КІМН. кв., на довготри-
валий термін, центр міста. 
Тел. 0664099290

ЗНІМУ

 КІМНАТУ у м. Гадяч 
із господарями. Тел. 
0509455390

АВТО
Продаж

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

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

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

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

 ЗАЗ «Славута», 2004 р.в., 
гарний стан, нова АКБ, замі-
нені мастило, тосол. Зимова 
гума. Ціна 2500 у.о. Торг. Тел. 
0500822215.  

 СЛАВУТА, 2003 р.в., 
пробіг 30 тис. км., колір 
зелений металік. Тел. 
0958497363. 

 ВАЗ-21061, 1,5 бензин, 
1988 р.в. Робочий стан. Тел. 
0978078867

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

 МІНІ-ТРАКТОРИ ТА С/Г 
ТЕХНІКА із Польщі: обпри-
скувачі, дискові борони АГ, 
культиватори, розкидачі 
міндобрив, плуги та інше. 
Доставка. Тел. 0938156531, 
0972790378. (38)

 Т-16. Можливий обмін на 
авто. Тел. 0665190180. 

 Т-25, м. Зіньків. Нор-
мальний робочий стан. Тел. 
0960371215

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)

 MITSUBISHI Galant, 1992 
р.в. На з/ч. Тел. 0506315969. 

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

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

 ПИЛОМАТЕРІАЛИ: брус, 
дошка, шалівка, штахет. 
Доставка. Тел. 0970787764, 
0999331261

 МЕТАЛ листовий 3мм. 
Цегла вогнетривка. Тел. 
0955978496. 

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

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

 ТЕЛЕВІЗОР «Samsung». 
Телевізор «LG» невеликий . 
Тел. 0990029317. 

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

 КОЖУХ офіцерський, 
новий, р. 52-54. Тел. 
0963771489 

 ЧОЛОВІЧІ РЕЧІ, нові, 
недорого: костюм р.48, 
куртки зимові р.52-54, осінні 
вітровки – 2 шт., брюки 
р.56-57, рубашки б/в. Тел. 
0950083541

РІЗНЕ
Продаж

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

 БУРЯК кормовий. Тел. 
0669568122

 НАСІННЯ СОНЯШ-
НИКА іспанської селекції 
«Mirasol», кукурудзи «Mais 

Оголошення, реклама
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6.00 Гiмн України
,10.30,18.45,21.45
XXIV Зимовi Олiмпiй-
ськi iгри 2022 (Пекiн, 
Китай)
9.40,17.00 Студiя 
Олiмпiйськi iгри
.00,0.00,5.35 Новини
18.15 Дайджест “Гри-
мерка Євробачення”
21.25 Доба Олiмпiй-
ських iгор
0.25 Д/с “Свiт дикої 
природи”
1.15 Д/ф “З України 
до Голiвуду”
2.30 Д/ф “Вона та 
вiйна”
3.45 UA:Фольк. Спо-
гади
4.40 Енеїда

7.00,6.05 “Життя 
вiдомих людей”
8.00 “Снiданок. 
Вихiдний”
10.00 “Свiт нави-
ворiт”
18.30 “Свiт навиворiт 
13. Еквадор”
19.30,5.10 “ТСН”
20.15 “Вечiрнiй 
квартал”
22.10,4.05 Комедiя 
“Дикi”
23.15 Х/ф “Помпеї”
1.20 Х/ф “Убити Бiлла 
2”

5.15 “Орел i решка. 
Чудеса свiту”
7.10 Х/ф “Ласкаво 
просимо на борт”
9.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня”
10.00 “Корисна про-
грама”
11.10 Х/ф “Людина з 
Рiо”
13.30 Х/ф “Дайте 

книгу скарг”
15.20 Х/ф “Операцiя 
“И” та iншi пригоди 
Шурика”
17.20,20.30 Т/с 
“Провiнцiал”
20.00 “Подробицi”
22.00 “Любов Успен-
ська. Ювiлейний кон-
церт”
23.30 Т/с “Зозуля”
2.55 М/ф
3.30 Х/ф “Без-
смертнi”

6.00,7.00,8.45,10.0
0,12.00,14.00,15.00
,3.00,4.00,5.00 Час 
новин
6.30 Iсторiя для до-
рослих
7.10 Д/с “Найнебез-
печнiшi польоти”
7.50,8.35,21.25 Ак-
туально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум
8.00 Форшмак
8.25 Натхнення
,14.10,15.15,19.00
Х/ф
11.40 Медекспертиза
12.15,22.00,0.10
Концерт
16.30 “Небайдужа”
18.00 “Час за Грин-
вiчем”
20.10,2.10 Рандеву
21.15 Особливий 
погляд
21.30 Вiкно до Аме-
рики
1.10 Невигаданi 
iсторiї
1.40 Є сенс
3.10,4.10 Гра долi
5.10 Д/с “Найекстре-
мальнiший”

4.25 Скарб нацiї
4.35 Еврика!
4.40 Факти

5.05,10.50 “На 
трьох”. (16+)
5.55 Т/с “Вижити за 
будь-яку цiну 2”
8.25 Т/с “Вижити за 
будь-яку цiну”
11.55,13.00 Х/ф “За-
хоплення пiдземки 
123”
12.45 Факти. День
14.10 Х/ф “Ван Гель-
синг”
16.50 Х/ф “Сьомий 
син”
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф “При-
марний вершник”
21.25 Х/ф “При-
марний вершник 2: 
Дух помсти”
23.05 Х/ф “Особлива 
думка”
1.55 Х/ф “Арена”
3.25 Я зняв!

5.10 Т/с “Коли ми 
вдома”
6.00,10.55 Т/с “Па-
паньки”
7.55 Неймовiрна 
правда про зiрок
17.00,23.10 Хата на 
тата. (12+)
19.00 МастерШеф. 
Битва сезонiв. (12+)

6.00 Хто проти блон-
динок? (12+)
7.55,9.55 Kids` Time
8.00 Х/ф “Бетховен”
10.00 Орел i решка
11.55 Х/ф “Арма-
геддон”
15.05 Х/ф “Пiрати 
Карибського моря: 
Прокляття “Чорної 
перлини”
18.00 Х/ф “Пiрати 
Карибського моря: 
Скриня мерця”
21.00 Х/ф “Пiрати 

Карибського моря. На 
краю свiту”
0.40 Х/ф “Зловiснi 
мерцi: Чорна книга”
2.30 Зона ночi

7.00,15.00,19.00
Сьогоднi
7.30,4.30 Реальна 
мiстика
9.10,15.20 Т/с “Со-
нячний листопад”
17.15,21.00 Т/с “З 
почуття обов`язку”
20.00 Головна тема
23.50,2.00 Т/с “Я 
нiколи не плачу”
1.30 Телемагазин

8.45 “Щасливий снi-
данок”
9.00 “Щасливе інтер-
вю`ю”
10.00,11.00,12.00,1
3.00,14.00,17.00
“Репортер”. Новини
10.10 “Cоцiальний 
статус” з В. Бiрзулом
10.40 “Перша пере-
дача” з О. Федченко
11.15,12.15 “Ак-
центи” з Н. Фiцич
13.15 “П`ята колонка” 
з Х. Чернегою
13.45 “Запорєбрик 
News” з О. Курба-
новою
14.15 Концерт
17.15 “Не наша 
Russia” з М. Гаєм та I. 
Лапiним
18.00 “Анатомiя 
тижня” з В. Калнишем
20.00 “Культурна по-
лiтика” з Ю. Литви-
ненко
20.30 “Вiйна за неза-
лежнiсть”
21.00 “прямий доказ”
21.30 “Влада хохо-

6.30 Телемагазин
7.30 Iнстагламур
10.20 Правила життя
12.00 Затишна дача
12.50 Дача бородача
13.50 Удачний проект
15.30 Майстри ре-
монту
17.10 Один за 100 
годин
18.50 Шiсть соток
22.10 Будьте здоровi
23.30 Реальний секс
0.40,3.40 Кориснi 
поради
1.40 Формула ко-
хання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф

4.45 “Top Shop”
6.05 Х/ф “Невизна-
чена особа”
8.00 Х/ф “Чекаю та 
сподiваюсь”
10.40 Х/ф “Через Гобi 
та Хiнган”
13.50,3.40 “Випад-
ковий свiдок”
15.05 Х/ф “Пограбу-
вання казино”
17.00 Х/ф “Легiонер”
19.00,2.45 “Свiдок. 
Субота”
20.00 Х/ф “Знову не-
вловимi”
22.40 Х/ф “Гнiв”
0.30 Х/ф “Свiтло мого 
життя”

5.00 “Ранок Росiї. 
Субота”
8.00 Вiстi. Мiсцевий 
час
8.15 Мiсцевий час. 
Субота
8.30 “По секрету 
всьому свiту”
8.50 “Формула їжi”

9.15 “П`ятеро на од-
ного”
10.00 Вiстi
10.30 “Сто до одного”
11.15,4.05 “Гумор! 
Гумор! Гумор!!!”
12.15 Кiно про кiно. 
“Шукайте жiнку”. Яка 
ти красива, коли мо-
вчиш!”
13.00 Т/с “Дев`ять 
життiв”
17.05 “Привiт, Ан-
дрiй!”
19.00 Вiстi у суботу
20.00 Х/ф “Будинок, 
де серце”
23.30 Х/ф “Дуже кра-
сива дружина”
2.35 Х/ф “Ти будеш 
моєю”

6.00,1.55,5.10 Мiс-
тична Україна
7.00 Випадковий 
свiдок
9.00 Речовий доказ
10.10,18.00 У по-
шуках iстини
12.10 Заборонена 
iсторiя
13.10 Безжальний 
Всесвiт
15.55 Дика Бразилiя
17.00 Дикий i живий
20.00 Таємницi акул
21.00 Загадковi давнi 
мiста
0.05 Природа сього-
дення
1.05 Дикi Фiлiппiни 
Найджела Марвiна
2.50 Код доступу

6.00 Мультиранок
10.00 М/ф “Коко”
12.00,22.55,0.55
Одного разу пiд Пол-
тавою
16.30 Х/ф “Хочу бути 
тобою”

19.00 Х/ф “А ось i 
Поллi”
20.45 Х/ф “Бiльше, 
нiж секс”
0.25 Країна У 2.0
1.25 Країна У 2.1
2.25 Панянка-селянка
5.50 Кориснi пiдказки

6.35 Х/ф “Смурфики”
8.15 Х/ф “Смурфики 
2”
9.55 Х/ф “Щоденники 
нянi”
11.35 Х/ф 
“Початковий код”
13.05 Х/ф “Сутiнки. 
Сага. Свiтанок: 
частина 1”
15.00 Х/ф “Сутiнки. 
Сага. Свiтанок: 
частина 2”
16.55,5.35 Х/ф 
“Крихiтка на мiльйон”
19.00 Х/ф “Мирний 
воїн”
21.00 Х/ф “Захисник”
23.00 Х/ф “Перш, нiж 
я засну”
0.30 Х/ф “Втеча з 
Шоушенка”
2.45 Х/ф “Голоднi 
iгри: У вогнi”

6.00 “ДжеДАI 2018”
8.20,2.15
“Загублений свiт”
12.15 Х/ф “Австралiя”
15.45 Х/ф “Робiнзон 
Крузо”
17.35 Х/ф “Старскi та 
Гатч”
19.35 Х/ф “П`ятий 
елемент”
22.00 Х/ф “Грiм у 
тропiках”
0.05 Х/ф “По слiду”
3.20 “Вiдеобiмба 2”
3.40 “Цiлком 
таємно-2017”
5.45 Телемагазини

