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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

Детально на 
стор. 7

ПОСАДОВИХ ОСІБ ЛІКАРНІ 
ПІДОЗРЮЮТЬ У РОЗТРАТІ 
ТА ПРИВЛАСНЕННІ 
 БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
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спорт

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

Волейбольний турнір ТОВ «Мрія» серед випускниць минулих років 
Розбишівської гімназії. Команда переможців. 

Із соцмереж

О. Харченко - 8 клас, А. Боднарюк - 7 клас, І. Рубан -8 клас, К. Крат 
-8 клас  - переможці в лижних гонках у залік обласної Гімназіади 
школярів 2021 -2022 н. р., які проходили на базі Римарівського ЗЗСО.

Краснолуцька ЗЗСО у Ф б

Анастасія 
Марченко знову 
стала абсолютною 
чемпіонкою 
Полтавської області з 
пауерліфтингу. Вітаємо!

Фото із сторін ки 
О. Матюшенка у ФБ

МФК «Вельбівка», 30 січня, виборола 
перемогу у лідера чемпіонату 
Великобудищанської громади  - 
команди с. Веприк.

Не народилося 
жодне немовля



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 4 (1003)
3 лютого 2022 року 3Життя громад

апаратна нарада у ОДА

ЯКЩО ВИ ВСЕ 
ЩЕ НЕ СПЛАТИЛИ,
НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ!

Оплата послуги розподілу газу –  
це інвестиція у власний комфорт та безпеку.
Погодьтесь, можливість приготувати їжу на газу, 

тепло та затишок оселі в осінньо-зимові дні – це так 
увійшло в наше життя, що без цих послуг ми вже не 
уявляємо наш побут. Кожен із нас – споживач послуг 
розподілу газу. Тож отримуючи цю послугу, ми маємо 
не забувати і про обов’язок вчасно за неї сплачувати. 

Вартість послуг розподілу газу розраховується ін-
дивідуально для кожного споживача. 

Розмір плати залежить від обсягів споживання. 
За основу береться обсяг споживання газу протягом 
«газового року». Газовий рік – це проміжок часу з 1 
жовтня по 30 вересня. 

Щомісячний платіж за послугу розподілу газу роз-
раховується так: сума кубів газу, спожитого за газо-
вий рік, множиться на тариф за послугу. Результат 
ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються 
щомісячно протягом року. 

Із 1 січня 2022 року тариф для клієнтів ПрАТ «Га-
дячгаз» складає 2,338 грн з ПДВ. Отримуючи плату 
12 однаковими платежами протягом року газороз-
подільні компанії можуть планувати роботу, заміну 
обладнання, реконструювати мережі, виходячи з по-
треб споживачів. 

Усі споживачі повинні отримувати газ цілодобово, 
сім днів на тиждень, упродовж усього року. Мере-
жа газопостачання повинна завжди перебувати в ро-
бочому стані. Тиск газу повинен бути достатнім для 
того, щоб всі споживачі могли споживати газ у будь-
який час. Підтримка тиску в системі пов’язана з по-
стійними витратами: технологічний газ, ремонти, за-
міна газового обладнання. Розуміння цих параметрів 
дозволяє операторам газорозподільних мереж під-
тримувати мережу в робочому стані і планувати ви-
трати, інвестиції, проведення заходів по підвищенню 
безпеки газопостачання. Ці витрати є постійними. 
Вони не залежать від обсягів споживання. 

Оплата за послугу розподілу газу повинна здійс-
нюватися до 20 числа поточного місяця. Оплата рів-
ними частинами протягом усього року значно змен-
шує фінансове навантаження на споживачів під час 
опалювального сезону. 

Сплачувати за послугу розподілу газу можна у 
будь-який зручний для Вас спосіб: у відділенні банку, 
на пошті, через платіжні термінали, мобільні додатки. 

У разі несвоєчасної оплати послуги розподілу газу 
та стягнення заборгованості через суд сума до спла-
ти може виявитись значно більшою, ніж якщо вчас-
но сплачувати платежі. Крім того, боржники втрача-
ють право на отримання субсидії. 

Якщо Ви все ще не сплатили, не зволікайте! Опла-
та послуги розподілу газу – це, в першу чергу, інвес-
тиція у власний комфорт та безпеку. Адже основним 
напрямком діяльності ПрАТ «Гадячгаз» є підтримка 
безперебійного та безаварійного процесу розподілу 
газу нашим споживачам.

ПрАТ «Гадячгаз».

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ 
МІСЬКРАДИ

27 січня відбулося чергове засідання виконавчого 
комітету Гадяцької міської ради.

Згідно порядку денного розглянули 47 питань із 
різних сфер життєдіяльності територіальної громади: 
житлово-комунального господарства, благоустрою, 
містобудування та архітектури, про реєстрацію ко-
лективних договорів.

З метою вивчення пасажиропотоків, розроблення 
приміських автобусних маршрутів та забезпечення 
жителів громади транспортним сполученням при-
йнято рішення про відкриття тимчасових приміських 
автобусних маршрутів загального користування «Га-
дяч – Островерхівка», «Гадяч-Харківці», що не вихо-
дять за межі територіальної громади.

У ході засідання прийняли низку рішень про ор-
ганізацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2022 
році; про забезпечення безкоштовним харчуванням 
7 дітей учасників АТО/ООС; про затвердження вис-
новку комісії з питань захисту прав дитини; про на-
дання статусу дитини, позбавленої батьківського пі-
клування; про реєстрацію колективних договорів, 
тощо.

Також прийняли 18 рішень про надання матеріаль-
ної допомоги на лікування в зв’язку із скрутним ма-
теріальним станом жителям територіальної громади 
на загальну суму 20 тисяч 600 гривень.  

За матеріалами із сайту міськради

ПРО ПЕРЕВІЗНИКА 
НА МІСЬКИХ РЕЙСАХ

27 січня виконавчий комітет Гадяцької міської ради 
оголосив про повторне проведення конкурсу з визна-
чення пасажирського перевізника на міських автобу-
сних маршрутах загального користування.

Об’єктом конкурсу є два маршрути: «Залізнична 
станція» - КСП «Зелений гай» та вул. Набережна 
Грунь - вул. Гагаріна. Нагадаємо, що на ці два рейси 
міська рада нещодавно проводила конкурс. Єдиний 
претендент - МКП «Комунсервіс». 8 грудня 2021 
року був опублікований протокол засідання конкур-
сного комітету в рішенні якого було зазначено «не 
допустити перевізника-претендента МКП «Комун-
сервіс» до участі в конкурсі». А сам конкурс було ви-
знано таким, що не відбувся. Причиною стала невід-
повідність претендента-перевізника вимогам статті 
34 Закону України «Про автомобільний транспорт». 
Невідповідність визнало Слобожанське міжрегіо-
нальне управління Укртрансбезпеки у офіційній 
відповіді.

Кінцевий термін прийому документів для участі у 
конкурсі – 15 лютого, а засідання конкурсної комісії 
заплановане на 2 березня. З умовами конкурсу мож-
на познайомитись на сайті Гадяцької міської ради.

Влад Лидзарь

У СЕРГІЇВСЬКІЙ 
ГРОМАДІ ВИРОБЛЯЮТЬ 
ПАЛИВНІ ПЕЛЕТИ

Про це повідомили на фейсбук-сторінці 
Миргородської РДА.

Відомо, що громада провела електронний аукці-
он із передачі в оренду частини приміщення ангару 
колишньої тракторної бригади. У результаті торгів, 
договір уклали з приватним підприємцем Дмитром 
Приступою, який налагодив виробництво паливних 
пелет.

У громаді створили два додаткових робочих місця, 
а в майбутньому планується ще п’ять. Пелети реалі-
зуватимуть для потреб підприємств, установ органі-
зацій на території Сергіївської та Гадяцької громад.

«БМ»

СБУ, ПОЛІЦІЯ ТА РЯТУВАЛЬНИКИ 
ПРОЗВІТУВАЛИ ПРО 
ПІДГОТОВКУ ДО МОЖЛИВОГО 
ЗБРОЙНОГО НАПАДУ 

Про ситуацію на Полтавщині говорили під час апа-
ратної наради в т.в.о голови Полтавської ОДА Дми-
тра Луніна 31 січня. Звітували: керівники головних 
управлінь СБУ, ДСНС, Нацполіції, командири вій-
ськових частин.

Що маємо: сформували 5 батальйонів територіаль-
ної оборони, які укомплектували на 70%.Також є до-
бровільна територіальна оборона. Це підрозділи, що 
формують у громадах. Заплановані навчання за уча-
сті керівників органів місцевої влади, щоб відпрацю-
вати взаємодію на випадок надзвичайної ситуації.

СБУ координує усі підрозділи, що входять до ко-
ординаційної групи. На спеціальних нарадах обго-
ворюють порядок реагування на повідомлення про 
замінування. Спеціалісти становили - це один із роз-
повсюджених елементів впливу на дестабілізацію в 
області.

Поліція готова за першої необхідності перейти на 
посилений варіант несення служби і забезпечити не-
обхідні спецзаходи за умови надзвичайної ситуації. 
Також готуються до можливого введення тимчасо-
вих обмежень у діяльності населення, підприємств 
та організацій. Розробили план на дій на особли-
вий період, готові до введення воєнного стану та 
мобілізації.

Щодо територіальної оборони: формується 6 вій-
ськових частин кадрів, що становитиме 5 батальйо-
нів по 45 людей і управління бригади – 98 людей. У 
разі надзвичайної ситуації, бригаду розгорнуть до 
3,5 тисяч людей. Плани тероборони уточнені й від-
працьовані. Військова частина 3052 Національної 
гвардії України у разі вторгнення готова до перефор-
матування у 32-ий полк. Чисельність військовослуж-
бовців у складі зросте до 3,5 тис. військових. Основні 
завдання – робота стрілецької патрульної групи, що 
працює в ОДА та охорона об’єктів. Інші 5 батальйо-
нів у разі загрози прибудуть іншого місці дислокації 
й візьмуть під оборону 25 об’єктів.

Рятувальники розробляють план реагування на 
надзвичайну ситуацію і готові до виконання дій за 
призначенням за допомогою техніки. За потреби го-
тові залучати піротехнічний підрозділ, підрозділ ра-
діаційного та хімічного захисту, техніку для ремонту 
нафтогазового комплексу.

Працює на бойовому чергуванні й система опові-
щення. Підприємства, які виконуватимуть важливі 
завдання забезпечені спорудами цивільного захисту. 
Зараз 767 захисних споруд обмежено готові до вико-
ристання, провели понад тисячу перевірок таких спо-
руд в області. Спеціальні служби забезпечують необ-
хідним із матеріального резерву.

Організовують навчання з відбиття збройних напа-
дів і проводять ревізію складу озброєння і планують 
розробити програму оборони області. Також поліція 
взаємодіятиме з добровольцями для оборони від дій 
мародерів та панікуючих натовпів.

За матеріалами апаратної наради Полтавської ОДА

УВАГА! ПУБЛІЧНЕ 
ГОЛОСУВАННЯ

За ініціативою спілки ветеранів АТО, в Гадячі, три-
ває конкурс малюнків для створення ескізу пам’ят-
ника полеглим воїнам.

З 4 лютого по 4 березня в фойє ККЗ «Дружба» бу-
дуть розміщені дитячі малюнки вибрані на міський 
рівень. Жителі громади можуть проголосувати за 
роботу, яка сподобається найбільше. Для цього буде 
встановлено спеціальний ящик, в який можна по-
класти бланк з номером малюнку. По завершенню 
конкурсу комісія підрахує кількість голосів та ого-
лосить переможця конкурсу. 

Закликаємо усіх бажаючих долучитись до публіч-
ного голосування. 

Влад Лидзарь

ЗБІР КОШТІВ 
НА ПАМ’ЯТНИК

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 ЄДР-

ПОУ 09807595
Відокремлений підрозділ ГО «Всеукраїнська 

Спілка учасників АТО, бойових дій та миротворчих 
місій» у Полтавській області м. Гадяч (код ЄДР-
ПОУ 44423087)

Імена полеглих за Батьківщину заслуговують бути 
вкарбованими в історію нашого міста. І цю пам’ять 
маємо створити ми самі.
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Минулого тижня
в Гадячі 
народилося
7 немовлят

12 осіб
пішли
з життя

1 пара
одружилася

5 пар 
розлучилися

ВСТАНОВИЛИ ЗЛОВМИСНИЦЬ, 
ЯКІ ОБМАНОМ ПОТРАПИЛИ
ДО БУДИНКУ 79-РІЧНОЇ 
БАБУСІ ТА ВИКРАЛИ ЇЇ ГРОШІ

Повідомлення про крадіжку грошей надійшло до 
відділення поліції №1 (Гадяч) Миргородського рай-
відділу 27 січня, близько 10 години, від сусідки ошу-
каної жінки. На місці поліцейські з’ясували, що по-
терпіла виявила зникнення грошей одразу після 
зникнення псевдопредставниць соцслужби.

На щастя, літня жінка запам’ятала транспортний 
засіб, на якому вони поїхали, й розповіла про це 
поліцейським.

Сергій Сергієнко, т.в.о. начальника Миргородського 
райвідділу поліції в Полтавській області, повідомив:

«На встановлення осіб, які вчинили крадіжку гро-
шей, негайно орієнтували особовий склад поліцей-
ських Гадяча та суміжних територіальних підрозділів 
поліції Полтавщини. У результаті реалізації невід-
кладних оперативно-розшукових заходів група реа-
гування патрульної поліції зупинила транспортний 
засіб на ділянці автодороги «Гадяч – Миргород», не-
подалік села Попівка, Миргородської тергромади».

Поліцейські встановили особи підозрюваних. Ними 
виявилися 51-річна жителька Черкаської області та 
48-річна мешканка Житомирщини.

28 січня, слідчим підрозділом відділення поліції 

№ 1 (Гадяч), під процесуальним керівництвом Ми-
ргородської окружної прокуратури, фігуранткам по-
відомлено про підозру у крадіжці, вчиненій за попе-
редньою змовою групою осіб (частина 2 статті 185 
Кримінального кодексу України). На даний час вирі-
шується про обрання зловмисницям запобіжних захо-
дів. Якщо суд визнає підозрюваних винними у скоєн-
ні злочину, їм загрожує до п’яти років обмеження або 
позбавлення волі.

Поліція Полтавщини закликає громадян бути 
пильними!

Якщо на порозі вашого помешкання з’явилися не-
звані гості й представляються працівниками соціаль-
них служб, електриками чи газовиками ретельно пе-
ревіряйте їх документи. Зателефонуйте до відповідної 
служби, щоб перевірити правдивість інформації.

Пам’ятайте, контролери та представники служб 
соціального захисту населення зобов’язані завчас-
но попередити про запланований візит та пред’яви-
ти документи.

Не довіряйте незнайомцям і попередьте про мож-
ливі ризики своїх родичів та сусідів старшого віку!

У ДТП, ПОБЛИЗУ ВЕЛЬБІВКИ, 
ТРАВМОВАНІ ТРОЄ ЛЮДЕЙ

28 січня близько 8 години, неподалік с. Вельбівка, 
Великобудищанської тергромади, на автодорозі Га-
дяч-Зіньків, зіткнулися автомобіль Dacia Logan, під 
керуванням водія 1964 р. н. та автомобіля ВАЗ-2108, 
під керуванням 57-річного водія.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні 
ушкодження отримали пасажирки автомобіля Dacia 
Logan, 1969 та 1966 р.н. а також водій ВАЗу. Усі потер-
пілі доставлені каретою швидкої медичної допомоги 
до місцевої лікарні.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушен-
ня правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 
транспорту особою, яка керує транспортним засобом, 
що спричинило потерпілому середньої тяжкості ті-
лесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 
Тривають слідчі дії. Прес-служба поліції

ПОЛІЦІЯ ВСТАНОВЛЮЄ 
ОСОБУ ЧОЛОВІКА, 
ЯКИЙ МОЖЕ МАТИ 
ІНФОРМАЦІЮ ПРО 
ВЧИНЕННЯ КВАРТИРНОЇ 
КРАДІЖКИ  У ГАДЯЧІ

Про це повідо-
мили на сторінці 
Миргородського 
РВП у Фейсбук.

18 січня, близь-
ко 18 години, у 
місті Гадяч, Ми-
ргородського ра-
йону, невідома 
особа скоїла кра-
діжку матері-
альних ціннос-
тей з житлового 
будинку.

Слідчим відді-
лення поліції №1 
(м. Гадяч) відкри-
то кримінальне 
провадження за 
фактом крадіж-
ки, поєднаної з 
проникненням у житло (за ч.3 ст. 185 ККУ).Камери 
відео нагляду зафіксували чоловіка, який можливо 
має корисну для слідства інформацію.

На відеозображенні чоловік на вигляд 25-30 років, 
зростом 170 см. Був одягнений у темні: шапку, курт-
ку та штани. Можливо, при русі кульгає на ліву ногу.

Прохання до всіх, хто має інформацію про нього 
повідомити до відділення поліції №1 (Гадяч) Ми-
ргородського РВП телефоном: 0993600366 (чер-
гова частина), 0994609681 (кримінальна поліція) 
або «102».

ПРОДАВАЛИ ТЕХНІКУ 
ЧЕРЕЗ ФІКТИВНІ 
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНИ

Оперативники відділу кіберполіції Полтавщини 
спільно зі слідчими відділу розслідування особливо 
тяжких злочинів Слідчого управління поліції облас-
ті встановили, що спеціально створені для фіктив-
них Інтернет-магазинів сайти спільники рекламу-
вали через відомі соціальні мережі та вебресурси. 
Фіктивні магазини існували лише кілька днів, а кож-
ний новостворений відрізнявся від попереднього не-
значною видозміною назви, іншим контактним те-
лефоном та новим номером банківської картки для 
оплати послуг.Як повідомив Євген Рогачов, началь-
ник поліції Полтавщини, задля уникнення викрит-
тя мобільний номер клієнта спільники одразу після 
вдалої угоди додавали до «Чорного списку», блоку-
ючи його можливість зв’язатися з продавцем. Пол-
ковник поліції Полтавщини зазначив: «Під час об-
шуків за адресами проживання фігурантів вилучено 
комп’ютерну техніку, більше десятка мобільних те-
лефонів, понад 50 банківських карток, флеш-нако-
пичувачі, понад десяток сім-карт різних операторів 
мобільного зв’язку, готівку в національній та іно-
земній валюті. Одному з фігурантів уже вручили 
підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою 
змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з 
використанням електронно-обчислювальної техні-
ки. Водночас слідчі, за процесуального керівництва 
Полтавської обласної прокуратури, готують матеріа-
ли для повідомлення про підозру іншим двом спіль-
никам». Затриманими виявилися троє чоловіків ві-
ком 23 роки. Двоє мешканців Полтавщини, один із 
Харківської області. Схема була простою – створю-
вали сайт, рекламували його, брали передоплату за 
товар та блокували клієнтів.

Прес-служба Нацполіції області.
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СЕРЕД ВУЛИЦІ 
ДУШИЛА МАЛОЛІТНЮ

Гадяцький районний 
суд, 21 січня, розглянув 
кримінальне провадження за 
обвинуваченням уродженки м. 
Гадяч у вчиненні кримінального 
правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 125 КК 
України.

Із матеріалів справи відомо, що 9 ве-
ресня 2021 року, близько 13 години 
30 хвилин, обвинувачена, перебуваю-
чи біля приміщення АЗ «Атлант» за 
адресою: вул. Кіндратенка, 25-А, у Га-
дячі, на ґрунті раптово виниклих не-
приязних відносин, вчинила сварку з 
малолітньою. Під час сварки, обвину-
вачена , діючи протиправно, з метою 
спричинення тілесних ушкоджень 
малолітній, усвідомлюючи суспіль-
ну небезпеку своїх дій та їх наслід-
ки, підійшовши до останньої, схопила 
та стиснула пальцями лівої руки по-
страждалу за шию.

Внаслідок, згідно висновку судо-
во-медичної експертизи, постражда-
лій було спричинено тілесні ушко-
дження у вигляді: садна лівої бокової 
поверхні верхньої третини шиї, садна 
правої бокової поверхні середньої та 
нижньої третини шиї, які в своїй су-
купності так і кожне окремо, кваліфі-
куються як легкі тілесні ушкодження.

У ході судового розгляду обвину-
вачена визнала вину, пояснивши при 

цьому, що не оспорює обставини його 
вчинення, встановлені органом досу-
дового розслідування, а тому вважає, 
що дослідження доказів є недоціль-
ним. Законний представник мало-
літньої потерпілої не заперечувала 
щодо розгляду кримінального про-
вадження без дослідження доказів, 
у зв`язку з визнанням вини обвину-
ваченою у вчиненні кримінального 
правопорушення.

Суд визнав винною обвинувачену в 
умисному спричиненні легких тілес-
них ушкоджень потерпілій і кваліфі-
кував її дії за ч. 1 ст. 125 КК України. 
Обставиною, яка пом`якшила обви-
нуваченій покарання, відповідно до 
ст. 66 КК України, стало щире каяття. 
Обставиною, яка обтяжила покаран-
ня, відповідно до ст. 67 КК України, 
суд визнав вчинення кримінального 
правопорушення щодо малолітньої 
особи.

У результаті обвинуваченій призна-
чили покарання у виді штрафу в роз-
мірі 50 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян в сумі 850 гривень 
на користь держави.

Вирок може бути оскаржений з під-
став передбачених статтею 394 КПК 
України до Полтавського апеляцій-
ного суду через Гадяцький район-
ний суд протягом 30 днів з дня його 
проголошення.

ЗЛІСНА НЕПОКОРА 
ПОЛІЦЕЙСЬКОМУ

21 січня 2022 року суддя 
Гадяцького районного розглянула 
справу про адміністративне 
правопорушення, яка надійшла 
з відділення поліції № 1 
Миргородського РВ відносно 
обвинуваченого за ст. 185 КУпАП.

Суд встановив, що 18 грудня 2021 
року, о 19 год. 20 хв., у Гадячі, на площі 
Соборній, у супермаркеті «Маркетопт», 
обвинувачений здійснив злісну непоко-
ру законній вимозі поліцейського при 
виконанні ним службових обов`язків, 
а саме відмовився залишити магазин та 

одягнути маску з метою охорони життя 
і здоров`я людей.