п'ятниця, 4 лютого

субота, 5 лютого

6.00 Гiмн України
6.01 Я вдома в
6.30 М/ф “Жар-птиця”
6.40 М/ф “Золоторогий 
олень”
6.50 М/ф “Казка про 
бiлу крижинку”
7.00,8.00,9.00,13.00,
21.00,0.00,2.20,5.25
Новини
7.05 Т/с “Iсторiї Шер-
лока Холмса”
8.05,5.20 Погода
8.10 Д/с “Девiд Рокко. 
Iталiя на смак”
9.05 Т/с “Вигнанцi”
11.00 Прозоро: про 
соцiальне
12.00 “По-людськи”
13.10 Студiя Олiмпiй-
ськi iгри
13.55 XXIV Зимовi 
Олiмпiйськi iгри 2022 
(Пекiн, Китай). Цере-
монiя вiдкриття
16.10,18.20 XXIV Зи-
мовi Олiмпiйськi iгри 
2022 (Пекiн, Китай)
21.35 Д/с “Африка. 
Звiр на звiра”
22.30 Д/с “НЛО: Загу-
бленi свiдчення”
23.25 Д/с “Дикi тва-
рини”
0.35 #ВУкраїнi
1.25 Поки Бог не ба-
чить
2.55 “Зворотнiй вiдлiк”
4.35 Земля, наближена 
до неба
4.50 Геолокацiя: Во-
линь

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”
7.00,8.00,9.00,12.00,
14.00,16.45,19.30
“ТСН”
9.25,10.20,6.00
“Життя вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15
“Твiй день”
14.45 “Одруження на-
ослiп 6”

17.10 Т/с “Крила ко-
хання”
20.15 Х/ф “Падiння 
Лондона”
22.15 Х/ф “Помпеї”
0.20 Комедiя “1+1”
2.45 Т/с “Дiм Бобрин-
ських”

5.15,22.55 “Слiдство 
вели...” з Л. Кане-
вським”
7.00,8.00,9.00,12.00
Новини
7.10,8.10,9.20 “Ранок 
з інтером”
10.00 “Корисна про-
грама”
11.00 “Iнше життя”
12.25 Х/ф “Вулкан при-
страстей”
,15.00,15.45,0.30
“Речдок”
16.30 “Речдок. Осо-
бливий випадок”
17.40 “Новини”
18.00 “Стосується кож-
ного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Х/ф “21 мiст”
3.25 “Подробицi” - 
“Час”
3.55 “Орел i решка. 
Шопiнг”
4.45 “Телемагазин”

6.00,7.00,8.00,9.00,1
0.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,1
7.00,19.00,0.00,1.00,
3.00,4.00,5.00 Час 
новин
6.30 Iсторiя для до-
рослих
7.10,8.10,20.50 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум
7.15,11.10,0.10 Д/с 
“Найнебезпечнiшi по-
льоти”
8.15,17.10 Д/с 
“Спецназ: ближнiй бiй”
8.50 Натхнення
9.30 Д/с “Секретно. Хо-
лодна вiйна”

10.10,16.10,23.15 Д/с 
“Таємнича свiтова 
вiйна”
13.10,14.10,15.30 Час 
“Ч”
17.30,19.15 Х/ф
19.40,2.00 “Час за 
Гринвiчем”
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня
22.00 Час-Time
22.15 Д/с “Апо-
калiпсис”
1.10,5.10 Д/с “Найекс-
тремальнiший”
3.10,4.10 Гра долi

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 Надзви-
чайнi новини з К. Стог-
нiєм
11.55,13.15,23.55 Т/с 
“Вижити за будь-яку 
цiну”
12.45,15.45 Факти. 
День
13.50 Т/с “Нюхач”
16.15 Т/с “Пес”
17.30,22.55,1.45 “На 
трьох”. (16+)
18.45 Факти. Вечiр
2.30 Я зняв!

4.35,11.50 Т/с 
“Комiсар Рекс”
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини
12.45,14.50,18.05 Т/с 
“Слiпа”
20.15,22.50 Т/с “Снiг 
посеред лiта”
1.25 Детектор брехнi. 
(16+)

5.55,7.10 Kids` Time

6.00 М/с “Том i Джерi 
Шоу”
7.15 Орел i решка
9.25 Аферисти в ме-
режах. (16+)
14.35 Х/ф “Парочка 
копiв”
16.55 Х/ф “Останнiй 
бойскаут”
19.00 Х/ф “Дракула”
21.00 Х/ф “Пiрати Ка-
рибського моря: Про-
кляття “Чорної пер-
лини”
0.00 Х/ф “Прокляття 
Аннабель 2”
2.10 Служба розшуку 
дiтей
2.15 Зона ночi

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
9.20 Т/с “Птах в клiтцi”
13.20,15.30 Т/с “Бу-
динок, де серце”
18.00 Т/с “Водна по-
лiцiя”
20.10 “Говорить 
Україна”
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера
0.00,2.00 Т/с “Розко-
ленi сни”
1.30 Телемагазин
4.15 Реальна мiстика

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

сливою
16.10 “Година пiк” з О. 
Курбановою
17.10 Пiдбиваємо пiд-
сумки 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 “Крах iнже-
нера Гарiна”
6.50 Х/ф “Три кольори: 
синiй”
9.00 Х/ф “Дихай заради 
нас”
11.25 Х/ф “Сьомий 
континент”
13.25 Х/ф “Щит Мi-
нерви”
15.10,16.20,2.15 Т/с 
“Росiя молода”
17.55 Х/ф “Голоднi 
iгри”
20.30 Х/ф “Життя на 
перемотуваннi”
22.25 Х/ф “Три ко-
льори: бiлий”
0.05 Х/ф “Областi тем-
ряви”
3.45 Х/ф “Фантазери”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його 
друзi”
8.40 “Ух ти show”
9.00 Т/с “Грань”
10.35 “Орел i решка. 
Навколосвiтня по-
дорож”
12.30,20.00 “Орел i 
решка. Перезаванта-
ження”
13.30,21.00 “Орел i 
решка. Морський 
сезон”
14.25 Х/ф “Весiльна 
вечiрка”
16.10 Х/ф “Iз джунглiв у 
джунглi”
18.10 Х/ф “У пошуках 

галактики”
0.00 Х/ф “Небезпечний 
квартал”
1.40 Т/с “Три сестри”
2.45 “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
13.00,16.30,0.40,3.40
Кориснi поради
13.20 Ланчбокс
13.30 Солодка дача
14.30 Правила вижи-
вання
18.00 Зiрковi долi
19.00 Шiсть соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф

4.45 “Top Shop”
6.15 “Вартiсть життя”
7.50,13.00,3.05 “Ви-
падковий свiдок”
16.30,19.00,2.35
“Свiдок”
9.00 Х/ф “Версiя пол-
ковника Зорiна”
10.45 Т/с “Коломбо”
14.10,21.15 Т/с “Мен-
талiст”
15.50,17.00,19.30 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 найголов-
нiше”
13.00,16.00,19.00
Вiстi
10.35 “Доля людини з 

Борисом Корчевни-
ковим”
11.40,17.40 “60 
хвилин”
14.00 Т/с “Таємницi 
панi Кiрсанової”
15.50 Новини культури
16.15 “Андрiй Малахов. 
ефiр”
19.45 Вiстi. Мiсцевий 
час
20.00 Х/ф “Мiльярд”
21.45 Х/ф “Абрiколь”
1.35 Х/ф “Нiчна подiя”
3.10 Х/ф “Алiбi надiя, 
алiбi любов”

6.00,12.00 Мiстична 
Україна
7.00 Правила вижи-
вання
9.00 Страх у твоєму 
домi
9.55,1.40 Речовий 
доказ
11.05,21.50 Герої 
будiвельного майдан-
чика
13.00 Заборонена 
iсторiя
14.00 Дика Бразилiя
15.05 Довiдник дикої 
природи
16.05,20.50 Глобальна 
наука
17.05,23.40 Як вла-
штований Всесвiт
18.00 Крила вiйни
19.00 Прихована ре-
альнiсть
19.55,22.40 Шукачi 
неприємностей
0.40 Мисливцi на на-
цистiв
2.50 Брама часу
3.45 Земнi катаклiзми
4.45 Судiть самi

6.00 Мультиранок
8.35 Х/ф “Румпель-
штiльцхен”
9.45 Т/с “Бiблiотекарi”
10.45 Х/ф “Термiнал”
13.10 4 весiлля
14.05,16.00,2.20 Па-

нянка-селянка
15.00,4.55 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу
20.00 Х/ф “Оптом де-
шевше”
22.00 Х/ф “Оптом де-
шевше 2”
23.50 Країна У 2.0
0.50,1.50 Країна У 2.1
1.20 Одного разу пiд 
Полтавою
5.50 Кориснi пiдказки

6.00 Х/ф “Без гальм”
7.30 Х/ф “Мемуари 
гейшi”
9.50 Х/ф “Практична 
магiя”
11.30 Х/ф “Мумiя по-
вертається”
13.35 Х/ф “Смурфики”
15.15 Х/ф “Смурфики
17.00 Х/ф “Мачуха”
19.00 Х/ф “Iнструкцiї не 
додаються”
21.00 Х/ф “Таємницi 
Лос-Анджелеса”
23.15 Х/ф “Втеча з 
Шоушенка”
1.30 Х/ф “Листоноша”
4.25 Х/ф “Гостя”

6.00,18.50,2.25
“ДжеДАI”
6.30 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
8.20 Х/ф “Заручник”
10.45 Т/с “Звонар”
12.50 “Загублений 
свiт”
17.55 “Секретнi 
матерiали”
18.15,1.50 “Спецкор”
19.25 Х/ф 
“Iдентифiкацiя Борна”
21.45 Х/ф “Перевага 
Борна”
23.50 Х/ф 
“Полiцейськi”
3.00 “Цiлком 
таємно-2017”
3.30 “Вiдеобiмба 2”
5.45 Телемагазини

тала” з Ю. Петрушев-
ським
22.00 “The Week”. 
Мiжнародний огляд з 
Т. Березовцем та П. 
Залмаєвим
23.00 “Вата шоу” з А. 
Полтавою

5.00 Х/ф “Крах iнже-
нера Гарiна”
6.50 Х/ф “Областi 
темряви”
9.00 Х/ф “Голоднi 
iгри”
11.35 Х/ф “Життя на 
перемотуваннi”
13.30 Х/ф “Три ко-
льори: бiлий”
15.10 Т/с “Росiя мо-
лода”
16.40 Х/ф “Фанта-
зери”
17.55 Х/ф “Голоднi 
iгри: I спалахне по-
лум`я”
20.30 Х/ф “Лессi. По-
вернення додому”
22.20 Х/ф “Короткий 
фiльм про любов”
0.05 Х/ф “Три ко-
льори: червоний”
2.15,3.30 Х/ф 
“Юнiсть Петра”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Кротик i 
Панда”
8.40 “Орел i решка. 
Шопiнг”
9.35 Х/ф “Iз джунглiв 
у джунглi”
11.35 Х/ф “У пошуках 
галактики”
13.30 “Орел i решка. 
Дива свiту”
0.00 Х/ф “Бабiй”
1.50 Т/с “Три сестри”
2.50 “Нiчне життя”
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6.00 Гiмн України
6.01,11.20,22.15
XXIV Зимовi Олiмпiй-
ськi iгри 2022 (Пекiн, 
Китай)
10.40,17.00 Студiя 
Олiмпiйськi iгри
18.00 Новини
18.15,20.55 Погода
18.25 ЧЄ УЄФА з фут-
залу 2022 Фiнал
21.00,0.25,5.05 Тиж-
день на Суспiльному
21.55 Доба Олiмпiй-
ських iгор
0.00 #@)?$0 з Май-
клом Щуром. (16+)
1.20 Х/ф “Богдан-Зи-
новiй Хмельницький”
3.15 UA:Фольк. Спо-
гади
4.10 Енеїда