Вину у вчиненні вказаного правопо-
рушення обвинувачений визнав.

Керуючись ст. 40-1, ст. 185, ст.ст. 283, 
284 КУпАП, суддя визнав обвинува-
ченого у вчиненні адміністративно-
го правопорушення, передбаченого ст. 
185 КУпАП та піддав адміністративно-
му стягненню у виді штрафу на користь 
держави в розмірі 8 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян у сумі 136 
грн., а також зобов’язав сплатити судо-
вий збір у розмірі 496 грн 20 коп. на ко-
ристь держави

ЧЕРЕЗ СУД СТЯГУЮТЬ 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ

20 січня 2022 року суддя 
розглянув заяву житлово-
комунального підприємства 
с. Петрівка-Роменська, яке 
є стягувачем, про видачу 
судового наказу за вимогою 
про стягнення заборгованості 
за послуги з утримання 
будинку та прибудинкової 
території, водопостачання та 
водовідведення із боржника. 

Було встановлено, що житлово - ко-
мунальне підприємство с. Петрівка- 
Роменська, в січні 2014 року, уклало 
договір із обвинуваченою особою про 
надання послуг з утримання будинку та 

прибудинкової території, водопостачан-
ня та водовідведення, проте ці послуги, 
на загальну суму 13494 грн. 35 коп., не 
сплачувались, а тому підлягають стяг-
ненню на користь заявника.

Подібна справа розглядалась і 21 січ-
ня 2022 року - особа, у період з 1 лютого 
2020 по 30 листопада 2021 року отриму-
вала послуги на загальну суму 9648 грн. 
56 коп., але не сплатила їх.

Керуючись ст. 160, 161, 167, 168, 430 
ЦПК України суддя видав наказ стяг-
ти із боржників вказані заборговано-
сті, а також судовий збір в сумі 227 грн. 
із кожного. 

НЕТВЕРЕЗИЙ ВОДІЙ, 
ЗЛЯКАВШИСЬ САМОСУДУ, 
ВТІК І ЗМІГ УНИКНУТИ 
ПОКАРАННЯ ЗА ДТП

У Гадяцькому районному 
суді, 17 січня, розглянули 
адміністративну справу, яка 
надійшла від відділу поліції 
№1 Миргородського РВП, про 
притягнення до адміністративної 
відповідальності за ст.ст. 
122-4, 124, 130 ч.1 Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення громадянина 
України, працюючого в КНП 
«Гадяцька ЦРЛ» медичним братом 
реанімаційного відділення.

Було встановлено, що 17 серпня 2021 
року, о 02 год 25 хв на вул. Полтавська, 
в Гадячі, обвинувачений, керуючи ав-
томобілем Geely Emgrand 7, не вибрав 
безпечної швидкості руху, не впорався з 
керуванням та скоїв наїзд на припарко-
ваний автомобіль Renault Duster та піс-
ля вчинення ДТП, залишив місце події.

Згідно протоколу обвинувачений ке-
рував автомобілем у стані алкогольного 
сп`яніння (зі згоди водія огляд у вста-
новленому порядку проводився із за-
стосуванням приладу «Драгер 6810», що 
підтверджується тестом, результат огля-
ду становить 1,13 проміле).

Обвинувачений свою вину у вчинен-
ні адміністративного правопорушен-

ня, передбаченого ст.124 та ст.122-4 КУ-
пАП визнав повністю та пояснив суду, 
що рухаючись автомобілем по вул. Пол-
тавська побачив велику яму на дорозі, 
намагався здійснити маневр, щоб її об`-
їхати, але не впорався з керуванням та 
здійснив зіткнення з припаркованим ав-
томобілем Renault Duster та пошкодив 
паркан домоволодіння. В подальшому, 
до автомобіля стали підходити агресив-
но налаштовані люди, тому він злякав-
шись, що над ним вчинять самосуд втік 
з місця пригоди та перебував в домогос-
подарстві своєї бабусі. Також пояснив, 
що повністю відшкодував завдані право-
порушенням збитки, про що надані від-
повідні розписки потерпілого щодо от-
римання грошової компенсації.

В частині керування автомобілем у 
стані алкогольного сп`яніння свою вину 
не визнав та пояснив, що алкогольні на-
пої не вживав та не керував транспорт-
ним засобом у стані алкогольного сп`я-
ніння. Після отриманих внаслідок ДТП 
травм він перебував у шоковому ста-
ні та покинув місце ДТП. В господар-
стві своєї бабусі, по вул. Волгоградська, 
його знайшла мати, надала йому медич-
ну допомогу, в тому числі він вживав 
заспокійливі засоби на спиртовій осно-
ві, обличчя йому обробили антисепти-

ком, що могло вплинути на показники 
алкотестера.

Свідок пояснила, що до неї в кварти-
ру, вночі 17 серпня 2021 року, приїхали 
працівники поліції та повідомили, що її 
син причетний до скоєння ДТП, після 
чого вони поїхали на місце. Однак, на 
місці ДТП син (обвинувачений) був від-
сутній, була велика кількість людей, які 
вели себе агресивно. Після пошуків сина 
вона знайшла його в господарській бу-
дівлі в домоволодінні своєї матері, обро-
била йому травми та надала заспокійли-
ві препарати. Після цього вони прибули 
до відділу поліції, де проводилось ме-
дичне обстеження. Чи вживав будь-які 
препарати обвинувачений після ДТП 
поліцейські не цікавились, запропону-
вавши одразу продути трубку приладу.

Із дослідженого в судовому засідан-
ні відеозапису проведення медичного 
огляду вбачається, що обвинувачений 
заперечував керування автомобілем та 
скоєння ДТП в стані сп`яніння, щодо 
вживання алкоголю чіткої відповіді не 
надав.

Як вбачається з доданої до протоколу 
квитанції приладу «Драгер» огляд про-
ведено о 07 год 01 хв., 17 серпня 2021 
року, тоді як ДТП сталася о 02 год 25 хв.

Вживання особою, яка керувала тран-

спортним засобом, після ДТП за її учас-
тю алкоголю чи інших наркотичних за-
собів або речовин,їх аналогів, а також 
лікарських препаратів,виготовлених на 
їх основі або після того, як транспорт-
ний засіб був зупинений на вимогу по-
ліцейського, до проведення уповноваже-
ною особою медичного огляду з метою 
встановлення стану сп`яніння або щодо 
вживання лікарських препаратів, що 
знижують його увагу та швидкість реак-
ції, чи до прийняття рішення про звіль-
нення від проведення такого огляду тяг-
не за собою відповідальність за ч.4 ст. 
130 КУпАП, тоді як дії обвинуваченого 
кваліфіковані за ч.1 ст.130 КУпАП.

У результаті, враховуючи, що на час 
винесення постанови тримісячний 
строк, передбачений ст.38 КУпАП для 
притягнення до адміністративної від-
повідальності за ст.ст.122-4,124КУпАП 
закінчився, провадження в цій части-
ні закрили. У частині притягнення об-
винуваченого до адміністративної від-
повідальності за ч.1 ст.130 КУпАП суд 
прийшов до висновку про закриття про-
вадження у справі у зв`язку з відсутніс-
тю події та складу адміністративного 
правопорушення.

Сторінку підготувала О.Кириченко,  
за матеріалами ЄДРСР
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НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ: ЯК ПОЗБАВИТИ 
ВЛАСНИКА АВТО ВІД ШТРАФІВ ІЗ КАМЕР

За замовчуванням штрафи з камер от-
римують власники автомобілів або ке-
рівники компаній, за якими машина за-
реєстрована, навіть якщо у них немає 
«водійських прав». Але існує можли-
вість спрямовувати штрафи людині, яка 
насправді керує цим автомобілем, пові-
домляє «Аuto.24».

Конституційність норми закону, яка 
дозволяє автоматично штрафувати ав-
товласника, а не водія-порушника, досі 
розглядається у Конституційному суді. 
Та поки рішення не прийняте, автовлас-
ники можуть скористатись можливіс-
тю оформлення штрафів на іншу особу.

Перший заступник начальника Де-
партаменту патрульної поліції Олексій 
Білошицький розповів, як призначити 
«належного користувача» – особу, яка 
буде отримувати штрафи з камер, якщо 
вона їздить на автомобілі, який їй не на-
лежить та порушує правила.

Призначити «належного користува-
ча» можна, не виходячи з дому. Важли-
во те, що у одного транспортного засобу 
може бути лише один «належний ко-
ристувач». А ось бути «належним ко-
ристувачем» одна особа може стосов-
но нескінченної кількості транспортних 
засобів.

Замовити послугу може лише 
особа, яка хоче стати «належним 

користувачем». 
Для цього потрібно:
Авторизуватися в Електронному кабі-

неті водія за допомогою кваліфіковано-
го електронного підпису (КЕП, раніше 
ЕЦП), BankID або MobileID.

Обрати з переліку послугу «Керуван-
ня належним користувачем».

Ввести VIN-код транспортного за-

собу, «належним користувачем» яко-
го особа хоче стати, та перевірити 
правильність деперсоніфікованої ін-
формації про транспортний засіб, яку 
видасть система.

Обрати одну з підстав для «належно-
го користування»

Ввести e-mail і телефон власника авто.
Перевірити свої дані та за необхідно-

сті прикріпити скан-копії довіреності чи 
договору, що є підставою для належного 
користування або просто вказати пункт 
«домовленість з власником».

Підписати створену заявку за допо-
могою кваліфікованого електронного 
підпису.

Наступним етапом є отримання листа 
власником з посиланням на онлайн-за-
яву особи, яка призначається належ-
ним користувачем.

Власник авто має перейти за посилан-
ням і дати згоду на це призначення.

Після візування — заявка підтвер-
джується оператором в територіально-
му сервісному центрі МВС.

Після цього особа, яка замовила по-
слугу «належного користувача», може 
побачити статус підтвердження заявки 
в е-Кабінеті водія.

На цю процедуру обов’язко-
во потрібна згода обох: власника та 
«користувача».

Якщо ж у автовласника або директо-
ра підприємства немає змоги здійснити 
реєстрацію «належного користувача» 
через Електронний кабінет водія, тоді і 
власнику, і належному користувачу слід 
звернутися з відповідними документа-
ми в будь-який територіальний сервіс-
ний центр МВС.

ЯКУ ВОДУ КРАЩЕ ПИТИ? ТАЛУ, З-ПІД КРАНУ,
З БУТЛЯ ЧИ ПЕРЕКИП'ЯЧЕНУ

Про якість звичайної води, з 
якої готуємо страви, розповів 
директор науково-аналітичного 
Центру якості води, доцент 
кафедри водопостачання і 
водовідведення та очистки води 
Харківського національного 
університету військового 
господарства імені О.М. Бекетова 
Володимир Кобилянський.

Про якість води
Міжнародним критерієм якості води 

є її природне походження, пояснив Во-
лодимир Кобилянський.

«Тобто вода, що вийшла з підземних 
горизонтів після обробки потрапляє на 
стіл споживача. Показники якості води 
розробляє міжнародна спільнота. На 
сьогодні таких показників тисячі, але 
близько сотні нормуються як обов’язко-
ві для виробників води», — розповів він.

Якщо вода потрапляє на продаж, то 
вона вже має дозволи санітарних служб, 
тобто за технічною документацією від-
повідає санітарним нормам України.

«Однак оскільки діапазон показників 
якості води досить значний, то найпер-
ше, що я рекомендую — звернути увагу 
на те, чи містить ця вода життєво необ-
хідні мінерали, те, що хіміки називають 
солями», каже директор Центру.

За його словами, найнеобхідніші солі 
у воді для людини — солі кальцію і маг-
нію. Це те, що в хімічних лабораторіях 
називають жорсткістю води. Вода не по-
винна бути надзвичайно жорсткою, тоб-
то містити у великій концентрації каль-
цій і магній і в жодному разі не можна 
постійно вживати воду, де немає каль-
цію і магнію, оскільки кальцій і магній 
переважно засвоюються з води, пояснив 
Кобилянський.

«Так створена природа цих елемен-
тів, що вода проходить підземними по-
родами і насичується кальцієм і магні-
єм. І цей кальцій і магній є біологічно 

повноцінним. Його неможливо заміни-
ти їжею чи мінералами, які додають у 
воду», — додав він.

Із його слів, якраз виповнюється рік з 
того часу, як Євросоюз ухвалив дирек-
тиву про питну воду, що зобов’язує ін-
формувати споживачів про наявність 
кальцію і магнію в питній воді.

«В Україні готуються нові санітар-
ні правила, що враховують ці європей-
ські тенденції. Сподіваюся в цьому року 
вони запрацюють в Україні», — сказав 
директор науково-аналітичного Центру 
якості води.

Про воду після кип’ятіння
Під час кип’ятіння частина солей 

кальцію і магнію випадає в осад і пере-
творюється в накип, а частина — не ви-
падають, а залишаються у питній воді. 
Тобто процес кип’ятіння знижує жор-
сткість води.

«Наприклад, у Харкові у водопровід-
ній воді кальцію приблизно 100 мілігра-
мів на літр. Норма — 130. Тобто вище 
130 міліграмів кальцію на літр не дозво-
ляється. А в разі кип’ятіння залишаєть-
ся умовно половина, близько 50-60 мі-
ліграмів. Така величина є фізіологічно 
необхідною. Коли кажуть, що прокип’я-
тив воду і знищив її важливі властиво-
сті, то це не так», — каже він.

Треба пам’ятати, що найбільш повно-
цінна вода — природна, з якою нічого не 

роблять. Кип’ятіння води розглядаєть-
ся відносно тих джерел, де є ризик зара-
ження цієї води.

Про фільтрацію води
Фільтрація води — це корекція її хі-

мічного складу: коригується кількість 
хлоридів, сульфатів, кальцію, магнію.

«Хімічно вода може бути ідеальною, 
але є ризик, що вона забруднена мікро-
біологічно. Тоді треба її кип’ятити».

Про трубопровідну воду
«Часто у містах подається артезіан-

ська вода, не оброблена хлором. Тут є 
проблема вторинного забруднення во-
допровідної води. Водопровідна вода 
у своєму джерелі може бути унікаль-
ною, але поки вона рухається трубами 
до споживача, може пройти година чи 
навіть доба», — розповів директор нау-
ково-аналітичного Центру.

Із його слів, цей момент перебування 
води в трубах створює ризик вторин-
ного забруднення води, зокрема, і зара-
ження патогенними організмами.

В Україні норми для трубопровідної 
води і води питної відрізняються, пояс-
нив Кобилянський.

«Це зробили спеціально в 2010 році, 
щоб дати можливість водоканалам пра-
цювати в законній площині, зважаючи 
на той стан і їхнє фінансування. Тобто 
у трубопровідній воді низка показників 
занижені», — розповів він.

За словами Кобилянського, декілька 
тижнів тому у Дніпрі виявили велику 
концентрацію амонію.

«Сам по собі амоній не є токсичним 
для людини, він токсичний лише для 
риби. У США амоній взагалі не нор-
мується у питній воді, але це індикатор 
того, що у воду потрапили певні забруд-
нення, зокрема і фекальне», — пояснив 
директор науково-аналітичного Центру 
якості води.

Після виявлення великої концентра-
ції амонію воду обов’язково потрібно 
перевіряти на більш серйозні забруд-
нення, додав він.

Про талу воду
«Є така технологія для покращення 

якості води, пов’язана із заморожуван-
ням і розморожуванням води різного 
сольового вмісту. Якщо повільно замо-
рожувати воду, а потім повільно її роз-
морожувати, то деякі солі одразу пере-
ходять у кристалічний стан, а деякі ще 
залишаються в рідкому стані», — розпо-
вів Кобилянський.

У такий спосіб, пояснив він, можна 
проводити корекцію хімічного складу 
води.

«Тала вода вважається весняною во-
дою пробудження. Але ця технологія у 
побуті досить складна. Потрібно мати 
великий досвід, як це робити», — сказав 
директор науково-аналітичного Центру 
якості води.

Про бутильовану воду
В Україні десятки видів води під різ-

ними торговельними марками, які жод-
ним чином не поступаються європей-
ським чи світовим брендам, сказав 
Кобилянський. Але дуже дорогі брен-
ди води мають високу ціну тільки через 
впізнаваний бренд, додав він.

цУкраїнське радіо.
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У ГАДЯЦЬКІЙ ЛІКАРНІ ПРОВЕДУТЬ ОГЛЯД ПРИМІЩЕНЬ 
ЧЕРЕЗ ПРИВЛАСНЕННЯ ТА РОЗТРАТУ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  

Нагадаємо, Полтавською 
обласною прокуратурою, 11 
червня 2021 року, в інтересах 
держави в особі Міністерства 
розвитку громад та територій 
України, Міністерства фінансів 
України, Північно-Східного 
офісу Держаудитслужби до КНП 
«Гадяцька міська центральна 
лікарня» та ТОВ «КВА» 
пред’явлено позовну заяву про 
визнання недійсними результатів 
закупівель і договорів підряду 
на загальну суму 12 мільйонів 
гривень.
Підставою для подання позову стало 

оголошення, 2 липня 2020 року, на той 
час «Гадяцькою центральною районною 
лікарнею» проведення закупівлі «Ка-
пітальний ремонт приймального відді-
лення. За результатами оцінки тендер-
них пропозицій електронною системою 
вебпорталу «Prozorro» визначено най-
більш економічно вигідну пропозицію 
учасника ПВКП «Авангард-Н» із ціною 
6,7 млн грн. Проте, тендерний комітет 
замовника, 3 серпня 2020 року, відхи-
лив пропозицію «Авангард-Н», не на-
давши відповіді на останню його вимо-
гу в електронній системі закупівель, та 
обрав переможцем ТОВ «КВА», яке за-
пропонувало виконати роботи за 8 млн. 
грн., що на 1,3 млн грн більше. Відпо-
відно, договір про закупівлю між «Га-
дяцькою ЦРЛ» та товариством «КВА» 
на суму 8,072 млн грн уклали 19 серп-
ня 2020 року, терміном дії до 31 груд-
ня 2021 року.

Управління Північно-Східного офісу 
Держаудитслужби в Полтавській об-
ласті провело моніторинг вказаної за-
купівлі та 7 жовтня 2020 року склало 
висновок про його результати з викла-
денням порушень та вимогою розірва-
ти договір із товариством «КВА». Але 
замовник, попри висновок Держаудит-
служби, договір про закупівлю не розі-
рвав. Більше того, у подальшому вар-
тість робіт збільшили ще на 4 млн. грн. 
без проведення відкритих торгів – за-
мовник провів переговорну процедуру 
із ТОВ «КВА» на додаткові роботи з ка-
пітального ремонту приймального від-
ділення «Гадяцької ЦРЛ» у межах 50% 
попереднього договору.

Відповідно, товариство «КВА», яке 
згідно з висновком Держаудитслужби 
не відповідало кваліфікаційним крите-
ріям тендерної документації замовника, 
продовжило виконувати роботи з капі-
тального ремонту лікарні, шляхом укла-
дення договорів за переговорною про-
цедурою, не дивлячись на порушення і 
відкриті позови. 

Наразі позов розглядає Октябрський 
районний суд Полтави. І 21 січня від-
булося чергове засідання у справі. 
Слідчий суддя розглядав клопотання 
старшого слідчого СУ ГУНП в Пол-
тавській області, підполковника поліції 
Ж. Ільїної, подане в межах криміналь-
ного провадження внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 
від 07.07.2021 року, за ознаками кри-
мінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 191 КК України, про на-
дання дозволу на проведення огляду.  

У обґрунтуванні вказано, що у про-
вадженні СУ ГУНП в Полтавській об-
ласті проводиться розслідування у за-
значеному кримінальному провадженні 
за фактами того, що службові особи 
КНП «Гадяцька міська центральна лі-
карня». спільно із службовими особами 
ТОВ «КВА», здійснюють привласнення 
бюджетних коштів, що виділяються для 
фінансування робіт із капітального ре-
монту приймального відділення за адре-

сою: вул. Лохвицька, 1, м. Гадяч. 
В ухвалі суду вказано, що «згідно от-

риманої інформації встановлено, що 
19.08.2020 між КНП «Гадяцька ЦРЛ» 
та ТОВ «КВА» укладено договір про 
закупівлю, предметом якого є вико-
нання робіт із капітального ремонту 
приймального відділення, вартість ро-
біт становить 8 072 346 грн. Під час ви-
конання робіт, службовими особами 
КНП «Гадяцька ЦРЛ» спільно із служ-
бовими особами ТОВ «КВА» вчиня-
ється розтрата та привласнення бю-
джетних коштів, які виділяються для 
оплати вартості виконуваних робіт з 
будівництва, шляхом відображення 
в офіційних документах недостовір-
них відомостей щодо обсягів та якості 
фактично виконаних робіт. Під час ви-
конання робіт з будівництва здійсню-
ється застосування неякісних матері-
алів та матеріалів, які не відповідають 
вимогам проектної та іншої докумен-
тації та не відображаються в офіцій-
ній звітній документації (при цьому в 
офіційних документах відображаєть-
ся придбання та використання матері-
алів згідно вимог проектної та ін. тех-
нічної документації з будівництва), що 
створює умови для реалізації механіз-
му привласнення бюджетних коштів 
шляхом отримання різниці між вартіс-
тю фактично використаних матеріалів 
та ресурсів та вартістю таких матеріа-
лів та ресурсів, яка відображається в 
офіційних звітних документах. Зазна-
чений механізм реалізується через ві-
дображення недостовірних відомостей 
у звітних документах за попереднього 
та подальшого погодження з боку ок-
ремих представників замовника. Ана-
логічно до офіційних звітних доку-
ментів (до актів приймання виконаних 
робіт форми КБ-2В та ін.) вносяться 
недостовірні відомості щодо обсягу ви-
конаних робіт (відображаються дані 
про виконання робіт, які фактично не 
виконувалися).» 

Крім того, шляхом аналізу інформа-
ції на відкритому офіційному ресурсі 
публічних закупівель Прозорро вста-
новлено, що з метою реалізації меха-
нізму привласнення та розтрати бю-
джетних коштів, службовими особами 
замовника КНП «Гадяцька ЦРЛ» вчи-
нено дії спрямовані на протягування 
ТОВ «КВА» через процедуру закупів-
лі з метою подальшого укладення до-
говору про закупівлю послуг. Зокрема, 
під час проведення публічної закупівлі 
із придбання послуг із капітального ре-
монту приймального відділення, служ-
бовими особами КНП «Гадяцька ЦРЛ», 
в порушення вимог законодавства, про 
публічні закупівлі відхилено більш ви-
гідні пропозиції інших учасників торгів 

без наведення обґрунтування, проігно-
ровано допущені порушення учасни-
ком ТОВ «КВА» , якого за результата-
ми торгів визнано переможцем, та ін. 