7.00 “Життя вiдомих 
людей”
8.00 “Снiданок. 
Вихiдний”
10.00,3.10 “Свiт на-
виворiт”
18.30 “Свiтське 
життя”
19.30,4.50 “ТСН-Тиж-
день”
21.00 “Голос країни 
12”
23.15 Х/ф “Падiння 
Лондона”
1.15 “Вечiрнiй 
квартал”

5.25 Х/ф “Париж по-
чекає”
7.10 Х/ф “Вулкан при-
страстей”
9.00 “Готуємо разом”
,11.00,12.00,12.50
“Iнше життя”
13.45 “Речдок. Випе-

реджаючи час”
18.05 Х/ф “Пiдозри 
мiстера Уїчера: За 
межею пристойностi”
20.00 “Подробицi 
тижня”
22.00 Х/ф “Операцiя 
“И” та iншi пригоди 
Шурика”
0.00 Х/ф “Мiмiно”
1.55 “Речдок”

6.00 Вiкно до Аме-
рики
6.30 Iсторiя для до-
рослих
7.00,8.00,8.45,12.00
,15.00,16.00,17.00,1
.00,3.00,4.00,5.00
Час новин
7.10,0.10 Д/с “Най-
небезпечнiшi польоти”
7.50,21.25 Акту-
ально: Економiка. По-
лiтика. Соцiум
8.10 Невигаданi 
iсторiї
8.25 Натхнення
9.00 Божественна 
лiтургiя ПЦУ
11.00,12.05 Боже-
ственна лiтургiя УГКЦ
12.50,15.15 Х/ф
16.10,17.10,22.00
Концерт
18.00,2.00,5.10 Пiд-
сумки тижня з А. 
Мiрошниченко
19.00 “Прямим тек-
стом з Юрiєм Лу-
ценком”
20.10 Машина часу
20.35 Особливий по-
гляд
21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою
1.10 Д/с “Найекстре-
мальнiший”
3.10,4.10 Гра долi

5.00 Скарб нацiї
5.10 Еврика!
5.15 Факти
5.40,9.25 Громадян-
ська оборона
6.35 Прихована не-
безпека
7.30 Анти-зомбi
8.25 Секретний фронт
10.25 Х/ф “С.В.О.Т.: 
Спецназ мiста янголiв”
12.45 Факти. День
13.00 Т/с “Нюхач”
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф “Вiд ко-
лиски до могили”
22.40 Х/ф “Викрадена 
2”
0.35 Х/ф “Фортеця 2: 
Повернення”
2.15 Я зняв!

5.00 Т/с “Коли ми 
вдома”
5.40 Т/с “Садiвниця”
9.45 МастерШеф. 
Битва сезонiв. (12+)
13.50 Супербабуся. 
18.40 Щасливi за сiм 
днiв. (12+)
21.00 Один за всiх. 
22.10 Таємницi ДНК. 
(16+)

6.00 Вар`яти. (12+)
6.25,8.05 Kids` Time
6.30 М/ф “Том i Джерi: 
Повернення в країну 
Оз”
8.10 М/ф “Королiвськi 
канiкули”
10.05 М/ф “Феї i ле-
генда таємничого 
лiсу”
11.40 Х/ф “Пiрати 
Карибського моря: 
Скриня мерця”
14.45 Х/ф “Пiрати 
Карибського моря. На 
краю свiту”

18.10 Х/ф “Пiрати 
Карибського моря: На 
дивних берегах”
21.00 Х/ф “Пiрати 
Карибського моря: 
Помста Салазара”
23.45 Improv Live 
Show. (12+)

5.50 Сьогоднi
6.50,4.20 Реальна 
мiстика
9.20 Т/с “Сонячний 
листопад”
17.00,21.00 Т/с “Де-
рев`яний гребiнець”
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою
23.00,2.00 Т/с “По-
трiбен чоловiк”
1.30 Телемагазин
3.50 Гучна справа

9.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,17.00 “Ре-
портер”. Новини
9.15 “Медексперт” з 
К. Трушик
10.10 “Про особисте” 
з Н. Фiцич
11.15,12.15 “Ак-
центи” з Н. Фiцич
13.15 “Запорєбрик 
News” з О. Курба-
новою
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 хохо-
тала” з Ю. Петрушев-
ським
22.30 “Щасливий 
день з полiтиком”
23.00 “Вата шоу” з А. 
Полтавою

5.00 Х/ф “Крах iнже-
нера Гарiна”
6.50 Х/ф “Три ко-
льори: червоний”
9.00 Х/ф “Голоднi iгри: 
I спалахне полум`я”
11.35 Х/ф “Лессi. По-
вернення додому”
13.25 Х/ф “Короткий 
фiльм про любов”
15.10,16.25 Х/ф 
“Юнiсть Петра”
17.55 Х/ф “Голоднi 
iгри: Сойка-пересмiш-
ниця. Частина 1”
20.20 Х/ф “Можна 
тiльки уявити”
22.20 Х/ф “Короткий 
фiльм про вбивство”
0.05 Х/ф “Хлопчаки”
2.15,3.25 Х/ф “Троє в 
човнi, не рахуючи со-
баки”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Кротик i 
Панда”
8.40 “Орел i решка. 
Шопiнг”
9.35 М/ф “Кiт Грiм та 
зачарований дiм”
11.10 Х/ф “Пастка 
для привида”
13.00 “Орел i решка. 
Дива свiту”
0.35 Х/ф “Небез-
печний квартал”
2.15 Т/с “Три сестри”
3.15 “Нiчне життя”

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

4.45 “Top Shop”
5.25 Х/ф “У пошуках 
мiльйонерки”
6.40 “Випадковий 
свiдок. Навколо свiту”
8.30 Т/с “Смерть у 
раю”
12.40 Х/ф “Гнiв”
14.35 Х/ф “Знову не-
вловимi”
17.20 Х/ф “Проект 
“Альфа”
19.00 Х/ф “Бiло-
руський вокзал”
20.55 Х/ф “Очiкування 
полковника Шалигiна”
22.35 Х/ф “Драконовi 
оси”
0.10 Х/ф “Свiтло мого 
життя”
2.30 “Легенди кар-
ного розшуку”

5.30,1.50 Х/ф “Мама 
вийшла замiж”
6.55 “Дiалоги про 
тварин. Новосибiр-
ський зоопарк”
7.40 Мiсцевий час. 
Недiля

8.15 “Моя любов - 
Росiя!”
8.40 “Коли всi вдома з 
Тимуром Кiзяковим”
9.25 “Ранкова пошта з 
Миколою Басковим”
10.00 Вiстi
10.30 “Сто до одного”
11.15 “Петро-
сян-шоу”
13.00 Т/с “Дев`ять 
життiв”
17.10,3.15 Х/ф “Не 
говорите менi про 
нього”
19.00 Вiстi тижня
21.00 Москва. 
Кремль. Путiн
21.40 “Недiльний 
вечiр з Володимиром 
Соловйовим”
0.25 Т/с “Приватний 
детектив ”. “Дорога 
моя служниця”

6.00 Випадковий 
свiдок
7.00 Речовий доказ
10.00,18.10 У по-
шуках iстини
12.00 Заборонена 
iсторiя
13.00 Загадковi давнi 
мiста
16.05 Дика Бразилiя
17.10 Дикий i живий
20.00 Таємницi акул
21.00 Безжальний 
Всесвiт
23.35 Дикi Фiлiппiни 
Найджела Марвiна
1.15 Мiстична Україна
2.10 Правда життя

6.00 Мультиранок
10.00 М/ф “Курча 
Цiпа”
11.30 М/ф “Геркулес”
13.15,1.00 Одного 
разу пiд Полтавою

17.45 Х/ф “Дора i за-
гублене мiсто”
19.45 Х/ф “Брехун, 
брехун”
21.25 Х/ф “Тисяча 
слiв”
23.10 Х/ф “Весiльний 
погром”
1.30 Вечiрка 3
2.25 Панянка-селянка
5.50 Кориснi пiдказки

7.45 Х/ф “Практична 
магiя”
9.25 Х/ф “Мачуха”
11.30,4.50 Х/ф 
“Маленький 
Манхеттен”
12.55 Х/ф “Марлi i я”
14.50 Х/ф “Мемуари 
гейшi”
17.10 Х/ф “Захисник”
19.10 Х/ф “Куди 
приводять мрiї”
21.00 Х/ф “Пiноккiо”
23.05 Х/ф “Таємницi 
Лос-Анджелеса”
1.20 Х/ф “Областi 
темряви”
3.00 Х/ф “Район ã9”

6.00 “Зброя”
6.35 “ДжеДАI”
8.50,1.55
“Загублений свiт”
12.45 Х/ф “Бої в 
бронежилетах”
14.40 Х/ф 
“Iдентифiкацiя Борна”
16.55 Х/ф “Перевага 
Борна”
19.00 Х/ф 
“Ультиматум Борна”
21.25 Х/ф “Спадок 
Борна”
0.05 Х/ф “Робiнзон 
Крузо”
3.00 “Вiдеобiмба 2”
5.40 “Найкраще”
5.45 Телемагазини

неділя, 6 лютого

Відповіді на кросворд з №2

По горизонталi:
1. Напарник Бiма. 5. Станцiя тех-
нiчного обслуговування. 7. Рiчка в 
Нiмеччинi. 9. Предмет аукцiону. 10. 
1+2=. 11. Австралiйський страус. 
12. Дiлянка землi. 15. Син Ноя. 16. 
12 мiсяцiв. 18. Радянський 
iлюзiонiст. 19. Густе англ. пиво. 20. 
Яр. 23. Слово жаби. 25. Старо-
винна гра з кулями. 27. Звертання 
до чол. в Англiї. 29. Гнiт. 32. 
Свiтильник. 33. Товщина колготок. 
34. Галявина. 35. Рiчка в Африцi

По вертикалi:
2. Одиничний вектор. 3. Кам`яна 
стiна. 4. Вiтрило на колесах. 5. 
Хижа рiчкова риба. 6. Трамв.-трол. 
управлiння. 8. Столиця Латвiї. 9. 
Жiнка в Англiї. 13. Опiр. 14. Рiчка в 
Росiї. 15. Спiвочий колектив. 17. 
Папуга. 21. М`яз на нозi. 22. «...-
банк». 23. Марка вертольота. 24. 
Дверi. 26. Великий олень. 27. 
Служба Безпеки України. 28. Пус-
теля в Африцi. 30. Носiй спадко-
востi. 31. Мiсто в Грузiї

По горизонталi:
1. Алi. 4. Акт. 7. Залп. 9. Кнур. 10. Рум. 
11. Ату. 13. Пил. 15. Жук. 16. Яп. 18. 
Рв. 19. Еней. 20. Бiси. 21. Ас. 23. Св. 
26. Лаз. 29. Ерi. 31. Ахо. 32. Вiз. 34. 
Iран. 36. Бруд. 38. Гну. 39. Око

По вертикалi:
1. Азу. 2. Лама. 3. Iл. 4. Ан. 5. Купа. 6. 
Три. 8. Паж. 9. Кук. 10. Рея. 12. Туя. 14. 
Лев. 17. Пес. 18. Рис. 21. Аве. 22. Жах. 
24. Вуз. 25. Фiрн. 26. Лан. 27. Зоб. 28. 
Звук. 30. Рiг. 33. Iдо. 35. Ау. 37. Ро

КРОСВОРД
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8
м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те

л
. 