Внаслідок допущення суттєвих пору-
шень під час проведення даної публіч-
ної закупівлі контролюючим органом у 
сфері фінансового контролю проведе-
но моніторинг процедури публічної за-
купівлі. За результатами моніторингу 
складено та оприлюднено висновок від 
07.10.2020, згідно якого виявлено низку 
допущених службовими особами КНП 
«Гадяцька ЦРЛ» порушень законодав-
ства про публічні закупівлі. Рішенням 
контролюючого органу службових осіб 
КНП «Гадяцька ЦР»Л зобов`язано вчи-
нити ряд заходів щодо усунення пору-
шення законодавства у сфері публічних 
закупівель. 

Також, шляхом аналізу інформації на 
відкритому офіційному ресурсі публіч-
них закупівель Прозорро встановлено, 
що з метою реалізації механізму при-
власнення та розтрати бюджетних ко-
штів, службовими особами замовни-
ка КНП «Гадяцька ЦРЛ» вчинено дії 
із дроблення об`ємів робіт та укладен-
ня на виконання робіт, по кожній із ча-
стин окремих договорів, із метою про-
тягування через процедуру закупівлі 
необхідної підрядної організації, а саме 
ТОВ «КВА». Так, після початку вико-
нання робіт по першому договору від 
19.08.2020, предметом якого є виконан-
ня робіт із капітального ремонту при-
ймального відділення, проведено пу-
блічну закупівлю шляхом застосування 
переговорної процедури та за її резуль-
татами укладено договір від 14.12.2020 з 
ТОВ «КВА» , предметом якого також є 
виконання робіт із капітального ремон-
ту приймального відділення (вартість 
робіт згідно умов договору становить 4 
028 100 грн.). 

Із врахуванням вказаного, в діях 
службових осіб КНП «Гадяцька МЦЛ» 
та службових осіб ТОВ «КВА» вбача-
ються ознаки складу злочину, перед-
баченого ч. 3 ст. 191 КК України - при-
власнення та розтрата чужого майна, 
вчинене за попередньою змовою гру-
пою осіб. 

У ході проведення досудового роз-
слідування отримано інформацію, що 
привласнення бюджетних коштів здійс-
нюється шляхом відображення служ-
бовими особами замовника спільно із 
службовими особами підрядної орга-
нізації, що залучається до виконання 
робіт та послуг, в актах приймання ви-
конаних робіт та наданих послуг не-
достовірних відомостей щодо обсягів 
фактично виконаних робіт та наданих 
послуг. На підставі складених актів, які 
містять недостовірні відомості, здійсню-

ється перерахування бюджетних грошо-
вих коштів на рахунки підрядної органі-
зації. Перераховані бюджетні грошові 
кошти в подальшому переводяться в го-
тівку та перерозподіляються між служ-
бовими особами замовника та служ-
бовими особами підрядної організації. 
При цьому службовими особами під-
рядної організації в актах виконаних ро-
біт також відображаються недостовірні 
відомості щодо походження та варто-
сті закуплених матеріалів та послуг, 
що залучаються при виконанні робіт 
та послуг. Зокрема, відображається по-
ходження будівельних матеріалів від су-
б`єктів господарювання, які не здійсню-
вали придбання таких матеріалів та не 
є його виробниками, тобто від підпри-
ємств, які містять ознаки фіктивності. 
Відображення таких недостовірних ві-
домостей здійснюється за попереднього 
та подальшого погодження з боку керів-
ництва замовника. Також службовими 
особами замовника за попередньою до-
мовленістю із службовими особами пі-
дрядної організації під час здійснення 
контролю за якістю та повнотою вико-
нання робіт та послуг в офіційних доку-
ментах здійснюється відображення не-
достовірних відомостей щодо якості та 
повноти виконаних робіт. 

Враховуючи викладене, 11.01.2022 до 
Полтавського НДЕКЦ МВС призна-
чена будівельно-технічна експертиза з 
метою отримання відповіді на питання 
чи відповідають обсяги та вартість фак-
тично виконаних робіт по об`єкту «Ка-
пітальний ремонт приймального відді-
лення КНП Гадяцька ЦРЛ» обсягам та 
вартості, визначеним первинною звіт-
ною документацією з будівництва. 

Беручи до уваги вищевикладене, по-
стала необхідність у проведенні огля-
ду об`єкта дослідження - приймально-
го відділення КНП «Гадяцька МЦЛ», з 
метою перевірки інформації щодо вчи-
нення кримінального правопорушен-
ня, виявлення та фіксації відомостей 
про обставини вчинення кримінального 
правопорушення, документування об-
ставин його вчинення та встановлення 
істини у кримінальному провадженні. 
Відповідно до ч.ч.1-4 ст. 237 КПК Укра-
їни з метою виявлення та фіксації відо-
мостей щодо обставин вчинення кри-
мінального правопорушення слідчий, 
прокурор проводять огляд місцевості, 
приміщення, речей та документів. Ог-
ляд житла чи іншого володіння особи 
здійснюється згідно з правилами цьо-
го Кодексу, передбаченими для обшуку 
житла чи іншого володіння особи. 

Відомості, які будуть отримані на під-
ставі зазначеного огляду, нададуть мож-
ливість проведення судової будівель-
но-технічної експертизи, тим самим 
встановити обсяги проведених ремонт-
них робіт та їх відповідність даним вне-
сеним до первинних бухгалтерських 
документів, а також визначення подаль-
шої правової кваліфікації та встанов-
лення винних осіб, що в подальшому 
буде слугувати доказами в даному кри-
мінальному провадженні. 

Враховуючи викладене, а також, із 
метою виявлення та фіксації відомо-
стей щодо обставин вчинення кримі-
нального правопорушення, слідчий 
суддя задовольнив клопотання та на-
дав дозвіл на огляд приміщень при-
ймального відділення Комунального 
некомерційного підприємства «Гадяць-
ка міська центральна лікарня» за учас-
тю судового експерта Полтавського 
НДЕКЦ МВС. Строк дії ухвали - 1 мі-
сяць. Ухвала оскарженню не підлягає. 

«БМ»
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7.10,8.10,9.20 “Ранок з 
інтером”
10.00 “Корисна про-
грама”
11.00 “Iнше життя”
12.25 Х/ф “Фран-
цузький жиголо”
14.25,15.25 “Речдок”
16.25 “Речдок. Осо-
бливий випадок”
17.40 “Новини”
18.00,19.00,3.10 “Сто-
сується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал”
23.45 Х/ф “Код 8”
1.30 Т/с “Той, хто не 
спить”
2.40 “Подробицi” - 
“Час”
4.05 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”
,14.10,17.30,19.15
Х/ф
15.30 Час “Ч”
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

3.45 Скарб нацiї
3.55 Еврика!
4.00 Факти
4.35,20.20,2.20 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
11.45,13.25 Х/ф “Ко-
лонiя”
12.45,15.45 Факти. 
День
14.10,16.25,22.40 Т/с 
“Нюхач”
16.45,21.25 Т/с “Пес”
17.50 Т/с “Коп з мину-
лого”
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр
0.45 Х/ф “Лейк Плесiд: 
Озеро страху”
3.05 Я зняв!

5.20 Т/с “Коли ми 
вдома”
6.15 Т/с “Комiсар Рекс”
9.30,11.50 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”
1.40 Хата на тата. (12+)

5.55,7.35 Kids` Time
6.00 М/ф
6.10 М/с “Том i Джерi”
7.40 Орел i решка
9.50 Т/с “Мерлiн”

12.45 Дiти проти зiрок
14.05 Х/ф “Дракула”
16.00,20.00 Хто 
зверху? (12+)
18.00 Т/с “Будиночок на 
щастя”
22.10 Х/ф “Одноклас-
ники”
0.25 Х/ф “Однокласники 
2”
2.20 Вар`яти. (12+)
2.45 Зона ночi

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 “Со-
нячний листопад”
1.30 Телемагазин
2.45 Гучна справа
3.40 Реальна мiстика

9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,16.00,1
7.00,18.00,19.45 “Ре-
портер”. Новини
9.10,10.10,11.10 “Но-
вини країни” з К. Ашiон 
та П. Рольником
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 “Вiзит до Мiно-
тавра”
6.50 Х/ф “Доживемо до 
понедiлка”
9.00 Х/ф “100 речей i 
нiчого зайвого”
11.25 Х/ф “Легковажна 
рiчка”
13.25 Х/ф “Вусатий 
нянь”
15.10 Х/ф “Чорна кiшка, 
бiлий кiт”
17.55 Х/ф “Мирний 
воїн”
20.20 Х/ф “Влада 
вбивць”
22.20 Х/ф “Заза”
0.05 Х/ф “Форт Рос: У 
пошуках пригод”
2.15 Х/ф “Лiтня казка”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його 
друзi”
8.35,23.00 Т/с “Грань”
10.10,18.10 “Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож”
12.15,20.00 “Орел i 
решка. Перезаванта-
ження”
13.10,21.00 “Орел i 
решка. Морський сезон”
14.10 Х/ф “Особливо 
небезпечна”
16.00 Х/ф “2067: Петля 
часу”
0.45 Т/с “Я - зомбi”
1.30 Т/с “Три сестри”
3.25 “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
,16.30,0.40,3.40 Ко-
риснi поради
13.20 Ланчбокс
14.00 Люблю готувати
14.30 Правила вижи-
вання
18.00 Зiрковi долi
19.00 Один за 100 
годин
21.20 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”
,13.00,18.00,3.30 “Ви-
падковий свiдок”
16.30,19.00,3.00
“Свiдок”
9.00 Х/ф “Вiрнiсть”
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 “Вiртуози”
1.15 “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. 
прямий ефiр”
20.20 Т/с “Склiфосов-
ський”
22.20 “Вечiр з Володи-
миром Соловйовим”
0.55 Вiстi - Санкт-Пе-
тербург
1.10 “Лiнiя життя”. Р. 
Ляпiдевський
2.25 Т/с “Запорошена 
робота”

6.20,12.15 Мiстична 
Україна
7.15 Правила вижи-
вання
9.15 Страх у твоєму 
домi
10.10,1.35 Речовий 
доказ
11.20,20.50 Синя бе-
зодня
13.10 Заборонена 
iсторiя
14.10,21.50 Герої 
будiвельного майдан-
чика
15.05 Довiдник дикої 
природи
16.05 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
0.35 Мисливцi на на-
цистiв
2.45 Зворотний бiк Мi-
сяця
3.40 Земнi катаклiзми
4.40 Судiть самi
5.20 Iлюзiї сучасностi

6.00 Мультиранок
8.35 Х/ф “Король Дроз-
добород”
9.45,22.00 Т/с “Бiблiо-
текарi”

10.45 Х/ф “Хочу бути 
тобою”
13.15 4 весiлля
14.05,16.00,2.30 Па-
нянка-селянка
15.00,5.00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
17.00 СуперЖiнка 2
18.00,1.00 Богиня 
шопiнгу. Батли за патли
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою
23.00 Країна У 2.2
0.00 СуперЖiнка
2.00 Країна У 2.0
5.50 Кориснi пiдказки

6.15,15.45 Х/ф “Мир 
Юрського перiоду”
8.20 Х/ф “Еволюцiя”
9.55 Х/ф “Щоденники 
нянi”
11.40 Х/ф “Мачуха”
13.40 Х/ф “Pinocchio”
17.50 Х/ф “Хенкок”
19.20 Х/ф “Клятва”
21.00 Х/ф “Мовчи в 
ганчiрочку”
22.40 Х/ф “Тутсi”
0.35 Х/ф “Швидкий i 
мертвий”
2.20 Х/ф “Таємницi 
Лос-Анджелеса”
4.30 Х/ф “Таємне вiкно”

6.00,0.10 Т/с “CSI: 
Мiсце злочину”
7.45 Х/ф “Ультиматум 
Борна”
9.55 Т/с “Звонар 2”
12.00 “Загублений свiт”
17.55,2.00 “Секретнi 
матерiали”
18.15 “Спецкор”
18.50,19.25 “ДжеДАI”
20.20 Т/с “Булатов”
2.15 “Вiдеобiмба 2”
5.45 Телемагазини

понеділок, 7 лютого

вівторок, 8 лютого

6.00 Гiмн України
6.05,10.50,18.20 XXIV 
зимовi Олiмпiйськi iгри 
2022 (Пекiн, Китай)
10.20,17.00 Студiя 
Олiмпiйськi iгри
18.00,21.00,0.00,5.35
Новини
21.30 Доба Олiмпiй-
ських iгор
21.45 “Зворотнiй 
вiдлiк”
23.30 Перша шпальта
0.25,2.20,5.30 Погода
0.30 Д/с “Тваринна 
зброя”
1.25 Д/с “Свiт дикої 
природи”
1.55 Земля, наближена 
до неба
2.25 Д/ф “Гiдра”
3.40 UA:Фольк. Спо-
гади
4.35 Енеїда

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”
9.25,10.20,5.30
“Життя вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15
“Твiй день”
14.45 “Одруження на-
ослiп”
17.10 Т/с “Крила ко-
хання”
20.35 Т/с “Папiк”
21.50 Т/с “Дiм Бобрин-
ських”
22.50 “ТСН: 10 вража-
ючих подiй дня”
23.00 “Твiй вечiр”
0.00 “Голос країни 12”
2.30 “Вражаючi iсторiї 
ТСН”

6.05,22.00 “Слiдство 
вели...” з Л. Кане-
вським”
7.00,8.00,9.00,12.00
Новини

7.10,8.10,9.20 “Ранок 
з інтером”
05,18.00,19.00,3.10
“Стосується кожного”
12.25 Х/ф “Моє дiаман-
тове розлучення”
14.10,15.05 “Речдок”
16.05 “Чекай на мене. 
Україна”
17.40 “Новини”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал”
23.45 Х/ф “Пiдозри 
мiстера Уїчера: За 
межею пристойностi”
1.35 Т/с “Той, хто не 
спить”
2.40 “Подробицi” - 
“Час”
4.05 М/ф
4.55 “Телемагазин”

6.00,7.00,8.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,
,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”
13.10,14.10,17.30
Х/ф
15.30 Час “Ч”
19.40,2.00 “5 копiйок”
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

5.15 Скарб нацiї
5.25 Еврика!
5.30 Служба розшуку 
дiтей
5.35,10.05 Громадян-
ська оборона
6.30 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10,19.20 Надзви-
чайнi новини з К. Стог-
нiєм
10.45 Х/ф “Макси-
мальний ризик”
12.45,15.45 Факти. 
День
13.15,16.25 Т/с “Коп з 
минулого”
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр
20.20,1.45 Прихована 
небезпека
21.25 Т/с “Пес”
22.40 Свобода слова
0.00 Х/ф “Примарний 
шторм”
2.45 Я зняв!

5.50 Т/с “Комiсар Рекс”
8.50,11.50 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.
20.15,22.50 Т/с “Па-
паньки”
23.05 Т/с “Доньки-ма-
терi”
1.40 Хата на тата. (12+)

5.55,7.10 Kids` Time
6.00 М/с “Том i Джерi”
7.15 Орел i решка
9.15 Т/с “Мерлiн”
10.05 Х/ф “Пiрати Ка-
рибського моря: На 
дивних берегах”
13.00 Х/ф “Пiрати Ка-
рибського моря: По-
мста Салазара”
15.40 Т/с “Будиночок 
на щастя”
20.00 Хто зверху? (12+)

22.00 Х/ф “Пiкселi”
0.10 Х/ф “Пташка на 
дротi”
2.35 Служба розшуку 
дiтей
2.40 Зона ночi

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
10.30 Т/с “Вiд любовi 
до ненавистi”
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 “Со-
нячний листопад”
1.30 Телемагазин
2.45 Гучна справа
3.40 Реальна мiстика

9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,16.00,1
7.00,18.00,19.45 “Ре-
портер”. Новини
9.10,10.10,11.10 “Но-
вини країни” з К. Ашiон 
та П. Рольником
12.10,13.15 “Новини 
країни” з М. Клюк та О. 
Близнюком
14.15 “Великий день” з 
А. Сайчуком, Ю. Шпа-
чинською i Д. Ща-
сливою
16.10 “Година пiк” з О. 
Курбановою
17.10 “Ситуацiя” з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним
18.15 “Ехо України” з 
М. Ганапольським
20.00 “Про полiтику” з 
С. Орловською та А. 
Мухарським
22.00 “Спецтема” з Т. 
Березовцем
23.00 “Перша пере-
дача” з О. Федченко

5.00 Х/ф “Вiзит до Мi-
нотавра”
6.50 Х/ф “Хлопчаки”
9.00 Х/ф “Голоднi iгри: 
Сойка-пересмiшниця. 
Частина 1”
11.25 Х/ф “Можна 
тiльки уявити”
13.25 Х/ф “Короткий 
фiльм про вбивство”
15.10,16.20 Х/ф “Троє 
в човнi, не рахуючи со-
баки”
17.55 Х/ф “100 речей i 
нiчого зайвого”
20.20 Х/ф “Легковажна 
рiчка”
22.20 Х/ф “Вусатий 
нянь”
0.05 Х/ф “Доживемо до 
понедiлка”
2.15 Х/ф “Чорна кiшка, 
бiлий кiт”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його 
друзi”
8.45 М/ф “Кiт Грiм та 
зачарований дiм”
10.15 “Орел i решка. 
Дива свiту”
12.30,20.00 “Орел i 
решка. Перезаванта-
ження”
13.30,21.00 “Орел i 
решка. Морський 
сезон”
14.25 Х/ф “Пастка для 
привида”
16.10 Х/ф “Особливо 
небезпечна”
18.00 “Орел i решка. 
Навколосвiтня по-
дорож”
23.00 Т/с “Грань”
0.45 Х/ф “Бабiй”
2.30 Т/с “Три сестри”
3.25 “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
19.00,21.20 Шiсть 
соток
19.50 Один за 100 
годин
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 “Проект 
“Альфа”
9.00 Х/ф “Очiкування 
полковника Шалигiна”
10.40 Т/с “Коломбо”
,16.30,19.00,2.50
“Свiдок”
13.00,18.00,3.20 “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 “Вiртуози”
1.10 Х/ф “Драконовi 
оси”

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 Кор-
чевниковим”
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. 
прямий ефiр”
20.20 Т/с “Склiфосов-
ський”
22.20 “Вечiр з Володи-
миром Соловйовим”
0.55 Вiстi - Санкт-Пе-
тербург
1.10 “Енигма. Ларс 
Фогт”
2.15 Т/с “Запорошена 
робота”

6.15,12.15 Мiстична 
Україна
7.05 Правила вижи-
вання
9.05 Страх у твоєму 
домi
10.00,1.35 Речовий 
доказ
11.10 Дика Бразилiя
13.10 Заборонена 
iсторiя
14.05,21.50 Герої 
будiвельного майдан-
чика
14.55 Довiдник дикої 
природи
15.55 Глобальна наука
16.55,23.40 Як вла-
штований Всесвiт
17.55 Крила вiйни
18.55 Прихована ре-
альнiсть
19.50,22.40 Шукачi 
неприємностей
20.50 Синя безодня
0.35 Мисливцi на на-
цистiв
2.45 Академiк Коро-
льов
3.45 Земнi катаклiзми
4.40 Судiть самi
5.20 Iлюзiї сучасностi

6.00 Мультиранок
8.35 Х/ф “Румпель-
штiльцхен”
9.30 Х/ф “Оптом де-
шевше”
11.20 Х/ф “Оптом де-
шевше 2”
13.15 Х/ф “А ось i 
Поллi”

15.00,5.00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16.00,2.30 Панян-
ка-селянка
17.00 СуперЖiнка 2
18.00,1.00 Богиня 
шопiнгу. Батли за патли
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою
22.00 Т/с “Бiблiотекарi”
23.00 Країна У 2.2
0.00 СуперЖiнка
2.00 Країна У 2.0
5.50 Кориснi пiдказки

6.35,15.25 Х/ф “Куди 
приводять мрiї”
8.30 Х/ф “Принцеса 
Монако”
10.10 Х/ф “Еволюцiя”
11.45 Х/ф “Крихiтка на 
мiльйон”
13.55 Х/ф “Початковий 
код”
17.15 Х/ф “Помпеї”
19.00 Х/ф “Мир Юр-
ського перiоду”
21.00 Х/ф “Хенкок”
22.30 Х/ф “Мiсiя “Се-
ренiтi”
0.25 Х/ф “Район 9”
2.15 Х/ф “Джобс: 
Iмперiя спокуси”
4.20 Х/ф “Мирний воїн”

6.00,18.50 “ДжеДАI”
6.25 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2”
10.10 Х/ф “Старскi та 
Гатч”
12.10 Х/ф “П`ятий 
елемент”
14.50 “Загублений 
свiт”
17.55 “Секретнi 
матерiали”
18.15 “Спецкор”
19.25 “Грошi”
20.20 Т/с “Булатов”
0.10 “Дубинiзми”
0.30 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
2.20 Т/с “Рекс 2”
3.15 “Вiдеобiмба 2”
5.45 Телемагазини

6.00 Гiмн України
05,10.25,18.20,22.00
XXIV зимовi Олiмпiйськi 
iгри 2022 (Пекiн, Китай)
9.50,17.00 Студiя Олiм-
пiйськi iгри
,21.00,0.30,5.25 Но-
вини
21.40 Доба Олiмпiй-
ських iгор
0.00 Бiгус Iнфо
1.00 Погода
1.05 Д/с “Тваринна 
зброя”
2.00 Д/с “Свiт дикої 
природи”
2.25 Земля, наближена 
до неба
2.40 Д/ф “Вiйна на ну-
льовому кiлометрi”
3.35 UA:Фольк. Спогади
4.30 Енеїда

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з “1+1”
7.00,8.00,9.00,12.00,
,19.30,4.25 “ТСН”
9.25,10.20,5.30 “Життя 
вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15
“Твiй день”
14.45 “Одруження на-
ослiп”
17.10 Т/с “Крила ко-
хання”
20.35 Т/с “Папiк”
21.50 Т/с “Дiм Бобрин-
ських”
22.50 “ТСН: 10 вража-
ючих подiй дня”
23.00 “Твiй вечiр”
0.00 Комедiя “Сусiди: 
На стежцi вiйни”
1.55 “Вражаючi iсторiї 
ТСН”

5.25,22.00 “Слiдство 
вели...” з Л. Кане-
вським”
7.00,8.00,9.00,12.00
Новини
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6.00 Гiмн України
,10.50,18.20,22.00
XXIV зимовi Олiмпiйськi 
iгри 2022 (Пекiн, Китай)
10.10,17.00 Студiя 
Олiмпiйськi iгри
18.00,21.00,0.30,5.25
Новини
21.40 Доба Олiмпiй-
ських iгор
0.00 Перша шпальта
1.00 Погода
1.05 Д/с “Тваринна 
зброя”
2.00 Д/с “Свiт дикої 
природи”
2.25 Земля, наближена 
до неба
2.40 Д/ф “Замiнованi 
вiрнiстю”
3.35 UA:Фольк. Спогади
4.30 Енеїда

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”
9.25,10.20,5.30 “Життя 
вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15
“Твiй день”
14.45 “Одруження на-
ослiп”
17.10 Т/с “Крила ко-
хання”
20.35 Т/с “Папiк”
21.50 Т/с “Дiм Бобрин-
ських”
22.50 “ТСН: 10 вража-
ючих подiй дня”
23.00 “Твiй вечiр”
0.00 Комедiя “Сусiди 2”
1.50 “Вражаючi iсторiї 
ТСН”

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 “Позбав мене 
вiд сумнiвiв”
14.30,15.30 “Речдок”
16.25 “Речдок. Осо-
бливий випадок”
17.40 “Новини”
18.00,19.00,3.10 “Сто-
сується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал”
23.45 Х/ф “Присвя-
чений”
1.30 Т/с “Той, хто не 
спить”
2.40 “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”
10.10,16.10,23.15 Д/с 
“Таємнича свiтова вiйна”
13.10,14.10,17.30 Х/ф
15.30 Час “Ч”
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

3.40 Скарб нацiї
3.50 Еврика!
3.55 Служба розшуку 
дiтей
4.00 Факти
4.35,10.10 Громадян-
ська оборона
6.30 Ранок у великому 
мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
11.10,13.25 Х/ф “Втеча 
задля порятунку”
12.45,15.45 Факти. 
День
14.05,16.20,22.45 Т/с 
“Нюхач”
16.40,21.25 Т/с “Пес”
17.50 Т/с “Коп з мину-
лого”
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр
20.20,2.45 Секретний 
фронт
0.55 Х/ф “Бiла iмла”

5.15 Т/с “Коли ми 
вдома”
5.45 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”
1.40 Хата на тата. (12+)

5.55,7.20 Kids` Time
6.00 М/ф
6.15 М/с “Том i Джерi”

7.25 Орел i решка
9.30 Т/с “Мерлiн”
12.20 Дiти проти зiрок
13.55 Х/ф “Одноклас-
ники”
15.55,20.00 Хто 
зверху? (12+)
18.00 Т/с “Будиночок на 
щастя”
22.00 Х/ф “Змiшанi”
0.30 Х/ф “Вiйна наре-
чених”
2.20 Вар`яти. (12+)
2.40 Служба розшуку 
дiтей
2.45 Зона ночi

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 “Со-
нячний листопад”
1.30 Телемагазин
2.45 Гучна справа
3.15 Реальна мiстика

9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,16.00,1
7.00,18.00,18.50 “Ре-
портер”. Новини
9.10,10.10,11.10 “Но-
вини країни” з К. Ашiон 
та П. Рольником
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 “Вiзит до Мiно-
тавра”
6.50 Х/ф “Форт Рос: У 
пошуках пригод”
9.00 Х/ф “Мирний воїн”
11.25 Х/ф “Влада 
вбивць”
13.25 Х/ф “Заза”
15.10 Х/ф “Лiтня казка”
17.55 Х/ф “Червонi 
вогнi”
20.20 Х/ф “Брехня в 
порятунок”
22.20 Х/ф “Ранок”
0.05 Х/ф “Мiо, мiй Мiо”
2.15 Х/ф “Любов”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його 
друзi”
8.35,23.00 Т/с “Грань”
10.25,18.10 “Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож”
12.15,20.00 “Орел i 
решка. Перезаванта-
ження”
13.15,21.00 “Орел i 
решка. Морський сезон”
14.10 Х/ф “2067: Петля 
часу”
16.20 Х/ф “Орбiта 9”
0.40 Т/с “Я - зомбi”
1.30 Т/с “Три сестри”
3.25 “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 Один за 100 годин
21.20 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”
7.50,13.00,18.00,3.30
“Випадковий свiдок”
,16.30,19.00,3.00
“Свiдок”
9.00 Х/ф “Вовча зграя”
10.45 Т/с “Коломбо”
14.10,21.15 Т/с “Мен-
талiст”
15.55,17.00,19.30 Т/с 
“CSI: Маямi”
23.00 Т/с “Вiртуози”
1.10 “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”
15.50,1.55 Новини 
культури

16.15 “Андрiй Малахов. 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”

6.20,12.15 Мiстична 
Україна
7.15 Правила вижи-
вання
9.15 Страх у твоєму домi
10.10,1.35 Речовий 
доказ
11.20,20.50 Синя бе-
зодня
13.10 Заборонена 
iсторiя
14.10,21.50 Герої 
будiвельного майдан-
чика
15.00 Довiдник дикої 
природи
16.00 Глобальна наука
17.00,23.40 Як влашто-
ваний Всесвiт
18.00 Крила вiйни
19.00 Прихована реаль-
нiсть
19.55,22.40 Шукачi 
неприємностей
0.35 Мисливцi на на-
цистiв
2.45 Полювання на НЛО
3.35 Земнi катаклiзми
4.35 Судiть самi
5.20 Iлюзiї сучасностi

6.00 Мультиранок
8.35 Х/ф “Зорянi та-
ляри”
9.45,22.00 Т/с “Бiблiо-
текарi”
10.45 Х/ф “Тисяча слiв”
12.45 4 весiлля

14.00,16.00,2.30 Па-
нянка-селянка
15.00,5.00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
17.00 СуперЖiнка 2
18.00,1.00 Богиня 
шопiнгу. Батли за патли
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою
23.00 Країна У 2.2
0.00 СуперЖiнка
2.00 Країна У 2.0
5.50 Кориснi пiдказки

6.05 Х/ф “Крихiтка на 
мiльйон”
8.15 Х/ф “Клятва”
9.55 Х/ф “Маленький 
Манхеттен”
11.25 Х/ф “Принце-
са-наречена”
13.00,4.45 Х/ф “Пра-
вила зйому: Метод Хiтча”
14.55 Х/ф “Захисник”
16.55 Х/ф “Сутiнки”
18.55 Х/ф “Сутiнки. 
Сага. Новий мiсяць”
21.00 Х/ф 
“Присвячений”
22.35 Х/ф “З мене 
досить”
0.25 Х/ф “Код да Вiнчi”
2.50 Х/ф “Тутсi”

6.00,18.50 “ДжеДАI”
6.15,0.00 Т/с “CSI: 
Мiсце злочину”
8.00 Х/ф “Спадок 
Борна”
10.40 Т/с “Звонар 2”
12.50,19.25
“Загублений свiт”
17.55 “Секретнi 
матерiали”
18.15 “Спецкор”
20.15 Т/с “Булатов”
1.50 Т/с “Рекс 2”
3.40 “Вiдеобiмба 2”
5.45 Телемагазини

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України
,11.10,18.20,22.00
XXIV зимовi Олiмпiйськi 
iгри 2022 (Пекiн, Китай)
10.40,17.00 Студiя 
Олiмпiйськi iгри
18.00,21.00,0.30,5.25
Новини
21.40 Доба Олiмпiй-
ських iгор
0.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях
1.00 Погода
1.05 Д/с “Тваринна 
зброя”
2.00 Д/с “Свiт дикої 
природи”
2.25 Земля, наближена 
до неба
2.40 Д/ф “Перехрестя 
Балу”
3.35 UA:Фольк. Спогади
4.30 Енеїда

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”
9.25,10.20,5.30 “Життя 
вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15
“Твiй день”
14.45 “Одруження на-
ослiп”
17.10 Т/с “Крила ко-
хання”
20.23 “Чистоnews”
20.30 Т/с “Папiк”
21.45 “Право на владу”
0.45 “ТСН: 10 вража-
ючих подiй дня”
0.55 Х/ф “Бiлоснiжка. 
Казка жахiв”
2.45 “Вражаючi iсторiї 
ТСН”

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”
10.00 “Корисна про-
грама”
11.00 “Iнше життя”
12.25 Х/ф “Без комп-
лексiв”
14.30,15.30 “Речдок”
16.25 “Речдок. Осо-
бливий випадок”
17.40 “Новини”
18.00,19.00,3.55 “Сто-
сується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал”
23.45 Х/ф “Крiзь снiг”
2.10 Т/с “Той, хто не 
спить”
3.20 “Подробицi” - “Час”
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”
10.10,23.15 Д/с “Таєм-
нича свiтова вiйна”
,14.10,17.30,19.15 Х/ф
15.30 Час “Ч”
16.10 Таємницi вiйни
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

3.45 Скарб нацiї
3.55 Еврика!
4.00 Факти
4.35 Громадянська обо-
рона
6.30 Ранок у великому 
мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
10.20,13.25 Х/ф “Осо-
блива думка”
12.45,15.45 Факти. 
День
13.55,16.20,22.40 Т/с 
“Нюхач”
16.35,21.25 Т/с “Пес”
17.50 Т/с “Коп з мину-
лого”
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр
20.20,2.55 Анти-зомбi
0.45 Х/ф “Денне свiтло”

5.25 Т/с “Коли ми 
вдома”
6.20 Т/с “Комiсар Рекс”
8.25,11.50 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”
1.40 Хата на тата. (12+)

5.55,7.10 Kids` Time
6.00 М/с “Том i Джерi”
7.15 Орел i решка
9.25 Т/с “Мерлiн”
12.15 Дiти проти зiрок
13.55 Х/ф “Одноклас-
ники 2”

15.55,20.00 Хто 
зверху? (12+)
18.00 Т/с “Будиночок на 
щастя”
22.00 Х/ф “Великий 
Стен”
0.30 Х/ф “Подруги наре-
ченої”
2.50 Служба розшуку 
дiтей
2.55 Зона ночi

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
11.15 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 Прези-
дентської медиаим-
перии. Дiм 2
23.50 Т/с “Сонячний 
листопад”
1.25 Телемагазин
1.55 Реальна мiстика

9.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,16.
00,17.00,18.00 “Ре-
портер”. Новини
9.10,10.10,11.10 “Но-
вини країни” з К. Ашiон 
та П. Рольником
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 “Вiзит до Мiно-
тавра”
6.50 Х/ф “Мiо, мiй Мiо”
9.00 Х/ф “Червонi вогнi”
11.25 Х/ф “Брехня в 
порятунок”
13.25 Х/ф “Ранок”
15.10 Х/ф “Любов”
17.55 Х/ф “Ко-
нан-варвар”
20.20 Х/ф “Майстер Z: 
Спадщина Iп Мана”
22.20 Х/ф “Замовлення”
0.05 Х/ф “Дорогий 
Джон”
2.15 Х/ф “Магазиннi 
злодюжки”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його 
друзi”
8.35,23.00 Т/с “Грань”
10.10,17.50 “Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож”
12.10,20.00 “Орел i 
решка. Перезаванта-
ження”
13.00,21.00 “Орел i 
решка. Морський сезон”
14.00 Х/ф “Орбiта 9”
15.50 Х/ф “Поза часом”
0.45 Т/с “Я - зомбi”
1.30 Т/с “Три сестри”
3.25 “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 Шеф-повар
14.30 Правила вижи-
вання
18.00 Зiрковi долi
19.00 Один за 100 годин
21.20 Шiсть соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф

4.45 “Top Shop”
6.20 “Вартiсть життя”
7.55,13.00,3.30 “Ви-
падковий свiдок”
,16.30,19.00,3.00
“Свiдок”
9.00 Х/ф “Лише одна 
нiч”
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 “Вiртуози”
1.10 “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. 
прямий ефiр”
20.20 Т/с “Склiфосов-
ський”
22.20 “Вечiр з Володи-
миром Соловйовим”
0.55 Вiстi - Санкт-Пе-
тербург
1.10 “Абсолютний слух”
2.15 Т/с “Запорошена 
робота”

6.20,12.15 Мiстична 
Україна
7.15 Правила вижи-
вання
9.10 Страх у твоєму домi
10.10,1.35 Речовий 
доказ
11.20,20.50,0.35 Синя 
безодня
13.15 Заборонена 
iсторiя
14.10,21.50 Герої 
будiвельного майдан-
чика
15.05 Довiдник дикої 
природи
16.05 Суперзаводи
17.05,23.40 Як влашто-
ваний Всесвiт
18.00 Крила вiйни
19.00 Прихована реаль-
нiсть
19.55,22.40 Шукачi 
неприємностей
2.45 Бiзнес на заляку-
ваннi
3.35 Земнi катаклiзми
4.35 Судiть самi
5.15 Iлюзiї сучасностi

6.00 Мультиранок
8.35 Х/ф “Троє дiтей 
короля”
9.45,22.00 Т/с “Бiблiо-
текарi”
10.45 Х/ф “Брехун, 
брехун”

12.45 4 весiлля
14.00,16.00,2.30 Па-
нянка-селянка
15.00,5.00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
17.00 СуперЖiнка 2
18.00,1.00 Богиня 
шопiнгу. Батли за патли
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою
23.00 Країна У 2.2
0.00 СуперЖiнка
2.00 Країна У 2.0
5.50 Кориснi пiдказки

6.45 Х/ф “Один день”
8.30 Х/ф “Ромео i Джу-
льєта”
10.25 Х/ф “Невидимий 
гiсть”
12.10 Х/ф “Сутiнки”
14.10 Х/ф “Клятва”
15.50 Х/ф “Принцеса 
Монако”
17.30,5.35 Х/ф “Iншi”
19.10 Х/ф “Мумiя: Гроб-
ниця iмператора дра-
конiв”
21.00 Х/ф “Пекло”
23.25 Х/ф “Таємницi 
Лос-Анджелеса”
1.35 Х/ф “Янголи i де-
мони”
3.50 Х/ф “Цар скор-
пiонiв”

6.00,0.00 Т/с “CSI: 
Мiсце злочину”
7.45 Х/ф “Бої в 
бронежилетах”
9.40 Т/с “Звонар 2”
11.40 “Загублений свiт”
17.55,1.50 “Секретнi 
матерiали”
18.15 “Спецкор”
18.50 “ДжеДАI”
19.25 “Воїни дорiг”
20.20 Т/с “Булатов”
2.05 “Вiдеобiмба 2”
5.45 Телемагазини

середа, 9 лютого

четвер, 10 лютого
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ЕЛЕМЕНТИ ВПЛИВУ 
НА ДЕСТАБІЛІЗАЦІЮ

Початок війни
У мережі, на телебаченні та на шпаль-

тах газет поширюється інформація про 
можливе вторгнення військ РФ. Наші 
колеги, як українські так і закордонні, 
приділяють особливо багато уваги цьо-
му питанню, та не соромляться вислов-
лювати власні думки і припущення. В 
свою чергу, подібна інформація викли-
кає бурхливе обговорення серед грома-
дян. «Словесні воїни» дуже охоче під-
тримують теми, де можна висловити 
«свою» думку, спираючись на не завж-
ди достовірну і правдиву інформацію.

Можна безкінечно говорити про: 
«коли нападуть», «ось почнеться», «як 
воювати», «як вижити». А можна при-
йняти той факт, що війна триває вже 8 
років, а «початок» був ще в 2014 році.

Продукти, газ та бензин
Деякі особи взяли за звичку, по 

будь-якому питанню, бити на сполох та 
пророкувати голод та холод. За остан-
ні роки неодноразово можна було по-
мітити, як люди в паніці спустошува-
ли полиці магазинів. Яскравий приклад 
такого явища стався у 2015 році, коли 
ширились чутки на кшталт «не буде 
солі». Як результат, люди масово поча-
ли скупати всю сіль, а магазини, в свою 
чергу, підвищувати ціни. Але ніяко-
го дефіциту не сталось, а сіль «на вся-
кий випадок» досі лежить у запасливих 
українців у коморі. Ажіотаж над про-
дуктами викликає не тільки економіч-
ні проблеми, а й психологічні. Годуючи 
свідомість думками про те, що завтра не 
буде чого їсти, можна перестати помі-
чати насправді важливі речі. Вигоду від 
цього має тільки окупант та підприєм-
ливий виробник.

А от з приводу газу, вже десяток років, 
якщо не два, звучить фраза «останній 
український газ». І кожного року ста-
ється диво – газове сховище, за інфор-
мацією представників влади,  наповнене 
достатньою кількістю блакитного пали-
ва. Так, ціни піднялись і це факт. Але ж 
ціни піднялись на світовому рівні, не 
тільки в Україні. Ресурси в надрах землі 
вичерпуються, а залежність від них ро-
сте, що й спричиняє стрибки цін. Те ж 
саме можна сказати про бензин та інші 
види автомобільного палива.

Мінування приміщень
Останнім часом можна помітити, що 

інформація про мінування школи чи 
якоїсь державної установи, з‘являється 
в мережі мало не щодня. Експерти з да-
ного питання вже не один раз сформу-
вали остаточну думку – це спрямована 

атака на дестабілізацію ситуації в кра-
їні. Відділення піротехніків та ДСНС, 
СБУ і поліція швидко й професійно ре-
агують на кожне повідомлення заради 
безпеки громадян.

Події на «Південмаші»
Вся Україна приголомшена подіями, 

які стались у Дніпрі. Офіційні джерела 
інформації вже висвітлили всі подро-
биці жахливого вчинку військовослуж-
бовця. Однак є безліч версій та домис-

лів які поширюються мережею, основна 
мета яких – зібрати аудиторію та мо-
нетизувати свої голослівні теорії. Де-
які експерти висловлюють побоюван-
ня з приводу дестабілізації ситуації як 
у середині країни та в українській армії.

Мітинги ФОПів
Дуже невчасно почав діяти рух 

SaveФОП. Підприємці протестують 
проти обов’язкового введення касово-
го апарату та закликають людей до про-

тестів під вікнами Офісу Президента. 
Дійсно, нові закони є не зовсім спра-
ведливими, по відношенню до підпри-
ємців, які чесно платили податки. Не 
кожен може дозволити собі придбати 
касовий апарат та обслуговувати його. 
Але не все так погано, як здається. Ка-
совий апарат можна використовувати і 
електронний, який, до речі, безкоштов-
но пропонує податкова, а обов’язкова 
видача чеків змусить нелегальних під-
приємців сплачувати податки. Громадя-
ни, які мають не один бізнес або великі 
обороти коштів займаються такою ді-
яльністю далеко не перший рік та були 
неодноразово повідомлені про зміни в 
законодавстві. Щось заважало підко-
ритись законодавству України та вчас-
но підключити РРО чи ПРРО? Най-
кращим рішенням виявились масові 
протести в столиці під час загрози на-
ступу військових сил РФ та розхиту-
вання і так хиткого стану суспільства 
всередині країни.

Політична арена
Політики та політичні сили також не 

стоять осторонь під час масових хвилю-
вань та підливають «масла у вогонь», за-
ради збільшення свого рейтингу. Така 
поведінка веде за собою тільки деструк-
тивні наслідки, в основному саме для 
українського народу, а не для зовніш-
нього ворога.

Все не так просто,  
як може здатись
Війна, політика, законодавство та 

інформаційний простір не так про-
сто влаштовані, як здається з першого 
погляду. На Україну вже 8 років тис-
не ворог, який і досі нахабно бреше та 
підтасовує факти. Цьому ворогу дуже 
важливо, щоб кожен українець пере-
став вірити в свою країну, армію і зако-
ни. Цьому ворогу дуже важливо, щоб 
українці посварились один з одним, щоб 
передушили один одного. Кожна подія, 
яка може викликати резонанс в інфор-
маційному просторі – це зброя. А мета 
цієї зброї – розколоти українське сус-
пільство на частини, чим менші тим 
краще. Україна, як одне ціле «не по зу-
бам» хижаку, тому «хижак» перетворю-
ється на «падальника».

Кожен українець має право на свою 
думку і волевиявлення – це право, яке 
надає нам демократична держава, части-
ною якої ми є. Але не кожна думка чи 
гасло варте того, щоб розхитувати ті 
стовпи, на яких ця держава тримається. 

Влад Лидзарь.

БУДЬМО УВАЖНІ: 

На сьогодні ситуацію в Україні не можна назвати стабільною. 
Інформаційний простір пронизаний суперечками та 
незадоволеними людьми. Ми зібрали основні елементи 
впливу на свідомість українців в матеріалі нижче.
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ГОЛОВНІ ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 
АНТИБІОТИКІВ

З часу винайдення антибіотики значно знизили 
захворюваність і смертність від інфекційних хво-
роб. Водночас вони змусили мікроорганізми мутува-
ти для захисту від них, тому антимікробні препара-
ти стають менш ефективними. Коли мікроби стають 
остаточно стійкими до антибіотиків, їх ще назива-
ють резистентними.

Антибіотикорезистентність стає одним із найбіль-
ших викликів сучасної медицини та науки, оскільки 
мікроорганізми, які мали гинути під впливом пре-
паратів, стають до них стійкими. Уже зараз через ан-
тимікробну стійкість у світі помирає 700 тисяч лю-
дей щороку. 

Як правильно приймати антибіотики, щоб не наш-
кодити своєму здоров’ю і досягти максимального 
результату?

Керуйтеся виключно призначенням лікаря. 
Визначити бактеріальну природу хвороби можна 

тільки лабораторно, а приймаючи антибіотики «про 
всяк випадок» ми завдаємо шкоди здоров’ю і спри-
яємо антибіотикорезистентності. Більшість застуд, 
включно з грипом, не потребують антибіотиків, адже 
викликаються вірусами, на які ці препарати не діють.