КУПЛЮ
биків – 45 –52 грн/кг
корів – 35–40 грн/кг
телят � 35�45 грн/кг
коней, свиней, кнурів

Дорого. Доріз. Цілодобово
Тел. 0990302837, 0962684531

6
4

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403Д

ОР
ОГ

О

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

3

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

5 Тел. 0990128098 (Олег)
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ КІЗ -15 грн./кг. 
ЦАПІВ – 15-20 грн./кг. 

ОВЕЦЬ, БАРАНІВ – 
30-40 грн./кг  живої ваги.

Dnipro» та «PSC» (ФАО 250, 
270, 290). Доставка. Склад 
у смт. Липова Долина.  Тел. 
0965156001, 0666936622 
(Анатолій)

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

 СІНО в тюках. Доставка. 
Тел. 0979796234

 ПРИЧІП до легкового авто. 
Тел. 0678357766

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

 ФГ ПРОДАЄ КУКУ-
РУДЗУ з доставкою. Тел. 
0995139836

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

 ДРОВА пиляні, рубані, 
сухі. Тел. 0955250575

 ЦИБУЛЯ домашня, 
цибуля тиканка, буряк сто-
ловий. Тел. 0509779570.

 ЕЛЕКТРОЗВАРЮ-
ВАЛЬНИЙ АПАРАТ, пор-
тативний, на 220 В, із кабе-
лями. . с. Вельбівка. Тел. 
0999533821.

 ДРОВА твердих порід. 
Доставка. Тел. 0666681515

 МЕБЛІ. Лампа паяльна. 
Бак для душа, зерна. Сіно. 
Балон, бідон. Телевізор 
малий. Велосипед, взуття 
- дитячі. Відеомагнітофон, 
колонки. Ботинки зимові р. 
41-42. Тел. 0955711574.

 ВІНИК БАННИЙ: дуб, 
береза. Тел. 0999113938

 СТАНОК для в’язання 
мішків. Тел. 0502956366

 ВУЛИКИ б/в, на українську 
рамку. Тел. 0506533984

 ТЕРМОПОТ «Saturn» 3,8л. 
(великий ел. чайник). Від-
мінний стан. Ціна 600 грн. 
Тел. 0660194266

 КУКУРУДЗА, пше-
ниця. Тел. 0502241769, 
0972210906

 КУКУРУДЗА. Тел. 
0666235938

 ЯЧМІНЬ. Тел. 0505366420

 ДИВАНИ, крісла у хоро-
шому стані. Батут. Холо-
дильник «LG», пральна 
машина автомат. Шафа-
купе. Килимові доріжки. 
Тел. 0972700086, 
0664198360 

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

 ЗВАРЮВАЛЬНИЙ 
АПАРАТ, саморобний. Ціна 
договірна. Тел. 0505245482. 

 ШВЕЙНА МАШИНКА
«Подольська» (ручна). Тел. 
0506515999. 

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

 ДРОВОКОЛ 3-фазний. 
Вал на стругальний 
станок. ДКУ 3-фази. Гума 
до трактора 11/2-20. Тел. 
0669740158. 

 КУКУРУДЗА. Тел. 
0666681584

 ГЕНЕРАТОР бензи-
новий, 3-фазний, 380В., 
220В. Тел. 0960371215

ТВАРИНИ
продаж

 КОРОВА, тільна 3-м 
телям. Тел. 0987431552

 ЦУЦЕНЯТА породи 
російський спанієль. Недо-
рого. Тел. 0508455808

 ТЕЛИЦЯ тільна, чор-
но-ряба. Від високоу-
дійної корови. Тільність 6 
місяців. Ціна договірна. Тел. 
0990324299, 0979567904

 КУРЧАТА бройлери, 
курчата м’ясо-яєчних та 
яєчних порід. Комбікорм 
для них. Тел. 0661740951, 
0957577459, 0960232420 
(Сергій, Світлана)

 КІЗОЧКИ кітні, від висо-
копродуктивної кози. Тільна 
теличка. Тел. 0976692394, 
0668449798.  

 М’ЯСО СВИНИНИ, 
тушки. Тел. 0666235938

 КОЗА біла, рогата. Тел. 
0992613054. 

 КОЗА первітка, кітна 2,5 
міс. Коза, 5 років. Шута 
і біла. Тел. 0992279628, 
0967531308. 

 КОРОВА високоудійна, 
тільність 8 місяців. Тел. 
0976692394, 0668449798. 

 КОЗИ кітні. Тел. 
0976692394, 0668449798

КУПЛЮ

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

 КІЗ, баранів, цапів. Тел. 
0663397271

 ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові 
плити, пральні машини, теле-
візори у робочому та неробо-
чому стані. Тел. 0662000908

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

БЮРО ЗНАХІДОК

 ВТРАЧЕНЕ пенсійне 
посвідчення видане на 
ім’я Катерини Григорівни 
Шемет

ПОСЛУГИ

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

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ 
МАШИН, м/х пічок, м’ясо-
рубок, мультиварок, блен-
дерів-комбайнів, пило-
сосів, хлібопічок, духових 
шаф, інвекторних зварок, 

зарядних пристроїв, «бол-
гарок», дрилів та ін. Виїзд на 
замовлення. Досвід роботи 
12 років. Доступна ціна. Тел. 
0957423588, 0684830471

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

 ПРИВЕЗУ ПІСОК, 
щебінь, гранвідсів, цеглу, 
чорнозем. Послуги маніпу-
лятора. Тел. 0662127037

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

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

 САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ 
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екоп-
ласт, каналізація. Встанов-
лення лічильників, бой-
лерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій)

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ 
МАШИН, холодильників, 
мультиварок, мікрохви-
льовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової 
техніки. Ремонт елек-
троінструментів. 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, сай-
динг, блокхауз, зварю-
вальні роботи, сантехніка, 
пайка труб, опалення та 
інше. Тел. 0994174060

 ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА: 
монтаж та ремонт внутріш-
ньої електропроводки. Тел. 
0667462853

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ 
МАШИН, пилососів, холо-

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

 СПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВ та 
підрізання будь-якої склад-
ності. Тел. 0988654900, 
0505609195

 МАЙСТЕР НА ГОДИНУ. 
Встановлення розеток та 
вимикачів. Заміна та ремонт 
сантехніки. Шпаклівка, ґрун-
товка, фарбування, клейка 
шпалер. Тел. 0686502074

РОБОТА

 На роботу потрібні МИЙ-
НИКИ. 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 прожи-
ванням. Тел. 0509608070 

 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, 

ЗАКУПОВУЄМО 
ТЕЛЯТ 

від молочного 
до 200 кг.

Ціна договірна.
Тел.: 

0665677984
0688167184 5

КУПЛЮ ДОРОГО
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, КІЗ

5Тел. Тел. 0669669486, 06729960550669669486, 0672996055

ЦІЛОДОБОВО, ЦІЛОДОБОВО, 
ВИМУШЕНИЙ ДОРІЗВИМУШЕНИЙ ДОРІЗ

5

коней, 
биків, 
корів, 
свиней
Тел. 0991650345, 
0973316591 (Тимур)

КУПЛЮ

4

Тел.Тел. 0950086550  0950086550 
09947574550994757455

Куплю СВИНЕЙ

4

Тел.Тел. 0950086550  0950086550 
09947574550994757455

Куплю СВИНЕЙ

25

Електронні ваги

0954898661 
0684151318

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

Те
л.

 

КУПЛЮ

Оголошення, реклама

 ФГ ПРОДАЄ 
КУКУРУДЗУ. 

З доставкою. 
Тел. 0995139836 

(№4)

8

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

М’ЯСОКОМБІНАТ 
(М. ХАРКІВ) 
ЗАКУПОВУЄ

Тел. 0672140001, 0952140001
(Владислав)Д

О
РІ

З

Биків, корів, 
телиць, кіз, 
коней

КУПЛЮ 
ДОРОГО 

( м. Харків) 

(Ж
е

ня
)0992000882 

0970259844

ДОРІЗ 

8

Тел.: Тел.: 09913203450991320345

Цілодобово. Дорого

6

корів 
биківКУПЛЮ 

посвідчення водія кате-
горії «В», знання ПК. Звер-
татися за адресою: м. Гадяч, 
вул. Лохвицька, 29. Тел. 
0675369805

 У цех по пошиттю мішків
(с. Біленченківка) ЗАПРО-
ШУЄМО НА РОБОТУ ПРА-
ЦІВНИКІВ. Повний соцпакет. 
З/п від 5 тис. грн. Робота поз-
мінна. Підвіз до місця роботи. 
Тел. 0958418814 (Телефо-
нувати у робочі дні з 9,00 до 
17,00)

 ЖІНКА ШУКАЄ РОБОТУ
(60 років). Розгляну всі про-
позиції. Тел. 0957776612. 

 На роботу потрібен ПРО-
ДАВЕЦЬ зі знанням РРО. 
Звертатися компетентній 
людині. Тел. 0999369454

 ЗАПРОШУЮ НА РОБОТУ. 
Тел. 0999508032

 ШУКАЮ РОБОТУ ОХО-
РОНЦЯ. Тел. 0662397207. 

 ТОВ «Сервіс-Контакт» 
(м. Гадяч, вул. Героїв Май-
дану, 78А) запрошує на 
роботу: СЛЮСАР-МО-
ТОРИСТ, СЛЮСАР ПО 
РЕМОНТУ ХОДОВОЇ 
ЧАСТИНИ, СЛЮСАР ПО 
РЕМОНТУ ДИЗЕЛЬНОЇ 
ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ. Тел. 
0509810509

 Потрібні МИЙНИКИ. Тел. 
0953344447

 Надам роботу ВОДІЮ
категорії «D» з досвідом 
роботи на маршрутах дале-
кого слідування. З/п висока. 
Тел. 0992908542

Тел. 0955192500 
(Олена). (№5)

ВІДДАМО 
у добрі руки 

цуценят. 

ЗАМОВЛЯЙТЕ НА ВЕСНУ 
РОБОТУ+МАТЕРІАЛИ зi 

знижкою до 20%.  РЕМОНТИ 
БУДИНКIВ, КВАРТИР під 
ключ. Перепланування. 

БУДIВНИЦТВО- будинки, при-
будови, павiльони, гаражi, 

навiси, альтанки. Банi, 
паркани. 

ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд 
ключ. Мансарднi дахи.

УТЕПЛЕННЯ, облицювання 
будинкiв. 

Тел. (068) 690 27 40, (050) 013 
07 05. (№4)
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А також між Петроградським ревнаркомом 
та путінським режимом? Аргументовані вер-
сії відповідей на ці питання має кандидат іс-
торичних наук, екс-начальник управління на-
укового забезпечення політики національної 
пам’яті Українського інституту національної 
пам›яті, нині директор Центрального дер-
жавного історичного архіву Києва Ярослав 
Файзулін. Тому саме до нього ми звернулися, 
щоб з приводу Дня пам’яті героїв Крут поди-
витись на одну з героїчних сторінок україн-
ської історії крізь призму сучасності. І навпа-
ки – побачити сучасну Україну через події, 
які відбувалися 29 січня 1918 року біля се-
лища Крути на Чернігівщині.

— пане Ярославе, бій під Крутами – одна 
з найбільш міфологізованих подій в україн-
ській історії. Чому саме він став символом ге-
роїзму українських вояків?