Якщо лікар уже призначив антибіотик, не можна 
самостійно змінювати дозу чи припиняти прийом 
препарату, якщо почали почуватися краще. 

Саме недолікована хвороба, незавершений курс 
прийому антибіотиків роблять бактерії, що лишили-
ся в організмі, стійкими до цього препарату.

Не можна призначати собі антибіотик самостійно.
Кожен антимікробний препарат призначений для 

конкретного антибіотика, як ключ до замка. Тому не 
можна призначати собі антибіотик самостійно чи 
користуватися порадами знайомих, яким «допомо-
гло». Аналогічно не допустимо  ділитися своїм ан-
тибіотиком з іншими. Лише лікар може підібрати 
правильні ліки.

МОЗ 

ЛІКАРНЯ ОТРИМАЄ 
КИСНЕВУ СТАНЦІЮ

У 20 лікарнях Полтавщини планують облаштува-
ти кисневі станції. Роботи у медзакладах розпочали 
наприкінці січня. Придбали обладнання за рахунок 
субвенції з державного бюджету.

На придбання 20 кисневих станцій витратили 44,5 
мільйона гривень. У січні обладнання привезли до 13 
закладів (серед яких і Гадяцька міська лікарня), а в 
лютому – ще до семи.

Першу станцію почали встановлювати 31 січня у 
Лохвицькій міській лікарні. На облаштування кож-
ної потрібно близько двох тижнів.

Встановлювати та підключати кисневі станції ма-
ють за рахунок бюджетів громад.

ДОВІДКОВО. 
Киснева станція – система генерації медичного 

кисню з навколишнього повітря. Кисень подавати-
муть під високим тиском по усій лікарні через си-
стему трубопроводів.

«БМ»

ВІДНОВИЛИ ВИДАЧУ 
«ПАКУНКІВ МАЛЮКА»

Про це повідомили на сайті медзакладу.
Пакунок малюка – це державна одноразова під-

тримка сімей, у яких народилася дитина. У нього 
входять найнеобхідніші речі для немовлят у перші 
місяці життя.

Представники ініціативи зазначили, що короб-
ки з-під подарунка для малюків батьки часто вико-
ристовують для зберігання іграшок. Водночас вона 
цілком може слугувати переноскою або тимчасовим 
ліжечком для дитини, оскільки виготовлена з цупко-
го картону й містить матрац.

Пакунки малюка видають матусям та новонарод-
женим при виписці із стаціонару.

Із питаннями звертатись за номерами телефону: 
Поліклінічне відділення: 095 473 35 02.
Приймальне відділення: 095 473 35 26.

«БМ»

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА ГРИП ТА ГРВІ

На підконтрольній території (Гадяцький район) за 
період з 21.01.2022 року по 28.01.2022 року на ГРВІ 
захворіло 350 осіб , з них дітей –138 (39,4%). Показ-
ник захворюваності по району на ГРВІ – 698,0 на 100 
тисяч населення, в т.ч. по

м. Гадяч 1062,5 – показник по місту Гадяч та райо-
ну перевищує базовий рівень (епідемічний поріг – 
521,88). Випадків грипу не зареєстровано.

Щеплено проти грипу  з початку епідсезону - 308 
осіб (0,6% - від населення району).

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

ЛІКУВАННЯ РАКУ ТА 
ПОЛОГИ СТАНУТЬ 
ДОРОЖЧИМИ: НА 
ЯКІ БЕЗКОШТОВНІ 
МЕДПОСЛУГИ МОЖНА 
РОЗРАХОВУВАТИ

В Україні затвердили оновлену Програму медич-
них гарантій, яка передбачає розширення переліку 
безкоштовних медпослуг громадянам. Як зазначають 
у НСЗУ, для реалізації програми цього року виділе-
но 157 млрд гривень, що дозволить підвищити тари-
фи практично на всі медичні послуги.

«Наприклад, на лікування онкологічних захворю-
вань у 2022 році закладено понад 8 млрд грн, що май-
же на 5 млрд гривень більше, ніж у 2021 році. Фінан-
сування допомоги пацієнтам із серцево-судинними 
захворюваннями, зокрема, у випадках інфарктів та 
інсультів, збільшується на 1,8 млрд. гривень і у 2022 
році досягає 4,8 млрд. гривень. Медичні установи от-
римуватимуть більше грошей, що дозволить закупо-
вувати необхідні ліки та створювати гідні умови пра-
ці для медичних працівників», — заявила очільниця 
НСЗУ Наталія Гусак.

До переліку безкоштовних медичних послуг Про-
грами медичних гарантій у 2022 році включено:

первинна допомога — послуги сімейних лікарів, те-
рапевтів та педіатрів;

спеціалізована та високоспеціалізована допомога 
— послуги у лікарнях, наприклад, операції та пере-
бування у стаціонарі;

екстрена допомога — виклик «швидкої» 103;
паліативна допомога та медична реабілітація;
медична допомога дітям віком до 16 років;
ведення вагітності та пологи.
Загалом у програмі-2022 — 38 пакетів послуг, з 

яких два нові: хірургія одного дня для дорослих та 
дітей, а також медична допомога в умовах епідемій.

Пріоритетними на цей рік залишаються лікуван-
ня інсульту та інфаркту, дослідження для раннього 
виявлення онкології, медична допомога породіллям 
під час пологів, медична допомога новонародженим 
у складних неонатальних випадках.

Збільшаться тарифи на лікування онкологічних за-
хворювань. Так, на 10 тисяч гривень збільшиться та-
риф на хіміотерапевтичне лікування — до 36 тисяч, 
а за лікування дітей від онкохвороб НСЗУ платити-
ме закладам до 131 тис. грн. Тариф із лікування он-
когематологічних захворювань зросте з 54 тис. грн. 
до 74 тис. грн.

Один із найвищих тарифів у Програмі медичних 
гарантій — неонатальна допомога — він зросте зі 113 
до 135 тис. грн, максимальний тариф становитиме 
161 тис. грн за лікування недоношених дітей в уста-
новах, які відповідають додатковим вимогам.

Тариф за медичну допомогу під час пологів збіль-
шиться на 5 тис. грн — до 15 тис. грн. А для закла-
дів, які відповідатимуть додатковим вимогам, — до 
20 тис. грн.

Серед нововведень — обов’язкове безкоштовне про-
ведення неонатального скринінгу для новонародже-
них для діагностики двадцяти одного захворювання.

До програми «Доступні ліки» включать препара-
ти для лікування захворювання Паркінсона, а також 
хронічного обструктивного захворювання легень.

Для пацієнтів  л ікування залишається 
безкоштовним.

НСЗУ.

ЩЕПЛЕННЯ ВІД 
ПОЛІОМІЄЛІТУ

1 лютого в Україні розпочалась кампанія зі ще-
плення дітей від поліомієліту. Її перший етап охо-
пить дітей віком від 6 місяців до 6 років, які про-
пустили вакцинацію за Національним календарем, і 
триватиме три тижні. Таких заходів необхідно вжи-
ти через виявлення вірусу у 20 дітей на Рівненщині 
й Закарпатті, восени, 2021 року (тоді 1 дитина отри-
мала параліч, а 19 були контактними і мали безсимп-
томний перебіг). Ще один випадок захворювання на 
поліомієліт зафіксований 24 січня 2022 року.

Поліомієліт в Україні не діагностували протягом 
останніх 6 років, а на Полтавщині вірус циркулював 
аж у 1960-х роках. Про це повідомила в.о. директо-
ра КП «Полтавський обласний центр громадського 
здоров’я ПОР» Ніна Дурдикулиєва.

Торік у Полтавській області отримали щеплен-
ня від поліомієліту 89,7% дітей до 1 року, 91,5% – 
діти 18 місяців, 89,1% – діти 6 років, 91,2% – діти 
14 років.

Отримати щеплення можна безоплатно, у вашого 
сімейного лікаря чи в найближчій амбулаторії. 

«БМ»

ГРОМАДАМИ КУРСУВАТИМЕ МОБІЛЬНА 
БРИГАДА, ЯКА ВАКЦИНУВАТИМЕ ВІД COVID

На території Полтавської області працюватимуть 
виїзні мобільні бригади для вакцинації 
вразливих груп населення від Covid-19. 

Графік опублікувала пресслужба 
Полтавської ОДА.

Великобудищанська сільська 
територіальна громада: 
03.02.2022   с. Дученці; 04.02.22 - с. Тепле.

Гадяцька міська територіальна громада: 
04.02.2022 - с. Харківці.

Краснолуцька сільська територіальна громада: 
03.02.2022 – с. Хитці; 07.02.2022 – с. Ціпки.

Лютенська сільська територіальна громада: 
03.02.22 – с. М.Обухівка; 04.02.22 – с. Соснівка.

Петрівсько-Роменська сільська 
територіальна громада
04.02.22 – с. Ручки.

Сергіївська сільська територіальна громада: 
03.02.22 – с. Новоселівка; 04.02.22 – с. Ви-

рішальне; 07.02.22 – с. Качаново.
«БМ»
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НАСЕЛЕННЯ 
ЗЕМЛІ ШВИДКО 
СТАРІЄ,  
НЕ ВИСТАЧАЄ 
ПРАЦІВНИКІВ

Наявність великої кількості людей 
похилого віку тисне на пенсійні 
фонди та державні бюджети. 
Багатьом країнам доводиться 
вдаватися до непопулярних 
заходів. Що далі?
Покоління «бебі-бумерів» – так нази-

вають людей, які народилися у 1960-х ро-
ках. Тоді у світі була підвищена народжу-
ваність, яка розтягнулася на десятиліття. 
Розвиток економіки та медицини, падін-
ня дитячої смертності створили спри-
ятливі умови для збільшення кількості 
шлюбів та народження дітей. Не так дав-
но головною демографічною проблемою 
майбутнього вважалося перенаселення. 
Однак тренди останніх десятиліть гово-
рять про протилежне. Темпи народжу-
ваності падають з 1971 року. За даними 
Світового банку, у часи «бебі-буму» що-
річний приріст населення на Землі сягав 
2,1%, нині – 1%. Аби вирахувати перспек-
тиви зростання населення, учені орієнту-
ються на коефіцієнт фертильності (СКН) 
– середню кількість дітей, яку народжує 
жінка. За даними ООН, у 1950 році сві-
товий СКН становив 5, у 2021 році – 2,4. 
Падіння нижче 2,1 означатиме, що почи-
нається депопуляція. Учені Вашингтон-
ського університету порахували, що її пік 
людство пройде у 2064 році. Головні при-
чини зменшення народжуваності – до-
ступ до засобів контрацепції та підвищен-
ня рівня освіти жінок, які роблять вибір 
на користь кар’єри. Збільшення середньо-
го віку людей та дисбаланс у природному 
скороченні населення змушує замислити-
ся про перспективи світової економіки.

Старіння населення
Фінансова система налаштована на еко-

номічне зростання та приплив робочої 
сили. Зменшення кількості молоді може 
призвести до падіння глобального попи-
ту, дефляції та застою, а дефіцит робо-
чої сили без належного рівня автоматиза-
ції – ускладнити утримання пенсіонерів, 
частка яких зростає. Уся проблема ‒ у про-
порціях. «Бебі-бумери» підросли і стали 
кістяком економічного зростання. Згодом 
народжуваність та передчасна смертність 
почали скорочуватися. Завдяки цьому в 
економіці було максимум працездатного 
населення і мінімум людей на утриман-
ні ‒ пенсіонерів та дітей. Цей період, який 
триває 30-40 років, називається демогра-
фічним вікном. Економічний успіх країн 
залежить від того, як вони скористаються 
цим бонусом. Однак за бонус треба буде 
заплатити. Річ у тім, що працездатне на-
селення виходить на пенсію. Оскільки на-
роджуваність падає, замінити цих людей 
на їх робочих місцях буде важко. Отже, 
країнам необхідно шукати рішення для 
утримання пенсіонерів та водночас збе-
регти темпи економічного зростання. За 
даними ООН, у 2020 році вік майже кож-
ного десятого жителя Землі перевищу-
вав 65 років. У 2050 році їх частка зросте 
з 9,3% до 15,9%.

Що це означає? Наявність великої кіль-
кості людей похилого віку створюватиме 
додатковий тиск на приватні пенсійні фо-
нди та державні бюджети. Щоб залишити 
фінансову систему здоровою, урядам до-
ведеться проводити комплексні пенсійні 

реформи. Часто ‒ непопулярні.
На Всесвітньому економічному фору-

мі проблему зростання навантаження на 
пенсійні фонди називають бомбою упо-
вільненої дії, адже завдяки розвитку ме-
дицини та через демографічний перехід 
пенсіонерів ставатиме значно більше, і 
в страхових фондах не вистачатиме гро-
шей на всіх. Якщо не змінити пенсійні 
системи, то у 2050 році вони гальмува-
тимуть зростання світового ВВП щороку 
на 2%. Збільшення бюджетних дефіцитів 
підвищить держборг на 180% у розвине-
них країнах і на 130%  у висхідних.

Цю проблему вже відчувають у Япо-
нії, де 29% населення старші за 65 років 
(в Україні – 17%). Японія за середнім ві-
ком – найстаріша країна світу через висо-
ку тривалість життя, закриту міграційну 
політику та падіння народжуваності. На 
тлі старіння населення в Японії посту-
пово зменшуються розміри пенсій. Се-
редня пенсія там становить близько 60% 
від зарплати, а через 30 років може ско-
ротитися до 40%. Уряду доведеться так 
реформувати пенсійну систему, щоб не 
призвести до фінансової катастрофи і 
водночас не втратити популярність. Про-
сто збільшити пенсійний вік – не вихід. 
Слід змінити систему накопичень, підви-
щити фінансову грамотність та зробити 
прозорими державні фінанси.

Японський уряд розширює коло людей, 
які сплачують пенсійні внески, стимулює 
пенсіонерів працювати, пізніше виходити 
на пенсію в обмін на більші виплати. Крім 
того, влада країни запроваджує більш від-
криту імміграційну політику та більше 
уваги приділяє обслуговуванню людей 
похилого віку. «У Японії дуже поважа-
ють пенсіонерів, розглядають їх як цін-
ність, а не тягар. Вони працюють і у 80 
років, їх охоче беруть на роботу. Бізнес-
мени розглядають старіння населення як 
нові можливості. Створення спеціаль-
ної інфраструктури для людей похилого 
віку може бути дуже вигідним», – розпо-
вів надзвичайний та повноважний посол 
України в Японії Сергій Корсунський. 
Для країн з великою часткою пенсіоне-
рів ціна помилки в реформуванні може 
бути величезною, адже стабільність фі-
нансової системи дедалі більше залежати-
ме від ефективності пенсійної реформи.

Дефіцит працівників
Старіння населення призводить до де-

фіциту робочої сили. Підприємства лег-
кої промисловості можна перенести до 
країн «третього світу», де народжуваність 
досі на високому рівні, але знайти ква-
ліфікованих працівників на робочі спе-
ціальності в Європейському Союзі та 
Північній Америці – уже проблема. До-
слідження міжнародної кадрової корпо-
рації ManPowerGroup показало, що на 
хвилі відновлення світової економіки 
компанії з 15 країн Євросоюзу та Північ-
ної Америки мають найбільшу кількість 
вакантних робочих місць з 1962 року, а 
сім з десяти компаній зіткнулися з труд-
нощами при пошуку працівників. Яскра-
вий приклад: дефіцит водіїв, який вда-
рив по ланцюгах постачань. Логістична 
галузь виявилася неготовою до віднов-
лення світової торгівлі. За даними дослід-

ницької компанії Transport Intelligence, у 
2020 році лише в ЄС бракувало 400 тис 
водіїв. З аналогічною проблемою зіткну-
лися і США. Через це у світі затримува-
лося постачання товарів та сировини, а 
ціни на перевезення у ЄС і США за рік 
зросли на 20% та 26% відповідно. Хоча 
тригером для європейського дефіциту 
водіїв вантажівок стало закриття кордо-
нів для мігрантів через карантин, неспро-
можність галузі швидко адаптуватися є 
наслідком глибшої проблеми ‒ старіння 
та важких умов праці. Середній вік во-
дія вантажівки в ЄС 47 років. Невдов-
зі левова частка далекобійників піде на 
пенсію, а нове покоління на заміну їм не 
приходить. Пов’язана з ризиками для здо-
ров’я професія далекобійника втратила 
престиж, тому під час планування кар’єри 
молодь розглядає її чи не в останню чергу. 
В умовах дефіциту на ринку праці захід-
ним країнам доводиться залучати мігран-
тів з бідніших країн. Як виявилося, опора 
на них дуже чутлива до політичних змін, 
тому це більше «милиця», ніж реальне 
вирішення проблеми. Через дефіцит ро-
бочої сили під питанням опинилася реа-
лізація інфраструктурного плану Байде-
на на трильйон доларів. Американські 
чиновники побоюються, що через неста-
чу будівельників підрядники не зможуть 
впоратися з масштабними заплановани-
ми проєктами. Причиною називають ста-
ріння робітників покоління «бебі-буму». 
Середній вік будівельників у США стано-
вить 53 роки. Водночас кількість вакансій 
на об’єктах зросла порівняно з показни-
ками, які спостерігалися до пандемії, на 
12%. Свої корективи в ринок праці вне-
сла пандемія. Зміна споживчих звичок 
та умов праці, завчасні виходи на пенсію 
та високі видатки безробітним посили-
ли хаос.

Як вирішити проблему
В умовах дефіциту працівників у ком-

паній є три шляхи: оптимізувати робо-
ту за допомогою інновацій, пропонувати 
кращі умови праці, залучати мігрантів. 
Варіантів інновацій чимало: від систем 
автоматизації до оригінальних підходів 
у підготовці кадрів. Яскравий приклад – 
виробництво зернових культур та хліба.

«Якщо десять років тому для роботи на 
великих елеваторах потрібно було понад 
30 людей, то зараз, на сучасних спорудах, 
десять. Дедалі активніше використову-
ються дрони та безпілотна важка техні-
ка, яка замінює робочі руки», – зауважив 
директор консалтингової компанії Barva 
Invest Юрій Гаврилюк.

«У радянські часи на 500-тонному ком-
бінаті хлібопродуктів працювало 350 лю-
дей. Такому ж сучасному підприємству 
потрібно 70 разом з адміністрацією. Авто-
матизація вбила деякі професії і зменши-
ла потребу в робочих руках уп’ятеро», – 
розповів гендиректор компанії «Перший 
млин» Ігор Новицький. Утім, технологіч-
ні інновації не встигають за тенденціями 
на ринку праці. Так, безпілотні вантажів-
ки лише проходять тестування. Пройде 
багато років, перш ніж ринок праці від-
чує від них результат, адже впроваджен-
ня таких технологій вимагає безлічі пере-
вірок з безпеки і досі потребує людей за 

кермом. Будівельників частково замінять 
3D-принтери, які вже зводять бюджетне 
житло та офіси. Утім, ця технологія доро-
га для забудовників і занадто «сира», щоб 
використовувати її для побудови бага-
топоверхівок за сучасними стандартами. 
Так само робот здатний збирати спаржу, 
нескоро замінить сезонних працівників 
на полях, адже такі машини дорогі і мо-
жуть зашкодити якості врожаю. Залучен-
ня мігрантів – не надто надійне рішення 
в умовах політичної нестабільності. Це 
може стати неприємним фактором для 
роботодавців. Британія через Brexit за 
рік втратила близько сотні тисяч робіт-
ників з Європейського Союзу і потерпає 
від дефіциту робочої сили. Із самого ЄС 
через закриті кордони під час пандемії 
теж поїхали емігранти, через що компа-
нії недорахувалися сотень тисяч праців-
ників. Утім, частка мігрантів вимушено 
зростатиме. У Німеччині через старіння 
населення до 2030 року звільняться 3,9 
млн робочих місць. Гастрономія, логісти-
ка і транспорт у цій країні вже залежні від 
мігрантів на 20-30%. 

В Україні все складно
На Україну демографічні проблеми 

тиснуть з трьох боків: низька народжу-
ваність, висока смертність та міграція. У 
2020 році населення країни скоротило-
ся на 314 тис, що можна порівняти з на-
селенням Вінниці. Усе це впливає на ри-
нок праці. За даними Work.ua, найбільше 
потерпають від браку працівників вироб-
ництво, сфера обслуговування, торгівля 
та логістика. За інформацією Jooble, кіль-
кість вакансій у гуртовій та роздрібній 
торгівлі порівняно з докризовим 2019 ро-
ком зросла із 45 тис до 75 тис, на вироб-
ництві – із 40 тис до 55 тис, на транспорті 
та в логістиці – з 35 тис до 40 тис. Бороть-
ба за працівників вигідна для українців, 
адже роботодавці змушені пропонувати 
більш конкурентні зарплати, умови пра-
ці та полювати за кадрами. Наприклад, 
компанія ДТЕК використовує практику 
«дуальної освіти»: студент опановує ма-
теріал на виробництві, отримуючи за це 
повну зарплату з перспективою влашту-
ватися на роботу одразу після завершен-
ня навчання. Дефіцит працівників позна-
чається на якості робочої сили та наданих 
послуг. Наприклад, через нестачу водіїв 
перевізники не можуть карати порушни-
ків, адже вони швидко знаходять собі міс-
ця на інших маршрутах. Крім того, існу-
ють фактори старіння населення і високої 
смертності. Професор Інституту демогра-
фії та соціальних досліджень НАН Ірина 
Курило зазначила, що Україна входить до 
30 найстаріших країн світу. Це пов’язано 
з низькою народжуваністю і передчасною 
смертністю людей працездатного віку. 

Для підтримки народжуваності необ-
хідно забезпечити економічну та політич-
ну стабільність, гендерну рівність, підтри-
мувати сім’ї та допомагати їм вирішувати 
житлове питання. Утім, як показує прак-
тика, збільшити народжуваність до рівня 
відтворення населення не виходить на-
віть у розвинених західних країн.  

Б. Мірошниченко. «ЕП». 
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Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

ДОРОГОДОРОГО
Корів, биківКорів, биків

телят, коней, 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

Оголошення, реклама

Тел. 0508859882, 0960958788 Сергій

м. Харків закуповує 
ЦІЛОДОБОВО 

КОРІВ, 
БИКІВ, 
КОНЕЙ, 
ТЕЛИЦЬ Вимушений забій

Бичків, теличок 150-400 кг, 
телиць парувального віку, 
корів дійних.
В Будь-якій кількості

Тел. 0991737570, 0982662042 
Сергій Григорович

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
ЗАКУПОВУЄ

БУДИНКИ
Продаж

 БУДИНОК, вул. Кондратенка, 113. 
Газ, вода, з/д 6 соток. Недорого. 
Тел. 0505976790. 

 БУДИНОК, вул. Н. Грунь, 80 м.кв. Всі 
зручності,  і господарські споруди. З/д 
10 соток. Недорого. Тел. 0953995098

 БУДИНОК, с. Бутовичеське, Хар-
ківецька с/р. З/п 54 м.кв., газифіко-
ваний. Колодязь, каналізація. Лічиль-
ники, господарські споруди, гараж, 
2 погреби, з/д 16 соток. Все прива-
тизоване. Терміново. Недорого. Тел. 
0500629905

 БУДИНОК,1971 р.з., 74 м.кв., с. 
Погарщина, електро та газифіко-
ваний, л/кухня, 2 гаражі, господар-
ські споруди. З/д 25+80 соток. Тел. 
0994417501

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

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

 БУДИНОК, пров. Чапаєва, 22. Всі 
комунікації, два входи, від першого 
власника. З/д 6,9 соток, господарські 
споруди, з/п 73 м.кв. Тел. 0954238850. 

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

 1/2 БУДИНКУ, недорого, без газу 
та ремонту, вул. Н. Грунь, 6. Тел. 
0665114842

 БУДИНОК, 71 м.кв., 1996 р.з., з/д 10 
соток, сарай, гараж, погріб, л/кухня, 
саж, газ, вода. Без ремонту, вул. Моло-
діжна. Тел. 0993384275, 0506403270. 

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

 БУДИНОК, р-н Вовча, гарний стан. 
Всі зручності. Деталі по телефону. Тел. 
0991994894

 БУДИНОК, недобудований, з/д 10 
соток, з/п 100 м.кв. Недорого. Тел. 
0956324779. 

КВАРТИРИ
Продаж

 1-КІМН. кв., приватизована, 1-й 
поверх, з/п 23,8 м.кв., без ремонту. 
Мікрорайон Черемушки, вул. С. 
Швидкого,5, кв. 33. Недорого. Тел. 
0993285219 

 3-КІМН.кв., р-н Сарського, 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 Черемушки, 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 опа-
лення, ремонт. Ціна договірна. Тел. 
0503259166

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

 3-КІМН.кв., р-н М. Круг, 33 м.кв., 
ціна договірна. Тел. 0668881637, 
0507659381. 

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

 3-КІМН.кв., центр м. Гадяч, 59 м.кв., 
1/5 поверх, м/п вікна, індивідуальне 
опалення, хороший стан. Ціна при звер-
ненні. Торг при огляді. Тел. 0503044598.  

 КВАРТИРА, р-н Черемушки, вул. 
Швидкого, 9 кв.37. Площа 23 м.кв., 4-й 
поверх. Тел. 0505560313

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

 2-КІМН. кв., площа 50 м.кв., м. 
Гадяч, по вул. Тельмана,18А, 3-й 
поверх. Тел. 0953491677 

 КВАРТИРА в р-ні болгарського 
містечка. Індивідуальне опалення, всі 
зручності, лічильники. Ціна при огляді. 
Тел. 0956262141. 

 2-КІМН. кв., вул. Лохвицька, 70 
м.кв., 1-поверховий будинок, індивіду-
альне опалення, сарай, з/д 0,4га. Під 
магазин або офіс. Тел. 0667789136, 
0678692045. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

 З/Д 10 соток, приватизована, вул. 
Степова, 17. Є молодий сад, вагончик, 
поряд ставок. Тел. 0506968039

 З/Д 10 соток, всі комунікації поряд 
(р-н Молодіжний), по вул. Миру. Тел. 
0500135749

 З/Д 16 соток, приватизована, з 
фундаментом, 150 МЗ в «болгарському 

містечку». Тел. 0953514363 

 З/Д під будівництво житлового 
будинку, площа 25 соток, с. Малі 
Будища (нагорі, біля зупинки ). Тел. 
0953514363 

 З/Д 10 соток, приватизована, кому-
нікації поряд, р-н Автостанції, пров. 
Лохвицький №6. Гараж, фундамент. 
Тел. 0953444703, 0509178530.  

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

 МАЙСТЕРНЯ ПО РЕМОНТУ АВТО: 
гараж, фарбувальна камера, котельня, 
з/д 8 соток, навіс поряд з гаражем. 
Усі комунікації. Або здам в оренду. Р-н 
пожежної частини. Тел. 0660973404  

ЗДАМ

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

 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 
0505976790

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

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

 КВАРТИРА подобово класу «люкс». 
Тел. 0509608070

 1-КІМН. кв., подобово, р-н Чере-
мушки. Тел. 0501607067

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

 1-КІМН. кв., на довготривалий 
термін. Центр міста. Тел. 0666311570

ЗНІМУ

 КІМНАТУ у м. Гадяч із господарями. 
Тел. 0509455390

ГАРАЖІ
Продаж

 ГАРАЖ, пров. Сумський. Тел. 
0951963214.

АВТО
Продаж

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

 ЗАЗ «Таврія», 2000 р.в., синій колір, 
гарний стан. Ціна 1200 у.о. Торг. Тел. 
0661287580. 

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

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

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

 МІНІ-ТРАКТОРИ ТА С/Г ТЕХНІКА із 
Польщі: обприскувачі, дискові борони 
АГ, культиватори, розкидачі міндо-
брив, плуги та інше. Доставка. Тел. 
0938156531, 0972790378. (37)

 Т-25, м. Зіньків. Нормальний 
робочий стан. Тел. 0960371215

 ТРАКТОР Т-16. Тел. 0665190180.



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 4 (1003)
3 лютого 2022 року 15ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України
6.05,10.50,22.20 XXIV 
зимовi Олiмпiйськi iгри 
2022 (Пекiн, Китай)
10.20,17.00 Студiя 
Олiмпiйськi iгри
,21.00,0.00,5.35 Но-
вини
18.15 Дайджест “Гри-
мерка Євробачення”
18.30,21.30 Нацiо-
нальний вiдбiр учас-
ника вiд України на 
Мiжнародний пiсенний 
конкурс “Євроба-
чення-2022”. Фiнал
22.00 Доба Олiмпiй-
ських iгор
0.25 Д/с “Свiт дикої 
природи”
1.50 Д/ф “Северин 
Наливайко. Остання 
битва!”
3.20 Геолокацiя: Во-
линь
3.45 UA:Фольк. Спо-
гади
4.40 Енеїда

7.00,6.05 “Життя 
вiдомих людей”
8.00 “Снiданок. 
Вихiдний”
10.00 “Свiт навиворiт”
17.30,18.30 “Свiт на-
виворiт 13. Еквадор”
19.30,5.10 “ТСН”
20.15 “Чистоnews”
20.20,2.25 “Вечiрнiй 
квартал”
22.15,4.20 Комедiя 
“Дикi”
23.20 “Свiтське життя”
0.25 Х/ф “Серце дра-
кона”

5.20 “Орел i решка. 

Чудеса свiту”
7.20 Х/ф “Жаднюка”
9.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня”
10.00 “Корисна про-
грама”
11.00 Х/ф “Шалено 
закоханий”
13.00 Х/ф “Покровськi 
ворота”
15.45 Х/ф “Дiамантова 
рука”
17.45,20.30 Т/с “Про-
вiнцiал”
20.00 “Подробицi”
22.30 “Концерт Олени 
Ваєнги”
0.15 Т/с “Голос з мину-
лого”
3.50 Х/ф “Самотня 
жiнка бажає познайо-
митися”

6.00,7.00,8.45,10.00,
14.00,15.00,21.00
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 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум
8.00 Форшмак
8.25 Натхнення
,14.10,15.15,19.00
Х/ф
11.40 Медекспертиза
12.15,22.00,0.10 Кон-
церт
16.30 “Небайдужа”
18.00 “Час за Грин-
вiчем”
20.10,2.10 Рандеву
21.15 Особливий по-
гляд
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”

4.35 Скарб нацiї
4.45 Еврика!
4.50 Факти
5.15 “На трьох”. (16+)
6.55 Т/с “Вижити за 
будь-яку цiну 2”
8.05 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ”
12.10,13.00 Х/ф 
“Денне свiтло”
12.45 Факти. День
14.50 Х/ф “Примарний 
вершник”
16.55 Х/ф “Примарний 
вершник 2: Дух помсти”
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф “Нестримнi”
21.05 Х/ф “Нестримнi 
2”
23.00 Х/ф “Нестримнi 
3”
1.25 Х/ф “Колонiя”
3.05 Я зняв!

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

6.00 Хто проти блон-
динок? (12+)
8.10,9.55 Kids` Time
8.15 Х/ф “Бетховен 2”
10.00 Орел i решка. 
Робота мрiї

12.00 Орел i решка
15.10 М/ф “Кiт у чо-
ботях”
17.00 М/ф “Шрек 
третiй”
19.00 Х/ф “Джон 
Картер: Мiж двома 
свiтами”
21.15 Х/ф “Воркрафт: 
Початок”
23.55 Х/ф “З мiркувань 
сумлiння”
2.35 Зона ночi

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi
7.30,4.00 Реальна 
мiстика
9.20,15.20 Т/с “Спад-
коємцi”
17.40,21.00 Т/с 
“Можеш менi вiрити”
20.00 Головна тема
23.25,2.00 Т/с “Вiд 
любовi до ненавистi”
1.30 Телемагазин

8.45 “Щасливий снi-
данок”
9.00 “Щасливе ін-
терв`ю”
10.00,11.00,12.00,
,14.00,16.00,17.00
“Репортер”. Новини
10.10 “Cоцiальний 
статус” з В. Бiрзулом
10.40 “Перша пере-
дача” з О. Федченко
11.15,12.15 “Акценти” 
з Н. Фiцич
13.15 “П`ята колонка” з 
Х. Чернегою
13.45 “Запорєбрик 
News” з О. Курбановою
14.15,16.15 Концерт
17.15 “Не наша Russia” 
з М. Гаєм та I. Лапiним
18.00 “Анатомiя тижня” 
з В. Калнишем

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

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

4.45 “Top Shop”
6.10 Х/ф “Єдина до-
рога”
8.05 Х/ф “Викликаємо 
вогонь на себе”
14.20,3.20 “Випад-
ковий свiдок”
15.30 Х/ф “Розплата”
17.10 Х/ф “Ласкаво 
просимо в джунглi”
19.00,2.50 “Свiдок”
19.30 Х/ф 
“Кримiнальний талант”
22.40 Х/ф “Полоненi 
сонця”
0.20 Х/ф “Заражена”
2.10 “Легенди карного 
розшуку”

5.00 “Ранок Росiї. Су-
бота”
8.00 Вiстi. Мiсцевий 
час
8.15 Мiсцевий час. 
Субота
8.30 “По секрету 

всьому свiту”
8.50 “Формула їжi”
9.15 “Ямал. Заповiдна 
зона”
10.00 Вiстi
10.30 “Сто до одного”
11.10 “Гумор! Гумор! 
Гумор!!!”
12.15 Х/ф “Здрастуй i 
прощай”
13.55 Х/ф “Щасливе 
життя Ксенiї”
17.35 “Привiт, Андрiй!”
19.00 Вiстi у суботу
20.00 Х/ф “Рокiровка”
23.20 Х/ф “Бiлi тро-
янди надiї”
2.15 Х/ф “Танго мете-
лика”

6.25,2.00,5.30 Мiс-
тична Україна
7.20 Випадковий 
свiдок
8.50 Речовий доказ
10.00,17.05 Правда 
життя
12.05 Заборонена 
iсторiя
14.05,21.00 Суперза-
води
19.10 Синя безодня
0.00 Топ 10: Таємницi 
та загадки
2.55 Таємницi 
кримiнального свiту

6.00 Мультиранок
10.30 М/ф “Геркулес”
12.15,22.50 Одного 
разу пiд Полтавою
17.15 М/ф “Лоракс”
18.50 Х/ф “Iгри з 
вогнем”
20.40 Х/ф “Так, мож-
ливо”
23.50,1.20 Країна У 
2.0
0.20,1.50 Країна У 2.2

2.20 Панянка-селянка
5.50 Кориснi пiдказки

6.05 Х/ф “Мисливцi за 
привидами 2”
7.55 Х/ф “Сутiнки. 
Сага. Новий мiсяць”
10.00 Х/ф “Голоднi 
iгри”
12.20 Х/ф “Захисник”
14.15 Х/ф “Хенкок”
15.45 Х/ф “Джек - 
завойовник велетнiв”
17.40 Х/ф “Клятва”
19.20 Х/ф “Принцеса 
Монако”
21.00 Х/ф “Загадкова 
iсторiя Бенджамiна 
Баттона”
23.40 Х/ф “Їж, молися, 
люби”
1.55 Х/ф “Влада 
страху”
3.50 Х/ф “Мовчи в 
ганчiрочку”
5.45 Х/ф “Принцеса-
наречена”

6.00 “Зброя”
7.00 “ДжеДАI”
9.00 “Загублений свiт”
14.00 Х/ф “Iнферно”
15.50 Х/ф “Раптова 
смерть”
18.00 Х/ф “Фортеця 
впаде”
19.50 Х/ф “Мистецтво 
вiйни”
22.05 Х/ф “Хижак”
0.10 Х/ф “Галактика 
Юрського перiоду”
1.45 Т/с “Рекс 2”
2.40 “Вiдеобiмба 2”
3.40 “Цiлком 
таємно-2017”
5.45 Телемагазини

п'ятниця, 11 лютого

субота, 12 лютого

6.00 Гiмн України
6.05,10.50,18.20,22.00
XXIV зимовi Олiмпiйськi 
iгри 2022 (Пекiн, Китай)
10.20,17.00 Студiя 
Олiмпiйськi iгри
18.00,21.00,0.00,5.25
Новини
21.40 Доба Олiмпiйських 
iгор
0.30 Погода
0.35 Д/с “Тваринна 
зброя”
1.30 Д/с “Свiт дикої при-
роди”
2.00 Земля, наближена 
до неба
2.25 Д/ф “Вибiр”
3.35 UA:Фольк. Спогади
4.30 Енеїда

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”
9.25,10.20,6.05 “Життя 
вiдомих людей”
11.15,12.20,14.15 “Твiй 
день”
14.45 “Одруження на-
ослiп”
17.10 Т/с “Крила ко-
хання”
20.15 “Чистоnews”
20.20 Х/ф “Пiслязавтра”
22.55 Х/ф “Вулкан”
1.05 Х/ф “Серце дра-
кона”
3.05 Т/с “Дiм Бобрин-
ських”

5.20,23.10 “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 “Момо”
14.10,0.55 “Речдок”
16.30 “Речдок. Осо-
бливий випадок”
17.40 “Новини”
18.00 “Стосується кож-
ного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Х/ф “Вiдчай-
душний хiд”
3.30 “Подробицi” - “Час”
4.00 “Орел i решка. 
Шопiнг”
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”
8.50 Натхнення
9.30 Д/с “Секретно. 
Холодна вiйна”
10.10,16.10,23.15 Д/с 
“Таємнича свiтова вiйна”
,14.10,17.30,19.15 Х/ф
15.30 Час “Ч”
19.40,2.00 “Час за Грин-
вiчем”
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

3.40 Скарб нацiї

3.50 Еврика!
3.55 Служба розшуку 
дiтей
4.00,1.20 Факти
4.40 Громадянська обо-
рона
6.30 Ранок у великому 
мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
10.10,20.05 Ди-
зель-шоу. (12+)
11.45,13.10,23.55 Т/с 
“Вижити за будь-яку 
цiну”
12.45,15.45 Факти. 
День
13.20,16.15 Т/с “Пес”
17.30,22.55,1.45 “На 
трьох”. (16+)
18.45 Факти. Вечiр
2.45 Я зняв!

5.00,11.50 Т/с “Комiсар 
Рекс”
,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини
13.15,14.50,18.05 Т/с 
“Слiпа”
20.15,22.50 Т/с “Вiд-
пустка у сосновому лiсi”
1.10 Детектор брехнi. 
(16+)

5.55,7.10 Kids` Time
6.00 М/с “Том i Джерi”
7.15 Орел i решка
9.20 Аферисти в ме-
режах. (16+)
12.30 Т/с “Будиночок на 
щастя”
15.45 Х/ф “Як позбутися 
хлопця за 10 днiв”
18.00 Х/ф “Пiкселi”
20.00 Х/ф “Примарний 
патруль”
22.00 Х/ф “Хронiки Рiд-
дiка”
0.30 Х/ф “Щасливий 

день смертi”
2.20 Служба розшуку 
дiтей
2.25 Зона ночi

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi
9.00 Т/с “Дерев`яний 
гребiнець”
13.00,15.30 Т/с “З по-
чуття обов`язку”
18.00 Т/с “Водна по-
лiцiя”
20.10 “Говорить Україна”
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера
0.00,2.00 Т/с “Сонячний 
листопад”
1.30 Телемагазин
4.20 Реальна мiстика

9.00,10.00,11.00,1,14.
00,16.00,17.00 “Ре-
портер”. Новини
9.10,10.10,11.10 “Но-
вини країни” з К. Ашiон 
та П. Рольником
12.10 “Новини країни” з 
М. Клюк та О. Близнюком
13.15 “Обiдня перерва” 
з М. Шамановим та М. 
Стецюк
14.15 “Великий день” з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою
16.10 “Година пiк” з О. 
Курбановою
17.10 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 “Вiзит до Мiно-
тавра”
6.50 Х/ф “Дорогий 
Джон”
9.00 Х/ф “Конан-варвар”
11.25 Х/ф “Майстер Z: 
Спадщина Iп Мана”
13.25 Х/ф “Замовлення”
15.10 Х/ф “Магазиннi 
злодюжки”
17.55 Х/ф “Кров`ю i 
потом: Анаболiки”
20.20 Х/ф “Медальйон”
22.20 Х/ф “Королiвство 
повного мiсяця”
0.05 Х/ф “Сiтi-Айленд”
2.15 Х/ф “Солдат 
Джейн”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Юху та його 
друзi”
8.35 Т/с “Грань”
10.10 “Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож”
12.15,20.15 “Орел i 
решка. Перезаванта-
ження”
13.15,21.15 “Орел i 
решка. Морський сезон”
14.15 Х/ф “Поза часом”
16.15 Х/ф “Листи до 
Джульєтти”
18.15 Х/ф “Любий Джон”
0.10 Х/ф “В обiймах 
брехнi”
2.00 Т/с “Три сестри”
3.00 “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 Один за 100 годин
21.20 Шiсть соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф

4.45 “Top Shop”
6.20 “Вартiсть життя”
7.50,13.00,3.25 “Ви-
падковий свiдок”
12.30,16.30,19.00,2.55
“Свiдок”
9.00 Х/ф “Скринька 
Марiї Медiчi”
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 “Вiртуози”
1.10 “Легенди карного 
розшуку”

5.00 “Ранок Росiї”
9.00 “Наука проти 
страждань”
,13.00,16.00,19.00
Вiстi
10.35,3.25 “Доля лю-
дини з Борисом Корчев-
никовим”
11.40,17.40 “60 хвилин”
13.30,19.45 Вiстi. Мiс-
цевий час
13.55 Т/с “Таємницi панi 
Кiрсанової”
15.50 Новини культури
16.15 “Андрiй Малахов. 
прямий ефiр”

20.00 Х/ф “Бендер: По-
чаток”
21.45 Х/ф “Нетанучий 
лiд”
23.30 “2 Верник 2”. Ва-
лентина Тализiна
0.20 Х/ф “Прощання з 
Петербургом”
1.50 Х/ф “Не покидай 
мене, Любов”

6.15,12.05 Мiстична 
Україна
7.10 Правила виживання
9.00 Страх у твоєму домi
10.00,1.40 Речовий 
доказ
11.10,20.50,0.40 Синя 
безодня
13.05 Заборонена 
iсторiя
14.05,21.50 Герої 
будiвельного майдан-
чика
15.05 Довiдник дикої 
природи
16.05 Суперзаводи
17.05,23.40 Як влашто-
ваний Всесвiт
18.00 Стежина вiйни
19.00 Прихована реаль-
нiсть
19.55,22.40 Шукачi 
неприємностей
2.50 Лiлiпути
3.40 Земнi катаклiзми
4.40 Судiть самi
5.25 Iлюзiї сучасностi

6.00 Мультиранок
8.35 Х/ф “Принц-вед-
мiдь”
9.45 Т/с “Бiблiотекарi”
10.45 Х/ф “Бiльше, нiж 
секс”
12.45 4 весiлля
14.00,16.00,3.05 Па-
нянка-селянка
15.00,4.55 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд

17.00 СуперЖiнка 2
18.00 Богиня шопiнгу
20.00 Х/ф “Дуплекс”
21.45 Х/ф “Божевiльна 
парочка”
0.05 СуперЖiнка
1.05 Одного разу пiд 
Полтавою
1.35 Країна У 2.2
5.50 Кориснi пiдказки

7.20,15.45 Х/ф “Мумiя: 
Гробниця iмператора 
драконiв”
9.10 Х/ф “Хенкок”
10.40 Х/ф “Невидимий 
гiсть”
12.20 Х/ф “Принцеса 
Монако”
14.00 Х/ф “Iншi”
17.30 Х/ф “Мисливцi за 
привидами”
19.15 Х/ф “Мисливцi за 
привидами 2”
21.00 Х/ф “Влада 
страху”
22.55 Х/ф “Обличчя в 
натовпi”
0.35 Х/ф “Цар скор-
пiонiв”
2.05 Х/ф “З мене до-
сить”
3.55 Х/ф “Сутiнки”

6.00,18.50,2.30
“ДжеДАI”
6.10 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
7.55,0.05 Х/ф 
“Незнайомець”
9.45 Т/с “Звонар 2”
11.50 “Загублений свiт”
17.55 “Секретнi 
матерiали”
18.15,1.55 “Спецкор”
19.25 Х/ф “Швидкiсть”
21.45 Х/ф “Швидкiсть 2”
3.05 “Цiлком 
таємно-2017”
3.40 “Вiдеобiмба 2”
5.45 Телемагазини