— Я би почав із сухих фактів. Бій під Кру-
тами 29 січня 1918 року був одним з епізодів 
Першої російсько-української війни, яка роз-
почалася в грудні 1917 року і завершилася у 
квітні 1918-го. Стався цей бій на залізничній 
станції Крути, що на перегоні між Бахмачем 
і Ніжином. З одного боку – радянське вій-
сько, яке вело наступ на Київ з боку Бахма-
ча і складалося з двох так званих революцій-
них армій: перша – Єгорова і друга – Берзіна. 
Також з радянського боку брали участь бій-
ці загону Кудинського. Назва «армія» досить 
умовна: загальна кількість усіх цих загонів не 
перевищувала 7 тис. осіб. У бою під Крутами 
з російського боку брали участь 4-6 тис. бій-
ців. З другого боку – українські війська за-
гальною чисельністю 520 вояків, які склада-
лися з учнів Київської юнацької військової 
школи ім. Б. Хмельницького та Помічно-
го студентського куреня Січових стрільців. 
Останній складався зі студентів Київського 
університету Св. Володимира, Українсько-
го народного університету, Київської гімназії 
Кирила та Мефодія – 18-20-річні юнаки (те-
перішньою мовою – курсанти), учні та сту-
денти, що здебільшого були неготовими до 
військових дій і мали погане обмундируван-
ня. Росіяни мали десятикратну перевагу в 
живій силі, на озброєнні у них був бронепо-
тяг «ім. Володимира Леніна», артилерія та 
стрілецька зброя. Українці мали 16 кулеметів, 
бронепотяг і бойовий потяг (залізничні плат-
форми з гарматою на кожній), які поступа-
лися в потужності російському панцернику. 
Українцям завдяки вигідній позиції і героїзму 
бійців вдалося стримувати наступ до темря-
ви, вони завдали росіянам значних втрат. По-
тім під тиском нападників організовано від-
ступили до ешелонів, що очікували неподалік 
станції, і вирушили в бік Києва, руйнуючи за 
собою залізничні колії. Але одна студентська 
чота – 28 хлопців, заблукавши у темряві, пі-

дійшли до станції Крути, у той час уже за-
йнятої більшовиками, і потрапили у полон. 
Хлопців катували, а потім стратили. Цим ро-
сійські війська порушили міжнародну Жене-
вську конвенцію 1907 року. Відомим епізодом 
є те, як один із крутянців, учень української 
гімназії, галичанин Григорій Піпський, перед 
стратою почав співати «Ще не вмерла Украї-
на». Результати бою: втрати росіян – 300 осіб 
убитими, українців – 70-100 осіб.

— Отже, чому цьому бою, далеко 
не наймасштабнішому у тій війні, 
надається таке значення?
— Головна причина у тому, що внаслідок 

того бою наступ російських військ було зупи-
нено на декілька днів, і це було надзвичайно 
важливо, оскільки в цей час уряд Української 
Народної Республіки проводив переговори 
з державами Четвертного союзу (Німеччи-
на, Австро-Угорщина, Болгарія і Туреччина) 
у Брест-Литовському, які закінчилися 9 лю-
того 1918 року підписанням Берестейського 
мирного договору – по суті, першого догово-
ру, який визнавав УНР як самостійну дер-
жаву, суб’єкт міжнародних відносин. Згодом 
українські війська, підтримувані німецькими 
та австро-угорськими, розпочали звільнення 
території України від більшовиків. У квіт-
ні 1918 року практично вся територія Укра-
їни була звільнена з-під російської окупації. 
Отже, бій під Крутами став боєм за майбут-
нє України. У березні 1918 року мирний дого-
вір із країнами Четвертного союзу підписала 
делегація Російської Соціалістичної Феде-
ративної Радянської Республіки. Росіяни зо-
бов’язувались визнати право українського 

народу на самовизначення, законність влади 
Центральної Ради на території України, ви-
вести з території України свої війська, при-
пинити будь-яку агітацію і пропаганду проти 
уряду УНР. Власне, росіяни визнавали укра-
їнську державу в кордонах, проголошених ІІІ 
Універсалом Центральної Ради і Берестей-
ським мирним договором. Тобто сучасні До-
неччина, Дніпропетровщина, Харківщина, 
Миколаївщина і Херсонщина були у складі 
української держави, і це питання навіть не 
обговорювалося. Чому? Бо більшість насе-
лення цих регіонів складали українці, і це ні 
у кого не викликало сумнівів. Відкритим ли-
шалося питання про теперішні російські те-
риторії: Курщину, Воронежчину, Донщину, де 
більшість також складали українці. Це питан-
ня, за домовленістю з більшовицьким урядом, 
у подальшому мало вирішуватися шляхом 
плебісциту. Тож коли Путін каже, що терито-
рії Новоросії відійшли до України безпідстав-
но, це, м’яко кажучи, неправда.

— Чого було більше у бою під Крутами 
– героїзму чи трагедії, самопожертви 
чи недолугості командування?
— Надзусилля, жертовність і героїзм од-

них мають і зворотний бік – безвідповідаль-
ність інших. Так було і у бою під Крутами. З 
одного боку, молодь справді героїчно захи-
стила Батьківщину. З другого боку, значна 
частина військ київського гарнізону зайняла 
нейтральну позицію і відмовлялася проти-
стояти більшовикам. У 1918-му український 
уряд не зміг створити повноцінного війська і 
не втримав українську державність з вини со-
ціалістичного керівництва Центральної Ради, 

яке було переконане у тому, що російські бра-
ти-соціалісти ніколи не почнуть військової 
агресії проти України. Створення війська по-
чалося лише в грудні 1917-го – січні 1918-го. 
У газетах, які видавалися в Києві, публіку-
валися заклики вступати до Гайдамацького 
коша Слобідської України. Паралельно ство-
рювався студентський курінь Січових стріл-
ків, куди записувалася патріотична молодь – 
саме вона захистила українську державність 
під Крутами. Запис до студентського куре-
ня відбувався у вестибюлі будівлі Централь-
ної Ради (нині – Київського міського будин-
ку вчителя).

— Чому сучасному українцю важливо 
знати про цю битву і загалом про 
ту війну? В чому їхня актуальність 
у нинішніх обставинах?
— Війна, яку вели більшовики проти Укра-

їни, починаючи з грудня 1917-го, була, як за-
раз кажуть, гібридною. Більшовики спочатку 
зробили спробу захопити владу в Україні по-
рівняно мирним способом. В багатьох містах 
з листопада 1917 року закладалися більшо-
вицькі ревкоми, які мали політичним шля-
хом або шляхом повстання захопити владу. 
Зокрема, у Києві повстання відбулося 12–13 
грудня, але воно було придушене українськи-
ми військами. Після цієї невдачі більшовики 
наполягли на проведенні Першого всеукра-
їнського з’їзду рад у Києві, але їхні делегати 
не змогли отримати більшість і провести по-
трібні більшовикам рішення. Тоді російська 
делегація від’їхала у Харків, де провела аль-
тернативний з’їзд, проголосивши утворення 
Української Соціалістичної Радянської Рес-
публіки (УСРР). Це маріонеткове утворен-
ня повністю контролювалося з Москви, чим 
нагадує теперішні «ДНР» та «ЛНР». Уряд 
УСРР складався здебільшого не з українців 
за національністю, які не знали мови, не ро-
зуміли місцевих реалій і не мали підтрим-
ки суспільства. Втім, чи не єдиним завдан-
ням цього уряду було висунути ультиматум 
Центральній Раді, звинувативши її у буржу-
азності, а потім оголосити їй війну. Офіційно 
Росія з УНР не воювала, діючи від імені хар-
ківського радянського уряду – так само, як 
зараз з Україною воюють начебто «ЛНР» та 
«ДНР», а не Росія. Із Росії відбувалося поста-
чання живої сили (балтійські матроси, черво-
ногвардійці, розпропаговані робітники), зброї 
та спорядження для армії радянської Украї-
ни. Крім того, більшовики створили ще низ-
ку маріонеткових анклавів, зокрема так звану 
«Донецько-Криворізьку радянську республі-
ку» та «Одеську радянську республіку». Так 
відбувалося формування єдиного російсько-
го фронту проти УНР.

Підготувала Валентина Йотка за матеріалами 
офіційного сайту УІНП.

29 січня в Україні відзначають пам›ять 
героїв Крут - українських студентів, які, 
намагались зупинити більшовицький на-
ступ на Київ у 1918 році, потрапили в по-
лон і були розстріляні більшовиками.

Захисники
З українського боку в бою під Крутами 

брали участь приблизно 600 бійців:
250-400 старшин та курсантів Першої 

української військової школи ім. Богдана 
Хмельницького;

114-130 добровольців 1-ї сотні Куре-
ня студентів Січових Стрільців (студен-
ти університету св. Володимира, учні гід-
ротехнічної школи, учні лікарської школи 
тощо);

60 вояків Куреня смерті;
80 бійців чернігівського вільного 

козацтва;
кавалерійський загін.
Їм протистояли шість-сім тисяч 

більшовиків.

Бій 29 січня 1918 року тривав кілька го-
дин і завершився великими втратами для 
більшовиків. Українськім бійцям вдалося 
на кілька днів зупинити просування біль-
шовицьких військ до Києва. Симон Пет-
люра мав час на придушення повстання 
більшовиків на заводі «Арсенал».

Історик Ярослав Файзулін в інтерв›ю 
Cultprostir, яке поширив Український ін-
ститут національної пам›яті, оцінив бойо-
ві втрати серед більшовиків у 300 людей, 
серед бійців УНР - у 70-100 загиблих. Він 
також зазначав, що бій під Крутами надав 
час уряду УНР підписати 9 лютого Бере-
стейській договір з країнами Четвертного 
союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Ту-
реччина та Болгарія). УНР була визнана 
як самостійна держава, а її армія отримала 
підтримку німецької та австро-угорської 
армій у боротьбі з більшовиками.

Самопожертва
На залізничній платформі в Крутах за 

130 км від Києва українські студенти ці-
ною власного життя зупинили на кілька 
днів наступ більшовицької армії на укра-
їнську столицю. Приблизно 30 студентів 
з розвідувального підрозділу потрапили в 
полон, більшовики їх розстріляли. Є ймо-
вірність, що перед смертю їх піддали тор-
турам. Відомі прізвища лише 19 загиблих. 
Для УНР загиблі студенти одразу стали 
героями. Одним з перших написав вірша 
«Пам’яті тридцяти» Павло Тичина.

Командувач
Командувачем українських частин, 

які брали участь у бою під Крутами, був 
Аверкій Гончаренко - колишній капітан 
російської імператорської армії, нагоро-
джений Георгіївським хрестом. На час по-
дій він був командиром куреня Першої 
української військової школи імені Бог-
дана Хмельницького. Відомо, що пізніше 
він працював у Військовому міністерстві 
Української держави Павла Скоропад-

ського, а у 1919 році був одним з сорат-
ників Симона Петлюри, очолював його 
державну канцелярію. Після війни він осе-
лився на Галичині. У Другій світовій війні 
воював в лавах Першої української дивізії 
Української національної армії. Помер в 
еміграції у США 1980 року.

Через брак документів про ті події істо-
рики неодноразово спиралися на спогади 
їх учасників. Але мемуари є суб›єктивною 
оцінкою подій і наведена інформація по-
требує додаткової перевірки. Як зазначав 
краєзнавець та письменник Станіслав Ца-
лик, головним джерелом інформації про 
бій під Крутами була праця Дмитра Доро-
шенка «Історія України. 1917-1923», на-
писана 1930 року в Берліні. «Перевидана 
кілька разів у незалежній Україні, вона, на 
жаль, містить чимало перекручень, слугу-
ючи і нині основним джерелом вигадок 
про той бій», - зазначав Цалик.

«ЩО СПІЛЬНОГО МІЖ ГЕРОЯМИ КРУТ ТА 
«КІБОРГАМИ» ДОНЕЦЬКОГО АЕРОПОРТУ?»

Бій під Крутами: важливі факти
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Оголошення

ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 30,60

А-95 31,70

ДП 30,51
ГАЗ 19,00

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава)
станом на 25.01.2022 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 25.01.2022 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 28,52 28,86 28,3749

EUR 32,13 32,64 32,0594

PLN 6,95 7,10 7,0271

4

Комп'ютерна діагностика. Ремонт і регулювання 
інжектора, карбюратор, чистка форсунок, розхід 

палива СО-СН. Установка: автосигналізації, 
ксенон, магнітоли та інше доп. обл.

Ремонт стартерів та генераторів до будь-яких 
авто та с/г техніки. З/ч в наявності.

Тел. 0662506957

АВТОЕЛЕКТРИК

24.02.2022

25Тел.0958276908

ПОСЛУГИ 
АСЕНІЗАТОРА
ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ 

6 м куб.

ПО МІСТУ 
ТА РАЙОНУ

4

(сосна, липа), дошка 
для підлоги, блок 

хаус, паркетна 
дошка, брус

ВАГОНКА 
Тел. 0988113050

Очищення 
димоходів, камінів, 

вентиляційних 
каналів турбощіткою.
Діаметр димоходів від 

100 до 400 мм. 
25

Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.

0958276908

5

 ЧОРНИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ 

МЕТАЛІВ
Дорого

Лі
ц.

 А
Е 

№
29

25
58

 в
ід

 5
.0

5.
14

Тел. 0997956117

ПРОДАЖ ТА ОБМІН 
вуглекислотних та 
кисневих балонів

АРГОН

БРУХТ

Четвер, 27 січня
Хмарно
мін. -10°, макс. -4°

П’ятниця, 28 січня
Хмарно, сніг
мін. -3°, макс. +1°

Субота, 29 січня
Хмарно, дощ зі снігом
мін. -2°, макс. +1°

Неділя, 30 січня
Хмарно, сніг
мін. -3°, макс. -1°

Вівторок, 1 лютого 
Хмарно, слабкий сніг
мін. -7°, макс. -2°

Середа, 2 лютого
Хмарно, слабкий сніг
мін. -8°, макс. +1°

Понеділок, 31 січня
Хмарно, слабкий сніг
мін. -4°, макс. +1°

4

Машиніста тепловоза
Електромонтера з ремонту та 

обслуговування електроустаткування
Складача поїздів

м. Гадяч, Гадяцький р-н, Полтавська обл. 
Тел. 0505900181

ТДВ «Гадяцький елеватор»
Запрошує на роботу:

4

Куплю
Пляшки горілчані - 1 грн/шт., 

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

макулатуру, поліетилен. 

Тел. 0501838458, 0980922374
4

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування, 
гарантіяНизькі Низькі 

ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

МАКУХА 
СОНЯШНИКОВА 

ВІД ВИРОБНИКА. 

ТЕЛ. 0689189253, 
0500548849

ЦІНА ВІД
 6,50 ГРН /КГ 

З ДОСТАВКОЮ. 

5

КУПЛЮ 
СТАРІ 0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

Картковий рахунок: 26202890113287
IBAN: UA 793052990000026202890113287

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Код отимувача: 2435106262.

Отримувач: Костюкова Світлана Євгенівна
Призначення платежу: поповнення рахунку.

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.

6

МАГНІТНІ БУРІ У ЛЮТОМУ
Середньої сили – 1-2, 22 та 27 числа. 
Слабка – 7-9 лютого.
Короткочасний слабкий спалах - 15 лютого.

КАЛЕНДАР СТРИЖКИ ТА КРАСИ 
Сприятливі дні для стрижки та фарбування: 
7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21.
Несприятливі дні: 3.

МАНІКЮР, ПЕДИКЮР
Сприятливі дні: 4,11,18, 25, 27.
Несприятливі дні: 3, 5, 10, 12, 13, 14, 19, 26.

МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР РИБАЛКИ 
Найкращий клює: 6, 7, 8, 24, 25, 26.
Добре клює: 
3, 4, 5, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 27, 28.
Середньо клює: 1, 2, 12, 13, 14, 18, 19, 20.
Не клюватиме: 15, 16, 17.

: 3, 5, 10, 12, 13, 14, 19, 26.
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ДПІ: ПРО ПЕРЕВАГИ 
ЕЛЕКТРОННИХ 
СЕРВІСІВ ВІД ДПС

Гадяцька ДПІ повідомляє платникам 
про переваги електронних сервісів від 
ДПС, зокрема,  про можливість засто-
сування фізичними особами  «Електро-
нного кабінету платника» для сплатити 
податків, зборів та інших платежів через 
режим «Стан розрахунків з бюджетом». 
Меню «Стан розрахунків з бюджетом» 
приватної частини «Електронного ка-
бінету платника» надає можливість фі-
зичним особам після ідентифікації за 
допомогою платіжної системи сплати-
ти податки, збори, платежі за допомо-
гою платіжної карти або за допомогою 
QR-коду. Для юридичних осіб можли-
вість сплати податків, зборів та плате-
жів через «Електронний кабінет плат-
ника» не реалізована. З інформацією 
щодо сплати податків, зборів, платежів 
фізичними особами можна ознайоми-
тись в меню «Стан розрахунків з бю-
джетом» розділу «Допомога». Робота у 
приватній частині «Електронного кабі-
нету платника» здійснюється з викорис-
танням кваліфікованого електронного 
підпису, отриманого у будь-якого Ква-
ліфікованого надавача електронних до-
вірчих послуг. Вхід до «Електронно-
го кабінету» здійснюється за адресою: 
https://cabinet.tax.gov.ua, а також через 
офіційний вебпортал ДПС. 

ПОДАННЯ 
ОДНОРАЗОВОЇ 
(СПЕЦІАЛЬНОЇ) 
ДОБРОВІЛЬНОЇ 
ДЕКЛАРАЦІЇ, ЗА 
ОБ’ЄКТИ РУХОМОГО 
АБО НЕРУХОМОГО 
МАЙНА, ЯКІ БУЛИ 
ОТРИМАНІ У СПАДОК 
(ПОДАРУНОК) 
ВІД ЧЛЕНА СІМ’Ї 
ПЕРШОГО АБО 
ДРУГОГО СТУПЕНЯ 
СПОРІДНЕННЯ 

Згідно з п. 3 підрозд. 9 прим. 4 розд. 
ХХ «Перехідні положення» Податко-
вого кодексу України від 2 грудня 2010 
року № 2755-VI із змінами та доповнен-
нями (далі – ПКУ) скористатися одно-
разовим (спеціальним) добровільним 
декларуванням можуть фізичні особи 
- резиденти, у тому числі самозайняті 
особи, а також фізичні особи, які не є 
резидентами України, але які були ре-
зидентами на момент отримання (на-
буття) об’єктів декларування чи на мо-
мент нарахування (отримання) доходів, 
за рахунок яких були отримані (набуті) 
об’єкти декларування, і які відповідно 
до ПКУ є чи були платниками податків. 

Відповідно до п. 1 підрозд. 9 прим. 4 
розд. ХХ ПКУ одноразове (спеціаль-
не) добровільне декларування – це осо-
бливий порядок добровільного деклару-
вання фізичною особою, визначеною п. 
3 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ ПКУ, на-
лежних їй активів, розміщених на тери-
торії України та/або за її межами, якщо 
такі активи фізичної особи були одер-
жані (набуті) такою фізичною особою 
за рахунок доходів, що підлягали в мо-
мент їх нарахування (отримання) опо-
даткуванню в Україні та з яких не були 
сплачені або сплачені не в повному об-
сязі податки і збори відповідно до вимог 
законодавства з питань оподаткування 
та/або міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, та/або які не були заде-

кларовані в порушення податкового та 
валютного законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на кон-
тролюючі органи, протягом будь-якого 
з податкових періодів, що мали місце до 
1 січня 2021 року. 

ЗА РОЗГОЛОШЕННЯ 
ВІДОМОСТЕЙ З 
ОДНОРАЗОВОЇ 
(СПЕЦІАЛЬНОЇ) 
ДОБРОВІЛЬНОЇ 
ДЕКЛАРАЦІЇ 
ПЕРЕДБАЧЕНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Гадяцька ДПІ ГУ ДПС у Полтав-
ській області інформує, що відомості, 
які містяться в одноразових (спеціаль-
них) добровільних деклараціях та до-
даних до них документах, є конфіден-
ційною інформацією та не підлягають 
розголошенню центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику, та його посадови-
ми особами без письмової згоди декла-
ранта, крім випадків, коли це прямо пе-
редбачено законами або рішенням суду. 

За розголошення такої інформації, у 
тому числі внаслідок службової недба-
лості або допуску до інформації інших 
осіб, які не мають такого права, а та-
кож незаконне використання таких ві-
домостей посадові особи центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує 
державну податкову політику, притя-
гаються до цивільної, адміністративної, 
кримінальної та іншої відповідальності 
згідно із законом. 

ОПОДАТКУВАННЯ 
ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ 
ОСІБ РЕГУЛЮЄТЬСЯ 
ПОЛОЖЕННЯМИ 
РОЗД. IV ПКУ 

Порядок оподаткування доходу, от-
риманого платником податку на дохо-
ди фізичних осіб в результаті прийняття 
ним у спадщину чи дарунок нерухомо-
го або рухомого майна, визначено ст. 
174 ПКУ, відповідно до п.п. «а» п.п. 
174.2.1 п. 174.2 якої за нульовою став-
кою оподатковуються об’єкти спадщи-
ни, що успадковується членами сім’ї 
спадкодавця першого та другого ступе-
нів споріднення. 

При цьому об’єкти дарування, зазна-
чені в п. 174.1 ст. 174 ПКУ, подарова-
ні платнику податку іншою фізичною 
особою, оподатковуються згідно з пра-
вилами, встановленими розд. IV ПКУ 
для оподаткування спадщини (п. 174.6 
ст. 174 ПКУ). 

Відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ 
особами, відповідальними за сплату 
(перерахування) податку до бюджету, 
є спадкоємці/обдаровані, які отримали 
спадщину/дарунок. 

Дохід у вигляді вартості успадковано-
го/отриманого у дарунок майна (у ме-
жах, що підлягає оподаткуванню, зазна-
чається в річній податковій декларації 
про майновий стан та доходи, крім спад-
коємців, які отримали у спадщину/да-
рунок об’єкти, що оподатковуються за 
нульовою ставкою податку на доходи 
фізичних осіб. 

Таким чином, якщо об’єкти рухомо-
го або нерухомого майна були отрима-
ні у спадок (подарунок) від члена сім’ї 
першого або другого ступеня споріднен-
ня, то подавати одноразову (спеціаль-
ну) добровільну декларацію платнику 
податків не потрібно за умови відсут-
ності інших підстав для подання такої 
декларації. 
Гадяцька ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області

Бартер – це прямий безгрошовий 
обмін товарами або послугами. Він 
досить давно заклав основи сучасних 
ринкових відносин, проте не залишив-
ся лише на сторінках книжок історії. 
Договір міни й сьогодні є розповсю-
дженим способом засвідчення цивіль-
но-правових відносин. Як розповіли у 
Північно-Східному міжрегіональному 
управлінні Міністерства юстиції (м. 
Суми), за умовами такої домовленості 
кожна зі сторін зобов›язується пере-
дати у власність один товар в обмін на 
інший. Цей правочин має на меті без-
поворотне відчуження кожною зі сто-
рін належного їй майна. Сторони до-
говору міни є продавцем того товару, 
який він передає в обмін, і покупцем 
товару, який він одержує взамін. Дого-
вором може бути встановлена доплата 
за товар більшої вартості, що обміню-
ється на товар меншої вартості. Право 
власності на обмінювані товари пере-
ходить до сторін одночасно після ви-
конання зобов›язань щодо передання 
майна обома сторонами, якщо інше не 
встановлено договором або законом.