20.00 “Культурна полi-
тика” з Ю. Литвиненко
20.30 “Вiйна за неза-
лежнiсть”
21.00 “прямий доказ”
21.30 “Влада хохо-
тала” з Ю. Петрушев-
ським
22.00 “The Week”. Мiж-
народний огляд з Т. 
Березовцем та П. Зал-
маєвим
23.00 “Вата шоу” з А. 
Полтавою

5.00 Х/ф “Зiрка прива-
бливого щастя”
6.50 Х/ф “Сiтi-Айленд”
9.00 Х/ф “Кров`ю i 
потом: Анаболiки”
11.25 Х/ф “Ме-
дальйон”
13.25 Х/ф “Королiв-
ство повного мiсяця”
15.10 Х/ф “Солдат 
Джейн”
17.55 Х/ф “Малавiта”
20.20 Х/ф “Мерзла 
земля”
22.20 Х/ф “Щит Мi-
нерви”
0.05 Х/ф “Пушкiн: Ос-
тання дуель”
2.15 Х/ф “Шульга”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Кротик i 
Панда”
8.45 “Ух ти show”
8.50 “Орел i решка. 
Шопiнг”
9.50 Х/ф “Як вийти 
замiж за мiльярдера”
11.40 Х/ф “Любий 
Джон”
13.40 “Орел i решка. 
Дива свiту 2”
0.00 Х/ф “Дiвчина мого 
найкращого друга”
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6.00 Гiмн України
,10.50,18.15,22.15
XXIV зимовi Олiмпiйськi 
iгри 2022 (Пекiн, Китай)
10.20,14.15 Студiя 
Олiмпiйськi iгри
15.25 Нацiональний 
вiдбiр учасника вiд 
України на Мiжна-
родний пiсенний кон-
курс “Євроба-
чення-2022”. Фiнал
18.00 Новини
21.00,0.25,5.05 Тиж-
день на Суспiльному
21.55 Доба Олiмпiй-
ських iгор
0.00 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+)
1.20 Д/с “Свiт дикої 
природи”
2.10 Д/ф “Якого лю-
били всi”
3.20 UA:Фольк. Спо-
гади
4.15 Енеїда

7.00 “Життя вiдомих 
людей”
8.00 “Снiданок. 
Вихiдний”
10.00,1.45 “Свiт нави-
ворiт”
18.30 “Свiтське життя”
19.30,4.50 “ТСН-Тиж-
день”
21.00 “Голос країни 12”
23.25 Х/ф “Пiсля-
завтра”

5.25 Х/ф “Шалено за-
коханий”
7.20 Х/ф “Момо”
9.00 “Готуємо разом”
,11.00,11.55,12.50

“Iнше життя”
13.45 “Речдок. Випе-
реджаючи час”
18.05 Х/ф “Пiдозри 
мiстера Уїчера: Узи, що 
пов`язують”
20.00 “Подробицi 
тижня”
22.00 Х/ф “Дiамантова 
рука”
0.00 Х/ф “Дежа вю”
2.10 “Речдок”

6.00 Вiкно до Америки
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 “Найне-
безпечнiшi польоти”
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
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

4.55 Скарб нацiї
5.05 Еврика!
5.10 Факти
5.35 Секретний фронт
6.40 Анти-зомбi
7.40 Прихована небез-
пека
8.35 Громадянська 
оборона
9.35 Х/ф “Викрадена 2”
11.15,13.00 Х/ф “Вiд 
колиски до могили”
12.45 Факти. День
13.35 Т/с “Нюхач”
16.45 Т/с “Пес”
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф “Морський 
бiй”
23.30 Х/ф “Життя”
1.25 Х/ф “Лейк Плесiд: 
Озеро страху”
2.50 Я зняв!

5.50,18.40 Щасливi за 
сiм днiв. (12+)
8.15 МастерШеф. 
Битва сезонiв. (12+)
13.50 Супербабуся. 
(12+)
20.55 Один за всiх. 
(16+)
22.05 Таємницi ДНК. 
(16+)

6.00 Вар`яти. (12+)
6.55,8.55 Kids` Time
7.00 М/ф “Кiт у чо-
ботях”
9.00 Т/с “Будиночок на 
щастя”
12.05 М/ф “Шрек 
третiй”
13.55 Х/ф “Джон 
Картер: Мiж двома 
свiтами”

16.35 Х/ф “Воркрафт: 
Початок”
19.00 Х/ф “Принц 
Персiї: Пiски часу”
21.15 Х/ф “Реальна 
сталь”
23.50 Improv Live Show. 
(12+)
2.45 Зона ночi

5.50 Сьогоднi
6.50,4.15 Реальна мiс-
тика
9.15 Т/с “Спадкоємцi”
17.00,21.00 Т/с “Ляль-
ковий будинок”
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою
23.00,2.00 Т/с “Ра-
неноє серце”
1.30 Телемагазин
3.15 Гучна справа

9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,17.00 “Ре-
портер”. Новини
9.15 “Медексперт” з К. 
Трушик
10.10 “Про особисте” з 
Н. Фiцич
11.15,12.15 “Акценти” 
з Н. Фiцич
13.15 “Запорєбрик 
News” з О. Курбановою
13.30 “П`ята колонка” з 
Х. Чернегою
14.00,15.30 Концерт
17.15 “Не наша Russia” 
з М. Гаєм та I. Лапiним
18.00 “Анатомiя тижня” 
з В. Калнишем
20.00 “прямий доказ”
20.20 “Новини вiд 
Христини” з Х. Чер-
негою
20.45 “Sound.чєк”

21.00 “Великi новини” 
з Т. Березовцем
22.00 “Влада хохотала” 
з Ю. Петрушевським
22.30 “Щасливий день 
з полiтиком”
23.00 “Вата шоу” з А. 
Полтавою

5.00 Х/ф “Зiрка прива-
бливого щастя”
6.50 Х/ф “Пушкiн: Ос-
тання дуель”
9.00 Х/ф “Малавiта”
11.25 Х/ф “Мерзла 
земля”
13.25 Х/ф “Щит Мi-
нерви”
15.10 Х/ф “Шульга”
17.55 Х/ф “Мiльйонер з 
трущоб”
20.20 Х/ф “Мрiї здiй-
снюються!”
22.20 Х/ф “Мiй моряк”
0.05 Х/ф “Горобиновий 
вальс”
2.15 Х/ф “Морiс Рiшар”

6.30 “Top Shop”
8.00 М/с “Кротик i 
Панда”
8.40 “Орел i решка. 
Шопiнг”
9.50 Х/ф “Мерi Шеллi 
та монстр Франкен-
штейна”
12.00 Х/ф “Листи до 
Джульєтти”
14.00 “Орел i решка. 
Дива свiту 2”
17.10 “Орел i решка. 
Дива свiту”
0.30 Х/ф “В обiймах 
брехнi”
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 по-
ради
1.40 Формула кохання
3.20 Арт-простiр
4.10 М/ф

4.45 “Top Shop”
5.20 Х/ф “Нi пуху, нi 
пера”
6.35 “Випадковий 
свiдок. Навколо свiту”
8.30 Т/с “Смерть у 
раю”
12.40 Х/ф “Полоненi 
сонця”
14.20 Х/ф 
“Кримiнальний талант”
17.25 Х/ф “Одиночне 
плавання”
19.15 Х/ф “Особливо 
важливе завдання”
22.00 Х/ф “Незапе-
речний 3”
23.55 Х/ф “Ласкаво 
просимо в джунглi”
1.45 “Легенди карного 
розшуку”

4.35 Х/ф “Нетанучий 
лiд”
6.15 “Репортажi з май-
бутнього”

6.55 “Вустами немов-
ляти”
7.40 Мiсцевий час. 
Недiля
8.15 “Пiшки. Про вiйну i 
мир”
8.40,3.30 “Коли всi 
вдома з Тимуром Кiзя-
ковим”
9.25 “Ранкова пошта з 
Миколою Басковим”
10.00 Вiстi
10.30 “Роман в каменi”
10.55 “Сто до одного”
11.40 “Парад гумору”
13.35,1.55 Х/ф 
“Шкiльний вальс”
15.25 Х/ф “Розлуч-
ниця”
19.00 Вiстi тижня
21.00 Москва. Кремль. 
Путiн
21.40 “Недiльний вечiр 
з Володимиром Солов-
йовим”
0.25 Т/с “Приватний 
детектив яна Iванiва”. 
“Дольче вiта по-росiй-
ськи”
6.25 Випадковий свiдок
8.50,2.55 Речовий 
доказ
10.00,17.20 Правда 
життя
12.20 Заборонена 
iсторiя
14.20,21.00 Суперза-
води
19.10 Синя безодня
20.05 Дикi Кариби
0.00 Топ 10: Таємницi 
та загадки
2.00 Мiстична Україна

6.00 Мультиранок
10.00 Х/ф “Дора i загу-
блене мiсто”
12.00,1.30 Одного 

разу пiд Полтавою
17.00 Х/ф “Їжак Сонiк”
18.50 Х/ф “2+1”
21.00 Х/ф “1+1”
23.10 Х/ф “Божевiльна 
парочка”
2.00 Країна У 2.2
3.00 Панянка-селянка
5.50 Кориснi пiдказки

7.20 Х/ф “Мисливцi за 
привидами”
9.00 Х/ф “Мисливцi за 
привидами 2”
10.45 Х/ф “Загадкова 
iсторiя Бенджамiна Бат-
тона”
13.30 Х/ф “Джек - 
завойовник велетнiв”
15.20 Х/ф “Pinocchio”
17.25 Х/ф “Еволюцiя”
19.05 Х/ф “Правила 
зйому: Метод Хiтча”
21.00 Х/ф “After the 
Wedding”
22.55 Х/ф “Мовчи в 
ганчiрочку”
0.35 Х/ф “Пекло”
2.55 Х/ф “Тутсi”
4.50 Х/ф “Без гальм”

6.00 “Зброя”
7.00 “ДжеДАI”
9.15,0.45 “Загублений 
свiт”
14.10 Х/ф “Людина 
президента”
16.05 Х/ф “Людина 
президента 2”
17.55 Х/ф “Великий 
солдат”
19.50 Х/ф “Iноземець”
22.00 Х/ф “Четвертий”
2.55 “Вiдеобiмба 2”
5.40 “Найкраще”
5.45 Телемагазини

неділя, 13 лютого

Відповіді на кросворд з №3

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Дорожня аварiя. 5. Англ. екiпаж. 
8. Мiсто в штатi Арiзона. 9. Вулкан 
на Фiлiппiнах. 10. Заперечна частка. 
11. Ажiотаж. 13. Англ. фiлософ. 14. 
Марка авто. 17. Купiдон. 20. Слово з 
«Кiн-дза-дза». 21. Майстер. 22. Iм`я 
примадонни. 23. Запалення серед-
нього вуха. 24. Мiсто в Шотландiї. 
25. Бог Сонця. 26. Масть карти. 28. 
Др.-iндiйський бог. 30. Рiчка в Росiї. 
31. Команда собацi. 33. Рух у танцi. 
35. Вал, коток. 37. Його готують 
взимку. 38. Жалка комаха. 39. Вигук 
у лезгинцi

ПО ВЕРТИКАЛI:
1. Розряд дзюдо. 2. Росiйський 
скунс. 3. Едгар ... 4. Антилопа. 5. 
Марка вертольота. 6. Вид креслення. 
7. Напарник Бiма. 11. Японська хо-
лодна зброя. 12. Хетська богиня. 15. 
Вид тiстечка. 16. Вiдомий фр. актор. 
18. Полiнезiйський народ. 19. Зве-
денi правила поведiнки. 26. Метал. 
канат. 27. Нота. 28. Бог вiтру 
(Єгипет). 29. Єгипетський бог. 30. 
Мiсто в КНДР. 32. Бог з молотом. 34. 
Циганка ... 36. ...-Плата. 37. «...-
банк»

По горизонталi:
1. Бом. 5. Сто. 7. Рур. 9. Лот. 10. Три. 
11. Ему. 12. Город. 15. Хам. 16. Рiк. 18. 
Кiо. 19. Ель. 20. Рiв. 23. Ква. 25. Калах. 
27. Сер. 29. Iго. 32. Бра. 33. Ден. 34. 
Луг. 35. Нiл

По вертикалi:
2. Орт. 3. Мур. 4. Буєр. 5. Сом. 6. Тту. 
8. Рига. 9. Ледi. 13. Ом. 14. Ор. 15. 
Хор. 17. Кеа. 21. Iкра. 22. Ва. 23. Ка. 
24. Вхiд. 26. Лось. 27. Сбу. 28. Ерг. 30. 
Ген. 31. Онi

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 – 55–58 грн/кг
корів – 40–45 грн/кг

телят � 40�45�55 грн/кг
коней, свиней, кнурів

Дорого. Доріз. Цілодобово
Тел. 0990302837, 0962684531

6
4

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403Д

ОР
ОГ

О

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

16

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.

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

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 

12

Новожанівський м'ясокомбінат 
закуповує від населення 

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

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ 

33

 САЛТІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 
ЗАКУПОВУЄ

(Сергій Сергійович)
Тел. 0501403606, 0980449320

В будь-якій кількості.
КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ, ТЕЛИЦЬ

 ФГ ПРОДАЄ 
КУКУРУДЗУ. 

З доставкою. 
Тел. 0995139836 

(№4)

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)

МОТО
Продаж

 ІЖ Планета-5. Ціна 3000 грн. Тел. 
0996835638

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

 ПЛАТФОРМА до тракторного при-
чепа 2-ПТС-4. Тел. 0994119579

 ДВИГУН, КПП до ГАЗ-2410 (Волга), 
«кенгурятник», піддон масляний до 
УАЗ. Тел. 0667011653, 0975799474

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

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

 БЛОКИ залізобетонні, заводські 
57х37х31 см. – 4 шт., по 300 грн. Тел. 
0975925425. 

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

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

МЕБЛІ
Продаж

 М’ЯКИЙ КУТОЧОК із роз-
кладним кріслом. Ціна договірна. Тел. 
0509534435

 ШАФИ кухонні, навісні, стіл-тумба, 
ліжка – 2шт., спальне трюмо. Телефо-
нувати після 18,00. Тел. 0994573042.

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

 СУКНЯ весільна р.44-48. Біла із 
шлейфом 1,5м. Сучасна. Недорого. 
Тел. 0500135749.

РІЗНЕ
Продаж

 БУРЯК кормовий. Тел. 0669568122

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

 ПРИЧІП до легкового авто. Тел. 
0678357766

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

 ФГ ПРОДАЄ КУКУРУДЗУ з 
доставкою. Тел. 0995139836

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

 ДРОВА пиляні, рубані, сухі. Тел. 
0955250575

 ДРОВА твердих порід. Доставка. 
Тел. 0666681515

 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). Відмінний стан. Ціна 600 
грн. Тел. 0660194266

 КУКУРУДЗА, пшениця. Тел. 
0502241769, 0972210906

 КУКУРУДЗА. Тел. 0666235938

 ЯЧМІНЬ. Тел. 0505366420

 ДИВАНИ, крісла у хорошому стані. 
Батут. Холодильник «LG», пральна 
машина автомат. Шафа-купе. Килимові 
доріжки. Тел. 0972700086, 0664198360 

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

 КУКУРУДЗА. Тел. 0666681584

 ГЕНЕРАТОР бензиновий, 3-фазний, 
380В., 220В. Тел. 0960371215

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

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

 ЧАСНИК 10-15 кг. Тел. 0997648724. 

 КОМПРЕСОР автомобільний, стаці-
онарний, 220В. Тел. 0999533821. 

 ГАРДЕРОБ великий, комод, витяжка, 
паласи, хутро лисиці. Все у відмінному 
стані. Тел. 0503044598. 

 ЯБЛУКА домашні, різні, без хімо-
бробки. Сушка яблучна. Двигун-ре-
дуктор 1,6 кВт. Тел. 0665895177. 

 ЦЕГЛА б/в. Телефон «Нокіа-230», 
труби металеві та а/цементні. Тел. 
0687331148, 0992279628. 

 КВІТКА АЛОЕ, лікувальна, вік 
більше 10 років. Тел. 0994594987. 

 АНТЕНА супутникова, тюнер, 
раковина у ванну, б/в, 2 шт. Тел. 
0668756948. 

 ХОЛОДИЛЬНИК маленький, теле-
візор, 4-камфорна газова плита, 
пральна машина «Донбас», бур-
жуйка, колесо зі скатом до мото-
цикла «Планета». Морські свинки 
(50грн.). Тел. 0662000908 

 ЕЛЕКТРОДВИГУНИ, ципки до ГАЗ-
53, ЗІЛ, КамАЗ. Кардан короткий 
до ГАЗ-53 дизель і хрестовини. Тел. 
0665190180.  

 ГРЕБКА кінна. Зернодробілка. Тел. 
0983476609. 

 ВАГОНКА, вікно фронтонне, короб 
дверний, бідон молочний, алюміні-
євий на 40л. Каністри 20, 40л. Бочка 
200л. Тел. 0995372117. 

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

 БУРЯК кормовий. Тел. 
0660212161. 

 ЖИР борсучий, пилок, сушка, 
модем, клавіатура. Скло 1,20х0,55м. 
Буржуйка. Тел. 0995333835. 

 КОТЕЛ газовий «Термобар», 
майже новий. Котел під дрова КСТ. 
Станок фрезерний, циркулярка. Тел. 
0509238910. 

 ДРОВА рубані, твердих і м’яких 
порід. ЗІЛ 5 куб. Можлива доставка 
від 1 куба. Тел. 0995644611

 КУКУРУДЗА. Картопля їстівна. Тел. 
0669568122

 КИЛИМ 3х5м. Гарний стан. Тел. 
0500135749. 

 АРМАТУРА, циркулярка, люстри, 
шафа, килимові доріжки, батут. Тел. 
0664198360

 ЛЮСТРИ, дивани, холодильник 
«LG», шафа, ліжко полуторне, 
швейні машинки, бабут, килими. Тел. 
0972700086, 0664198360. 

 СЕЙФ металевий, довжина 63см., 
ширина 36см. Тел. 0955344036.

 МОРОЗИЛКА «Snaige», на 6 
ящиків, гарний стан. Велосипед 
підлітковий. М. Заводське. Тел. 
0509810580. 

 КРІСЛО розкладне, телевізор 
«Samsung», холодильник «Днєпр 
2МС», б/в. Швейна машинка 
«Подольська» (ножна). Тел. 
0678692045. 

ТВАРИНИ
продаж

 ЦУЦЕНЯТА породи російський спа-
нієль. Недорого. Тел. 0508455808

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

 М’ЯСО СВИНИНИ, тушки. Тел. 
0666235938

 ТЕЛИЧКА червоно-ряба, народжена 
25.11.2021 року, від хорошої корови, 
для вигодування на корову. Ціна 5000 
грн. Тел. 0664116237, 0664116238 

 КОРОВА високоудійна, тільність 8,5 
місяців. Тел. 0976692394, 0668449798.

 КІЗОЧКИ кітні, від високопро-
дуктивної кози. Тільна теличка. Тел. 
0976692394, 0668449798.  

 ЦУЦЕНЯТА середньоазіатської 
вівчарки (алабай). Тел. 0997036275

 КОЗА біла, рогата. Тел. 0992613054. 



КУПЛЮ

 КІЗ, баранів, цапів. Тел. 0663397271

 ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові плити, 
пральні машини, телевізори у робо-
чому та неробочому стані. Тел. 
0662000908

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

 МЕТАЛ б/в, 3 листа товщиною 2 мм., 
р. 1,25х2,5м. Тел. 0509608070. 

 ДРАБИНУ алюмінієву, 2 або 3-сек-
ційну. Тел. 0666455775. 

БЮРО ЗНАХІДОК

 ВТРАЧЕНЕ пенсійне посвідчення
видане на ім’я Катерини Григорівни 
Шемет

ПОСЛУГИ

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової техніки. 

Ремонт електроінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611

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

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

 РЕМОНТ ТА ПЕРЕТЯЖКА М’ЯКИХ 
МЕБЛІВ, зміна дизайну, великий вибір 
тканин. Тел. 0956795984, 0963814148, 
0666471376

 РЕМОНТ. БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ: 
гіпсокартон, пластик, ОСБ, шпа-
лери, лінолеум, відкоси, м/п вікна, 
двері, балкони, сайдинг, блокхауз, 
зварювальні роботи, сантехніка, 
пайка труб, опалення та інше. Тел. 
0994174060

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
пилососів, холодильників, болгарок, 
чистка бойлерів, дрилів та іншої елек-
тротехніки. Виїзд майстра. Зва-
рювальні роботи, пайка. Спилю-
вання дерев різної складності. Тел. 
0997199623. (Олександр)

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

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

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

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

 НАТЯЖНІ СТЕЛІ будь-якої склад-
ності, з гарантією. Всі види внутрішніх 
робіт: гіпсокартон, плитка, ламінат, 
шпаклівка, санвузол, опалення, тепла 
підлога, електрика. Виїзд по району. 
Тел. 0661194638, 0665947293

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, м/х 
пічок, м’ясорубок, мультиварок, блен-
дерів-комбайнів, пилососів, хлібопічок, 
духових шаф, інвекторних зварок, 
зарядних пристроїв, «болгарок», 
дрилів та ін. Виїзд на замовлення. 
Досвід роботи 12 років. Доступна ціна. 
Тел. 0957423588, 0684830471. (17)

 ВИКОНАЮ БУДЬ-ЯКІ ВНУТРІШНІ 
РОБОТИ. Вирівнювання стін та стель, 
гіпсокартон, шпаклівка, фарбування. 
Укладка плитки, ламінат, лінолеум. 
Сантехніка та електрика. Охайно! 
Якісно! Недорого! Тел. 0954110091

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 

мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової техніки. 
Ремонт електроінструментів. Тел. 