Для посвідчення нотаріусом догово-
ру міни необхідні наступні документи:

Документ, що посвідчує особу.
Реєстраційний номер облікової 

картки платника податків.

Правовстановлюючий документ на 
рухоме або нерухоме майно, а у ви-
падку міни земельної ділянки також 
потрібен витяг із Державного земель-
ного кадастру.

Експертно-грошова оцінка (якщо 
предметом міни є земельна ділянка 
або транспортний засіб).

Довідка про відсутність забудов з 
бюро технічної інвентаризації або міс-
цевої ради (у випадку міни земельної 
ділянки, на яких відсутня забудова).

Рішення (дозвіл) опікунської ради 
та свідоцтво про народження (якщо 
власником (співвласником) май-
на є фізична особа, яка не досягла 18 
років).

Згода співвласників або чоловіка 
(дружини) та свідоцтво про реєстра-
цію шлюбу (у випадку міни майна, що 
перебуває у спільній власності).

Звертаємо увагу, що нотаріус має 
право витребовувати й інші докумен-
ти, необхідні для вчинення нотаріаль-
них дій. До речі, протягом минулого 
року на теренах Північно-Східного 
міжрегіонального управління Мініс-
терства юстиції (м. Суми) нотаріу-
си засвідчили 184 договори міни, зо-
крема на Полтавщині – 110 угод, на 
Сумщині – 29 та 45 правочинів – на 
Чернігівщині.

За минулий 2021 рік на телефон 
«гарячої лінії» УДМС у Полтавській 
області

надійшло 412 звернень громадян. З 
них найпоширеніше запитання «Чи 
готовий мій паспортний документ?».

Отже нагадуємо, що дізнатися стан 
оформлення паспортних докумен-
тів можна: на офіційному сайті Дер-
жавної міграційної служби України 
за посиланням: https://dmsu.gov.ua/
services/docstate.html

· 70 допомогою інтерактивного сер-
вісу #ДМС_БОТ у популярних месе-
нджерахViber та Telegram.

Саме ці сервіси поінформують вас 
про кожен новий етап оформлення до-
кумента до моменту його прибуття до 
підрозділу та видачі.

Для отримання вже виготовленого 
біометричного паспортного докумен-
ту достатньо: переконатись, що він го-

товий та доставлений у підрозділ; за-
вітати до територіального підрозділу 
протягом робочого часу та отримати 
свій документ.

На сьогодні, у територіальних під-
розділах Міграційної служби Пол-
тавщини знаходяться 2,0 тися-
чі закордонних паспортів та 1,8 
тисяч ID-карток, які очікують своїх 
власників.

Виникли питання - звертайтеся 
на номер телефону «гарячої лінії» 
(0532)60-89-69 або у Facebook за по-
силанням: https://www.facebook.com/
udmspl

Чекаємо у наших підрозділах та вко-
тре просимо громадян при відвідуван-
ні дотримуватися рекомендацій МОЗ, 
зокрема носіння масок та дотримання 
дистанції1,5 м.

УДМС у Полтавській області

З РУК В РУКИ: ЯК ДОКУМЕНТАЛЬНО 
ЗАСВІДЧИТИ ДОГОВІР МІНИ?

ЧИ ГОТОВИЙ ПАСПОРТНИЙ ДОКУМЕНТ: 
найпоширеніше запитання, що надходить 
на телефон «гарячої лінії» УДМС
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ОВЕН 
(21.03 - 20.04).
Тиждень достатньо 
нестабiльний i на-
пружений, але не 

забувайте про свою iнтуїцiю, 
особливо у понедiлок, вона 
допоможе вам уникнути об-
ману. Вашi проекти можуть ви-
явитися незатребуваними, але 
це не привiд для вiдчаю. Обе-
режнiше з операцiями, осо-
бливо якщо їх пропонують новi 
партнери. Ризик в найближчий 
день вам протипоказаний.

ТЕЛЕЦЬ 
(21.04 - 21.05).
На цьому тижнi вам 
доведеться призва-
ти на допомогу свою 

мудрiсть i терпiння, вам нале-
жить виконати велику роботу 
над помилками. Можливо, вам 
захочеться перетворитися на 
невидимку, щоб не привертати 
до себе уваги. У четвер будьте 
уважнi при спiлкуваннi з коле-
гами, оскiльки будь-яке необе-
режне слово може обернутися 
проти вас. П`ятниця занурить 
вас з головою в рiшення осо-
бистих проблем. У вихiднi по-
старайтеся влаштувати зустрiч 
з друзями.

БЛИЗНЮКИ 
(22.05 - 21.06).
Настає час приєм-
них i радiсних подiй. 
Ваше життя зараз 

змiнюється на краще, ви вiд-
кинете сумнiви i смiливо пiде-
те вперед - до своєї мети. 
Улюблена людина подасть вам 
пiдтримку i приємно здивує. 

Ви ще раз перекона-
єтеся, що все робите 
правильно.

РАК (22.06 - 23.07).
У вас з`явиться реальний шанс 
здiйснити свої задуми, єдиним 
ворогом, який загрожує пере-
шкодити, буде ваша ж власна 
метушливiсть. Все або майже 
всi ви зможете реалiзувати, 
якщо дiятимете послiдовно 
i логiчно. Кiнець тижня може 
бути особливо насиченим i на-
пруженим, але енергiї i сил у 
вас хоч вiдбавляй.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08).
Не перенавантажуй-
те себе роботою. 

Не берiть на себе чужi задачi 
i проекти. У вихiднi вам необ-
хiдно повноцiнно вiдпочити. 
Постарайтеся управляти своїм 
емоцiйним станом, щоб воно 
не стало руйнiвним для оточу-
ючих. Зараз час для пiдведен-
ня певних пiдсумкiв i рiшення 
старих проблем, а не для по-
чатку чогось нового.

ДЕВА 
(24.08 - 23.09).
На цьому тижнi вам 
необхiдно зупинити-
ся i задуматися, чи 

правильний вибiр ви зроби-
ли. До вас може повернутися 
ваша колишня любов. У про-
фесiйних справах вiрогiднi рiз-
кi змiни, проте це не особливо 
вплине на результат. Можли-
во, якщо ви виявите зацiкав-
ленiсть i активнiсть, з`явиться 
дуже перспективний проект, 
але необхiдно продумати дрiб-
ницi i ретельно зважити фiнан-
совi наслiдки.

ВАГИ 
(24.09 - 23.10).
На цьому тижнi не 
варто поспiшати з 
рiшенням проблем. 

Деякi з них можуть зникнути 
i самi, немає чого дарма на-
пружуватися. Вдалий момент 
для того, щоб поговорити по 
душах з своїм обранцем. Мож-
ливо, ви зрозумiєте, що у вас 
рiзнi цiлi. У вихiднi творчi iдеї 
сипатимуться немов з рогу 
достатку.

СКОРПIОН 
(24.10 - 22.11).
Ви зможете з лег-
кiстю подолати прак-
тично всi труднощi, 

що виникають на вашому шля-
ху. Ви здатнi зробити щасли-
вою свою улюблену людину. 
Якщо гори не скрутите, то хоча 
б зсунете з мiсця. Зараз або 
нiколи. Слушний момент для 
змiни роботи i мiсця прожи-
вання, пропозицiї руки i серця, 
постановки нових задач. Саме 
зараз ви здатнi вирiшити дав-
но турбуючi вас питання i до-
битися успiху.

СТРIЛЕЦЬ 
(23.11 - 21.12).
П о с т а р а й т е с я  в 
будь-якiй обстановцi 

зберiгати спокiй. Не потурайте 
своїм i чужим слабкостям. Вiд-
носини з надiйними партне-
рами покращають i обернуть-
ся помiтними зрушеннями в 
дiловому i особистому життi. У 
четвер будуть вдалими поїзд-
ки i вiдрядження. У вихiднi по-
старайтеся забути про справи 
i провести час в приємнiй ком-
панiї, можна вiдправитися за 
мiсто.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01).
Ви важлива частина 
мозаїки. Ваша участь 
в подiях цього тижня 

може показатися незначною, 
але, насправдi, буде визна-
чаючим. Вiд вас потрiбно вiд-
повiдальнiсть i здатнiсть три-
мати ситуацiю пiд контролем. 
Другої половини тижня коштує 
присвятити сiм`ї.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02).
Життя повне неспо-
дiванок. Вас оточува-
тимуть або таємницi, 

або плiтки. На них не варто 
звертати увагу. Просто робiть 
свою справу. Але не берiть на 
себе нездiйсненнi зобов`язан-
ня, iнакше складно буде ви-
плутуватися з ситуацiї. Поста-
райтеся не перестаратися з 
емоцiйними виплiскуваннями.

РИБИ 
(20.02 - 20.03).
Трохи менше суєти! 
Займайтеся тiльки 
необхiдними спра-
вами, а все iнше 

постарайтеся пересунути на 
майбутнє. Якщо ж вiд якихось 
невiдкладних справ все ж таки 
не позбавитися, постарайтеся 
вирiшити їх в першу полови-
ну тижня. До вихiдних утом-
ленiсть, що накопичилася, 
загрожує нагадати про себе. 
Тому, якнайкращим для вас 
варiантом буде виїхати хоча б 
на пару днiв, наприклад, пiдко-
титися на лижах.

 е
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У вільну хвилинку

історії з життя

Тетяні радили продати бать-
ківську хату в селі. Мовляв, 
все одно в місті живеш. Квар-
тиру маєш. Двоюрідний брат 
уже й покупців знайшов, на-
тякнувши на «скромну» вина-
городу за посередництво.

Продавати хату Тетяна не 
хотіла. Проте, на всяк випадок, 
запитала в Степана, чоловіка:

- Що будемо робити?
- Дачі не маємо. А біля хати 

город, садок. Та й внуків колись 
будемо мати куди возити.

…Уперше Тетяна святкува-
ла Різдво наодинці. Наготува-
ла смаколиків. Зробила різдвяний букет з гі-
лочок сосни і ялинки. Тільки радості не було.

- Не побивайся так, Таню, - розраджувала 
сусідка Ярина. - Коли припече, опам’ятають-
ся твої дітки. 

- Може, я їх погано виховувала?
- Таню, часом рідна матір так не трусить-

ся над своїми дітьми, як ти над Степановими. 
Хіба я не бачила? 

- Якби він був живий… Треба було народити 
свою дитину…

…Тетяна зі Степаном працювали на одному 
підприємстві. Степанова дружина померла, за-
лишивши чоловікові двох малих дітей. Ромкові 
було чотири роки, Лесі - два. Жіноцтво не оми-
нало увагою вродливого вдівця. Але виховува-
ти двійко чужих дітей не хотів ніхто.

Степанова мати, рідна сестра, теща по черзі 
бавили Ромка і Лесю. Якось мати сказала:

- Сину, так не може довго тривати. Може б 
ти подумав про одруження? Хай би діти, поки 
малі, звикали до нової сім’ї.

- Ви знаєте, мамо…
- Знаю, що ти кохав Нелю. Але її, на жаль, не 

повернеш.
- Гадаєте, за вдівцями з двома дрібними діть-

ми жінки у черзі стоять?
…Тетяна послизнулася на сходах і добряче 

втовкла ногу. На підмогу підоспів незнайомий 
чоловік.  

- Давайте, допоможу дійти до медпункту. 
Якби наш директор ось так… то відразу поря-
док навели б. Ви тут працюєте?

- Працюю, - простогнала Тетяна.
- І я також.
Так і познайомились. Степан, як і обіцяв, на-

відав її у гуртожитку після роботи. Сусідка, з 
якою мешкала у кімнаті, лукаво запитала:

- Це твій кавалер? Чому не зізнаєшся? Сим-
патичний. Рада за тебе. Нарешті! Тридцять - не 
двадцять. Давно тобі заміж пора, Танько.

- Який кавалер? Допоміг до медпункту до-
шкутигальти. І діти в нього є. 

- Жаль.
- Він удівець.
- О-о-о…
Степан кілька разів, поки Тетяна хворіла, 

приходив до гуртожитку. Довго не засиджу-
вався - вдома чекали діти. Коли ж Тетяна виду-
жала, запросив на денний сеанс у кіно.

Зустрічалися кілька місяців. На Танин день 
народження Степан запропонував їй заміжжя.

- Я ж за тебе на два роки старша. Та й діти… 
Може, вони не будуть любити мене?

…Після одруження Тетяна перебралася з гур-
тожитку в Степанову двокімнатну квартиру. 
Леся з Ромком спершу дивилися на чужу тітку 
боязко. Потім звикли. Почали кликати мамою. 
Свекруха раділа, що невістка добре ставиться 
до дітей. І коли чула, як хтось називав Тетяну 
мачухою, відрубувала:

- Дай Боже усім дітям таких матерів!
Степан заводив мову про третю дитину. Те-

тяна відповідала, що Ромко і Леся їй стали 
рідними.

…Час минав швидко. Ось і діти майже дорос-
лі. Ромко мріє про політехніку. Леся хоче стати 
дизайнером. Степан, аби заробити гроші, зали-
шив підприємство й поїхав за кордон працюва-
ти на будові.

…Ромко майже одразу після закінчення вузу 
вирішив одружитися. Відгуляли весілля. Мо-

лоді оселилися у квартирі Степанової матері, 
яка заповіла помешкання онукам. Степан зно-
ву збирався на роботу за кордон, аби підсоби-
ти Лесі. Тільки зі здоров’ям було не все гаразд. 
Тетяна просила піти до лікарів.

- Трохи попрацюю, приїду й тоді піду, 
- відповів.

Цього разу Степан на роботі довго не затри-
мався. Недуга змусила повернутися додому. 
Згасав на очах. Лікарі казали: зробили все, що 
могли.

- Ромку, Лесю, дайте слово, що не залиши-
те маму, - попросив незадовго до смерті. - Вона 
вас вибавила. Тепер маєте подбати про неї. 
Мама - наш добрий ангел. Бережіть її…

Якось випадково Тетяна почула розмову між 
братом і сестрою.

- Влад пропонує виходити за нього заміж. 
Але де взяти грошей, аби житло винаймати? 
Його предки не багаті. А наші з Владом зарп-
лати невеликі.

- Лесю, будете жити з мамою.
- Ага, все життя мріяла. Це ти щасливчик.
Тетяна не надала значення цій розмові. А не-

вдовзі й забула про неї.                    
…Влад прийшов у зяті. Згодом Тетяна помі-

тила: донька змінилася. Стала нервовою. То на 
неї гляне з ока. То на чоловіка накричить. Га-
дала, молоді звикають один до одного, тому й 
гиркаються.

…Цього недільного дня Тетяна прокинулася 
рано. Взялася смажити млинці. Зачинила две-
рі на кухню, аби не збудити дітей. І ця клята та-
рілка... Вислизнула з мокрих рук і гепнулася на 
долівку. Розбилася вдрузки об кахельну плит-
ку. На кухню влетіла злісна Леся:

- Чого ви товчетеся зранку? Нормальні люди 
сплять.

-  М л и н ц і в  х о ч у  п р и г о т у в а т и , 
- виправдовувалася.

- Не треба нам годити! І взагалі, ви для нас 
чужа. Мачуха! Поки був живий тато, ми вва-
жали нас мамою. Аби його не засмучувати. А 
тепер… Можете забиратися, якщо хочете. Це 
наша з Ромком квартира. Її отримали мама 
з татом, а не ви. Зрештою, у вас є хата в селі. 
Пенсіонерам подобається в землі порпатися.

- Лесю, дитино…
- Ой, не треба цих ваших ніжностей. Яка я 

вам дитина?
Леся більше не кликала Тетяну мамою. І від 

Ромка повіяло прохолодою.
…Ще з порога Тетяна зрозуміла: в хаті черго-

вий скандал.
- Я не збираюся народжувати! - викрикува-

ла Леся. - Для дитини окрему кімнату треба. А 
поки тут живе та… Аборт! Завтра ж піду…

- Не треба губити дитину, - втрутилася у роз-
мову Тетяна. - Звідси піду я.

Леся у відповідь лише хмикнула.
…Її ніхто не зупинив, коли збирала свої по-

житки. Ромко із Владом мовчки сиділи на кух-
ні. А Леся слідкувала, аби Тетяна не взяла чо-
гось зайвого…

- Щось маєте для мене, Ганнусю? - вкотре за-
питала Тетяна у сільської листоноші. Сподіва-
лася: якщо не Леся, то, може, хоча б Ромко при-
шле вітальну листівку.

Свята минули. А діти так і не згадали про 
свою добру мачуху…

Ольга Чорна

МАТИ – НЕ – МАЧУХА
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(листові)

СІЧЕНЬ 6, 7, 15-17 23, 24

У т.ч. капуста, 
салати, 
Цибуля, 
крес-салат, 
фенхель, кріп, 
кмин, селера, 
коріандр

ЛЮТИЙ 3, 12, 13 2, 3, 24, 25

БЕРЕЗЕНЬ 6, 7, 11, 12 1, 2, 24, 25, 28-30

КВІТЕНЬ 7-9, 015-18 5-8, 25, 26, 29, 30
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Р
І
Ч
Н
і

Щавель, ревінь, 
хрін, спаржа

ТРАВЕНЬ 5-6, 12-15 1-6, 22, 23, 29-31

ЧЕРВЕНЬ 1, 2, 11, 12 1, 2, 20

ПАСЛЬОНОВІ:
Помідори, перець, 
баклажани, фізаліс

ЛЮТИЙ 7, 8, 12, 13 2-4, 24, 25

БЕРЕЗЕНЬ 6, 7, 11, 12, 14 1, 2, 23-25, 28, 29

КВІТЕНЬ 3, 4, 7-9, 15, 16 5, 24-28

ТРАВЕНЬ 5, 6, 12-15 22-25, 28, 29, 30, 31, 

ГАРБУЗОВІ:
Гарбузи, кабачки, 
патисони, огірки, 
дині, кавуни, 
кукурудза овочева

КВІТЕНЬ 5, 6, 15-16 5-8, 22, 23

ТРАВЕНЬ 3, 4, 12, 13 2, 6, 21, 29-31

ЧЕРВЕНЬ 8-10, 11, 12 1, 2, 26-29

БОБОВІ
Боби, квасоля, горох

КВІТЕНЬ 5, 6, 15, 16 5, 6

ТРАВЕНЬ 3, 4, 12, 13 21, 29-31

БУЛЬБОВІ
Картопля, батат, 
топінамбур, чуфа

КВІТЕНЬ 17, 18, 21, 22, 30 5-8, 11-13

ТРАВЕНЬ 18, 19, 24, 28 5, 6, 9, 10, 17

ЛОБОВІ
Редиска, буряки 
столові, бруква, 
катран, хрін

БЕРЕЗЕНЬ 18-21, 25, 26, 29, 30 8, 9, 11, 12, 15, 16

КВІТЕНЬ 17, 18, 21, 22, 30 7, 8, 11, 12

ТРАВЕНЬ 18, 19 6, 9, 10, 17

ЗОНТИЧНІ
морква, пастернак, 
петрушка на корінь, 
селера на корінь

БЕРЕЗЕНЬ 20, 21, 25, 26 11, 12, 15, 18

КВІТЕНЬ 17, 18, 21, 22, 30 5-8, 11, 13, 16

ТРАВЕНЬ 18, 19 4-6, 9, 10, 14

ЦИБУЛЕВІ
Цибуля-ріпка, порей, 
шалот, часник ярий

КВІТЕНЬ 19-22 9-13

ТРАВЕНЬ 17-19, 27, 28 7-10

ЧАСНИК
під зиму

ЖОВТЕНЬ 11, 12, 18, 19 1, 2, 8, 9

ЛИСТОПАД 14-18 4, 5

Заборонені дні Січень  13-15 2, 4, 5, 31

Заборонені дні
Ризиковані дні

Лютий 1, 27, 28 21, 22

Березень 2, 27, 28 18-20

Квітень 1, 23, 24 17, 18, 21

Травень 1, 20, 21, 30 14, 15, 20

Червень 29 11, 12, 19

Ризиковані дні Січень 7, 8, 18

Лютий 2 8, 9, 20

Березень 1, 3, 31 21

Квітень 2 20, 22

Травень 2, 29, 31 19, 21

Червень 28, 30 18, 20

ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР 
ГОРОДНИКА 2022-2023 рр.

У календарі враховано лише най-
більш сприятливі дні для сівби та са-
діння овочевих культур відповідно до 
фаз Місяця та знаків Зодіаку. Необхід-
но також враховувати:

– однорічні та багаторічні садити 
окремо;

– сусіднє поєднання культур;
– агротехнічні заходи.

Підготував Михайло Ніконенко, 
городник-аматор, м. Гадяч

Баклажани: якщо насіння не обробле-
не виробником, то не завадить його зне-
заразити і «простимулювати» до про-
ростання (1% розчині марганцівки на 
15-20 хвилин). Ще один варіант - про-
труювання перекисом водню (3 мл пе-
рекису розводяться в 100 мл води і на-
грівають до 40°С – 10 хв.). Грунтова 
суміш: 0,5 склянки золи; 1 ст. л. товче-
ного суперфосфату; 1 ч. л. сечовини; 1 
ч. л. сульфату калію. Тепло дуже важ-
ливе, на етапі прокльовування насіння 
+25-28°С. Через 5-7 днів можна очіку-
вати паростків.

Перець
Найважливіший етап - пророщуван-

ня. У блюдце на марлю, тканину, сервет-
ку або ватний диск викладаємо насіння. 
Прикриваємо зверху і злегка зволожу-
ємо матеріал водою. У воду можна до-
дати сік алое, настій вербових гілок або 
інші стимулятори.

Томати 
В останній декаді лютого можна при-

ступати до посадки томатів. Необробле-
ним насінням помідорів теж не завадить 
пройти підготовку: протруювання, за-
мочування в одному з живильних роз-
чинів, загартовування. Як правило, то-
мати видають перші зелені «петельки»  
на 5-6 день. Як тільки це сталося, розса-
ду виносять на світло.

ЩО СІЄМО У ЛЮТОМУ?



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

ПЕРЕДАТИ ЇХ У ОРЕНДУ 
НА ВИГІДНИХ УМОВАХ:

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

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

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

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

Тел. 0955790116

КОМПЛЕКСНІ ОБІДИ
ФУРШЕТИ

Банкетне меню

Тел. 066 2473630
Поминальні обіди

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

ПАМ’ЯТНИКИ
Установка та реставрація

Укладка тротуарної плитки

ПАМ’ЯТНИКИ

вул. Гетьманська, 62 б
Email granitaleks@gmail.com

Тел.: 0951750493, 0989224216