0953255822, 0678862611

РОБОТА
 Пропонуємо роботу ОХОРОНЦЯ
(чоловіки та жінки), вахтовий метод 
15*15 діб. Проїзд, проживання за 
рахунок фірми, компенсація за харчу-
вання. Заробітна плата від 4500 грн. за 
вахту. Тел. 0668008713, 0674627014 

 ПОТРІБЕН ПОМІЧНИК ПО ДОМУ з 
гарними навиками готування. М. Київ, 
з проживанням. 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 АПА-
РАТІВ. Вимоги: вища освіта, техніч-
ного напрямку, посвідчення водія кате-
горії «В», знання ПК. Звертатися за 
адресою: м. Гадяч, вул. Лохвицька, 29. 
Тел. 0675369805

 У цех по пошиттю мішків (с. Білен-
ченківка) ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
ПРАЦІВНИКІВ. Повний соцпакет. З/п 
від 5 тис. грн. Робота позмінна. Підвіз 
до місця роботи. Тел. 0958418814 
(Телефонувати у робочі дні з 9,00 до 
17,00)

 На роботу потрібен ПРОДАВЕЦЬ
зі знанням РРО. Звертатися компе-
тентній людині. Тел. 0999369454

 ЗАПРОШУЮ НА РОБОТУ. Тел. 
0999508032

 ТОВ «Сервіс-Контакт» (м. Гадяч, 
вул. Героїв Майдану, 78А) запрошує 
на роботу: СЛЮСАР-МОТОРИСТ, 
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 
далекого слідування. З/п висока. Тел. 
0992908542

 На роботу потрібен КУХАР. Тел. 
0507657300
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ЕПОХА ЛЮДЕЙ МЕЧА: ЯКИМИ БУЛИ РУСЬКІ ДРУЖИНИ
Як збиралася на бій князівська 
дружина? Скільки коштував 
обладунок руського воїна? Що 
страшніше – рушниця чи арбалет? 
Чому воювати взимку складніше, 
зате швидше? Доктор історичних 
наук, дослідник військової історії 
середньовічної Європи Леонтій 
Войтович розповідає, як жили 
та воювали предки українців.

«Тільки їм держава й була потрібна»
Русь була дружинною державою. Уже 

з назви зрозуміло, що функції держа-
парату виконували воїни. Це наступ-
ний етап державного формування піс-
ля вождівства. 

На ранніх етапах князь сам об’їж-
джав свої землі й вирішував супереч-
ки між общинами, збирав податки, сте-
жив за порядком у містах. Князь Ігор, 
наприклад, під час одного з таких об’їз-
дів загинув.

Згодом князь уже не міг сам дати раду 
всім своїм територіям. Тому почав деле-
гувати функції воякам. На окремі тери-
торії він садив осіб, які виконували пов-
новаження, котрими колись займався 
князь. Потім почав ділити чиновниць-
кий апарат. З’явилися судді. Виникли 
ябедники, які стежили за порядком у 
містах і доносили князеві. Від них і по-
ходить слово «ябеда». Були ємці – по-
ліційні чиновники. Мечники – ті, хто 
виконував вироки. На початках чино-
вниками ставали старі дружинники, які 
вже не могли воювати. Але потім і це 
змінилося. Це була епоха людей меча, 
коли домінувала груба сила. Ті, хто три-
мав у руках зброю, і були владою. 

Усе суспільство і в нас, і в Європі по-
діляли на три категорії. До першої на-
лежали ті, хто молилися, – священни-
ки, єпископи, монахи. До другої – ті, які 
воювали, власне дружинники. І до тре-
тьої – ті, які працювали: купці, реміс-
ники, селяни. Представників цієї кате-
горії було найбільше. Вони, відповідно, 
годували всіх решта. Але порядкували 
ті, які воювали. Саме вони були носіями 
державного інтересу. Зрештою, тільки 
їм та держава й була потрібна. Бо селя-
нам яка різниця, кому платити данину. 
А Церква й мова все одно залишалися 
ті самі.

У Русі воїни були найбагатшою вер-
ствою суспільства. Вони утримували 
церкви, замовляли літописи. Монахи 
та автори відомих літописів писали їх 
не з власної ініціативи, а на замовлення. 
І якщо замовникові текст не подобався, 
він міг відправити літописця в монастир 
рубати й тягати дрова. Тому писали те, 
що наказували замовники.

Епоха людей меча на наших теренах 
тривала з 837 року, відколи у столиці 

Римської імперії з’явилося посольство 
Руси, і тривала до Віленського приві-
лею 1492 року, який перетворив подаль-
ше існування удільних князівств на но-
мінальне. Тоді князі втратили право 
взаємин з іноземними володарями й 
не мали можливости наділяти землею 
своїх васалів. Маленькі удільні князів-
ства перетворилися на приватні терито-
рії. Так закінчилася Княжа доба. Окре-
мі князі, як-от Острозькі, зберегли свій 
вплив ще на добре століття, але це вже 
інша епоха.

Недешеве задоволення
Армія Княжої доби була повністю 

професійною. Пояснити це просто: бути 
вояком – дорого. На початку IX століт-
тя вартість спорядження важкоозбро-
єного вершника дорівнювала ціні 45 
корів. Ніяких селянських ополчень не 
могло бути. Який селянин продасть 45 
корів, аби піти на війну? 

Кольчужні обладунки коштували як 
12 корів, шолом – як 6, меч – 7, спис і 
щит – 2, бойовий кінь – 12. Згодом по-
ряд із бойовим почали використовува-
ти і в’ючного коня, на якому возили всю 
зброю і речі, а також коня, на якому до-
биралися до місця бою. Найсильнішим 
мав бути бойовий. Він тягнув на собі 
власне озброєння і лицаря в обладун-
ку – разом це приблизно 200 кілограмів.

Кольчугу виготовляли у грубому й 
тонкому плетінні. Тогочасні вояки мали 
нагрудник і наспинник, захист ніг, лук зі 
стрілами або й сокиру. Усе це вдоскона-
лювали і тому воно дорожчало. На час, 
коли вторглися монголи, кінний воїн 
коштував вже сотні корів.

Щоб одягнути на себе стільки заліза, 
не падати від теплового удару, ще й при 
тім махати мечем – доводилося щодня 
тренуватися. Воїни не могли займати-
ся чимось іще, окрім тренувань. Люди-
ну меча починали готувати з 6–7 років. 
Вояки мусили добре харчуватися. Їхній 
спосіб життя передбачав достаток. Тож 
ті, хто воював, мали на своїй території, 
наприклад, млин, за користування яким 
платили їхні селяни.

Після закінчення бою переможець об-
дирав, як липку, всіх мертвих, знімаю-
чи з них обладунки і зброю. Зброя була 
дуже дорогою. Через це археологи так 
рідко знаходять кольчуги – їх знімали з 
вбитого, латали й використовували ба-
гато разів. А шаблі ще навіть у XVII сто-
літті робили з уламків старих мечів. 

Перемагаючи ворога, запозичали нові 
зразки озброєнь. Технології того часу 
були нескладними, тож їх було легко 
перейняти.

«Замки будували для селян»
У воїна, феодала було зобов’язання 

– він мусив будувати замок. У старих 
підручниках з історії можна прочитати, 
начебто замки зводили для того, щоб за-
хистити себе від селян. Це неправда. Се-
ляни не могли завдати шкоди замку, не 
мали машин для його здобування. Крім 
того, вони не мали захисного озброєн-
ня, щоб боронитися від луків чи арба-
летів, якими їх розстрілювали б із мурів. 
Замки будували для того, аби захисти-
ти своїх селян.

Феодал був зацікавлений у селянах. 
Вони приносили йому гроші, без них 
він не зміг би існувати. Тому полонених, 
пахолків переселяли на свою терито-
рію. Земель у той час було значно біль-
ше, ніж людей. Кожен мав зацікавлення 
в людях, тому їх і оберігав.

Князь тримав при дворі невеличку 
дружину. У XII–XIII століттях Русь 
мала 11 земель. Кожну з тих територій 
дробили на інші, менші князівства.

Збирали дружину для бою так: розси-
лали гінців по замках із вказівкою, куди 
й коли треба прибути. Після того ко-

жен із князів під своїх прапором виру-
шав до вказаного пункту зі своєю дру-
жиною. Усі збиралися безпосередньо 
перед боєм.

Феодали виводили на бій, крім себе, 
ще від 3 до 20 осіб, залежно від величи-
ни володінь. Території успадковували. 
А це означало, що й діти вояка мали не-
сти ту саму службу. Така практика була 
в усій Європі.

Дружина була невелика – кількасот 
людей. Війська не вистачало, тому най-
мали половців. Половці ніколи не за-
грожували Русі. Вони були кочовика-
ми й мали достатньо території на півдні 
України, від Приазов’я аж до Дунаю. 
Руські князі часто використовували їх 
у міжусобицях. Це було зручно. У ко-
човиків професійними вояками був весь 
народ.

Середньовічний хай-тек
XIV століття – це ще вік мечів. XV – 

вже мечів і шабель. А в XVI сторіччі вже 
рубалися лише на шаблях. У Русі бага-
то запозичували від скандинавів. На-
приклад, шолом обтічної форми. Якщо 
стріла летить під кутом 90 градусів, то 
пробиває будь-який шолом. Скандина-
ви першими здогадалися зробити фор-
му обтічною. На Заході до цього йшли 
аж три століття. Галицька та волинська 
дружини завжди мали краще озброєн-
ня, ніж армії східніших князівств. На це 
впливала близькість до західних сусі-
дів, у яких постійно з’являлися новинки 
озброєння і технологій. Замок Любарта 
на Волині, для прикладу, збудований за 
найновішою європейською технологією.

У XIV столітті стало очевидним, що 
воїнська броня перестає захищати: 
з’явився арбалет. Спочатку були спро-
би його заборонити. Навіть Папа Рим-
ський видавав диктати про те, що це 
диявольська зброя. Та хіба можна за-
боронити зброю? Через якийсь час ар-
балет почали використовувати всі. А 
разом із тим вдосконалювали і броню. 
Захист став комбінованим, змінилися 
його наповнювачі.

На початку XV століття з’явилася 
вогнепальна зброя. Щоправда, на по-
чатках вона була малоефективною: поки 
ті перші рушниці вистрелили, із лука 
можна було стрельнути разів десять і 
значно точніше. Зате вогнепал міг про-
бити будь-який панцир, ще й міг пора-
нити людину чи коня в другому ряді. 
Вогнепальна зброя почала домінувати 
приблизно через 70 років після появи. 
За точку відліку можна брати битву при 
Босворті.

Вигідно було контактувати з угорця-
ми. Кожне покоління галицьких пра-
вителів мало родинні зв’язки з тамтеш-
німи елітами. Тодішня Угорщина – це 
величезна поліетнічна держава, у якій 
самі угорці були меншиною. До неї вхо-
дили Хорватія і Далмація, Словаччи-
на, були виходи на Італію. Там володі-
ли найновішими видами зброї. 

Важливими були й постійні контак-
ти руських земель із Візантією. Походи 
князя Олега й Ігоря на Візантію були 
демонстрацією сили. Для наступу ви-
бирали моменти, коли тамтешнє вій-
сько перебувало на арабському фронті 
чи деінде. Так руські князі виторгову-
вали собі преференції. Відомий також 
похід Аскольда 860 року, але він закін-
чився миром і першим хрещенням русь-
кої еліти. Натомість серйозні зіткнення 
з Візантією, коли армія йшла на армію, 
як при Святославі, – всі закінчувалися 
поразками.

Хитрощі монголів
До війн із монголами Русь викорис-

товувала дерев’яно-земляні укріплення. 
Не через те, що вона була слабко роз-
винутою, а тому що не було потреби в 

міцнішому матеріалі. Кочовики не ста-
новили загрози, бо не атакували міст. 
Кам’яні кріплення почали використо-
вували вже в часи Данила Романовича. 
Саме він здійснив військову реформу, а 
мури почали будувати з каменю й цег-
ли. Також почали використовувати за-
хист для коней – шкіряні обладунки з 
металевими елементами, які захищали 
все тіло тварини, крім низу ніг і хвос-
та. Виготовляли його за монгольським 
зразком. За Романовича також розвива-
ли метальну артилерію, теж запозичену 
від монголів. У монголів було що пере-
ймати. Вони дуже ощадно і прагматич-
но ставилися до своїх людських ресур-
сів. Використовували останні військові 
досягнення, запозичуючи все від заво-
йованих народів. Їхні військові керів-
ники блискуче зрозуміли, яка зброя має 
найбільший потенціал.

Улюблений час монголів для наступу 
– зима. Тоді дерев’яні укріплення й бу-
дівлі найкраще горіли. Навісна артиле-
рія закидала запалювальні суміші, пога-
сити їх на морозі було важко. Наступні 
міста після таких атак часто здавалися 
самі. Завойовувати взимку було важче, 
бо виникали складнощі з пересуванням. 
Зате швидше.

Армії зазвичай були невеликими. 
Тому й людей гинуло небагато. Особли-
во в міжусобних війнах руських кня-
зів. Супротивника старалися не вбити, 
а прогнати. І якомога більше людей взя-
ти в полон, щоб отримати за них викуп. 
Звичайно, траплялися і великі баталії. 
Після битви під Ярославом взяли в по-
лон багато угорців. Лицарів викупили, а 
пахолків залишили. Їх потім порозселя-
ли на руській території. Так утворили-
ся села Угерсько, під Стриєм, чи Дідичі, 
неподалік Луцька. Жителів Дідичів до 
сьогодні називають «мадярами».

Великі втрати були в битві на річці 
Калці та в інших боях із монголами.

Круті хлопці
Руські воїни були лицарями. Вигля-

дали й поводилися вони відповідно. 
Фактично, руські дружинники – це ті 
самі лицарі, про яких всі знають чи десь 
чули. 

«Слово о полку Ігоревім» – це лицар-
ський гімн. Наші традиції походять від 
візантійців і скандинавів. При всіх скан-
динавських дворах була така шанова-
на людина – скарт. Це чоловік, який 
описував подвиги того чи іншого діяча. 
«Слово…» – це скартівська поема.

Згодом така традиція сформувалася 
у Рюриковичів – тримати при дворах 
поетів, на зразок західних трубадурів. 
З їхніх текстів і постав культ лицаря як 
благородної людини, яка героїчно захи-
щає християнство, жінок і так далі. Це 
була своєрідна пропаганда. Усі тодішні 
суспільства були зацікавленні у збіль-
шенні людей для війська. 

На Піренеях того часу були і христи-
янські, і мусульманські держави. Хрис-
тиянські прагнули примножувати ар-
мію і створювали сприятливі умови, 
щоб стати ідальго. Вимагали справити 
собі коня, а зброю вже надавали. Також 
забороняли їздити верхи чи носити ка-
пелюхи будь-кому, крім ідальго. Втім 
охочих було негусто. Набагато прості-
ше платити гроші – мовляв, ви нас за-
хищайте, а ми вас будемо за це вина-
городжувати. Тому держава й мусила 
мотивувати лицарів. А оспівувачі ство-
рювали їм імідж крутих хлопців. 

Зважаючи на це, маємо багато літе-
ратури про подвиги, любовні романи і 
прославляння лицарства. Настільки, що 
донині словом «лицар» називаємо силь-
них і гідних чоловіків.

Підготувала Валентина Йотка.
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Оголошення

ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 31,40

А-95 31,70

ДП 30,62
ГАЗ 18,99

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава)
станом на 01.02.2022 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 01.02.2022 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 28,20 28,48 28,4555

EUR 31,60 32,04 31,7464

PLN 6,80 6,95 6,9151

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, 3 лютого
Хмарно
мін. -4°, макс. 0°

П’ятниця, 4 лютого
Хмарно, сніг
мін. -5°, макс. -3°

Субота, 5 лютого
Хмарно з проясненнями, сніг
мін. -8°, макс. -1°

Понеділок, 7 лютого
Хмарно, сніг
мін. 0°, макс. +1°

Вівторок, 8 лютого 
Хмарно, слабкий сніг
мін. 0°, макс. +1°

Середа, 9 лютого
Хмарно, слабкий сніг
мін. -2°, макс. 0°

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
4

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування, 
гарантіяНизькі Низькі 

ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

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

АМАТОРИ 
2 тур ГРУПА «Б» 

29 січня:
ФК «Миргород» (Миргород) – «Перемога» (Шишаки) — 4:3

2 тур ГРУПА «В» 
30 січня:

«Реал» (Миргород) — «Лубни» (Лубни) — 2:3
При цьому два матчі «Колос» (Великі Сорочинці) — 

«Доргаз» (Великі Будища) та «Бордо» (Хорол) — «Харчовик» 
(Заводське) не відбулися. І це вже другий тур поспіль, коли у 

миргородських групах проблеми з явкою команд.

Громадська спілка «Асоціація футболу Полтавщини»

ФУТБОЛ 
РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ 
2 ТУРУ ЗИМОВОГО 
ЧЕМПІОНАТУ ОБЛАСТІ

афіша



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 4 (1003)
3 лютого 2022 року20 Інформуємо

Порядок зміни розміру 
аліментів – актуальна 
тема, яка цікавить чималу 
кількість родин, тому цілком 
очевидно, що всі прагнуть 
саме збільшити щомісячні 
нарахування. Варто зазначити, 
що виплата аліментів може 
розпочатися, як на основі 
взаємної домовленості між 
батьками про розмір та строки 
виплати коштів, так й на основі 
рішення суду. У випадку, якщо 
ж консенсус між колишнім 
подружжям досягнуто, вони 
укладають та нотаріально 
посвідчують відповідний 
договір. Завдяки завіреній 
угоді, батьки й надалі зможуть 
легко корегувати її умови на 
власний розсуд. 

Набагато складніше, коли подібно-
го порозуміння в родині немає, або ж 
точки зору розійшлись щодо умов вже 
існуючого договору. У цьому разі вирі-
шення спору буде перенесено до зали 
суду. Стягувачам обов’язково потріб-
но буде надати:

докази зміни матеріального стану 
(довідки про доходи батьків, кредит-
ні договори, будь-які інші документи, 
які можуть бути підтвердженням змі-
ни матеріального становища, його по-
гіршення або покращення);

докази погіршення або поліпшення 
здоров’я (медичні довідки, висновки 
лікарів, історії хвороби, рекомендації 

лікарів щодо необхідності лікування);
докази, що підтверджують зміну 

сімейного стану (наприклад, народ-
ження дітей у платника аліментів, до-
даткові витрати на утримання своїх 
непрацездатних батьків).

«Водночас не варто забувати, що 
розмір аліментів може бути й зменше-
ний. Так може статися, якщо платник 
аліментів доведе у судовому порядку, 
що сплачені ним кошти витрачаються 
не за цільовим призначенням. Одним 
із способів підтвердити свою позицію 
є звіт органу опіки та піклування, на 
який покладений контроль за спосо-
бом використання аліментних коштів. 
За заявою платника аліментів (крім 
тих, які мають заборгованість зі спла-
ти аліментів) інспекційні відвідування 
одержувача аліментів здійснюються 
органом опіки та піклування поза-
планово, але не більше одного разу на 
три місяці», – зазначила Ірина СВИ-
СТУН, керівник Північно-Східного 
міжрегіонального управління Мініс-
терства юстиції (м. Суми). 

До речі, протягом 2021 року дер-
жавні виконавці Північно-Східного 
міжрегіонального управління Мініс-
терства юстиції (м. Суми) стягнули 
майже 790 мільйонів гривень забор-
гованих аліментів, зокрема на Пол-
тавщині – близько 338 мільйонів 
гривень, на Сумщині – майже 238 
мільйонів гривень та 211 мільйонів 
гривень дитячих коштів було повер-
нуто на Чернігівщині. 

Якщо запланували оформити 
ID-картку або паспорт 
громадянина України для 
виїзду за кордон - у підрозділах 
Міграційної служби Полтавщини 
радо чекають на вас. Отже, для 
зручності рекомендуємо обрати 
для себе один із способів 
запису в електронну чергу.
По-перше, записатися можна на 

зручну дату та час, навіть не виходячи 
з дому – через онлайн-сервіс «Елек-
тронна черга» на сайті Державної мі-
граційної служби України за поси-
ланням https://dmsu.gov.ua/services/
online.html або за допомогою чат-бо-
та ДМС у Viber/Telegram за посилан-
ням https://dmsu.gov.ua/services.html

По-друге, безпосередньо в тери-
торіальному підрозділі міграційної 
служби:

у поточну чергу «сьогодні на сьогод-
ні» (талон видається без визначеного 
часу, але з ГАРАНТОВАНИМ прийо-
мом У ДЕНЬ ЗВЕРНЕННЯ) або на-
перед із зазначенням обраного часу.

По-третє, для кожного способу за-
пису (онлайн або в підрозділі) систе-

ма бронює приблизно по 1/3 місць. 
Такий квотний розподіл враховує ін-
тереси тих відвідувачів, які з різних 
причин не можуть скористатися е-сер-
вісом або хочуть оформити документ 
у ДЕНЬ ЗВЕРНЕННЯ – місця є.

Якщо в територіальному підрозді-
лі міграційної служби термінал для 
роботи з електронною чергою ще не 
встановлено, то попередній запис 
здійснюється через онлайн-сервіс на 
сайті Державної міграційної служби, 
а решта місць резервується для при-
йому відвідувачів у порядку «живої 
черги».

Виникли питання - звертайтеся 
на номер телефону «гарячої лінії» 
(0532)60-89-69 або у соціальній ме-
режі Facebook УДМС у Полтавській 
області https://www.facebook.com/
udmspl та вкотре просимо дотримува-
тися рекомендацій МОЗ при відвіду-
ванні наших підрозділів.

Доступність, якість та комфорт для 
відвідувачів – пріоритет у роботі Мі-
граційної служби Полтавщини. 

УДМС у Полтавській області

ПОРЯДОК 
РЕЄСТРАЦІЇ 
ПРОГРАМНОГО 
РЕЄСТРАТОРА 
РОЗРАХУНКОВИХ 
ОПЕРАЦІЙ 

Отже, для реєстрації ПРРО форму-
ється Заява про реєстрацію програмних 
реєстраторів розрахункових операцій 
за ф. № 1-ПРРО (J/F 1316604) (далі - 
реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО) 
в електронній формі, яка подається за 
основним місцем обліку суб’єкта го-
сподарювання як платника податків до 
фіскального сервера засобами Електро-
нного кабінету (портального рішення 
для користувачів або програмного ін-
терфейсу (API)) або засобами телеко-
мунікацій. За відсутності підстав для 
відмови у реєстрації, ПРРО реєстру-
ється шляхом присвоєння програмним 
забезпеченням фіскального сервера 
фіскального номера ПРРО із внесенням 
даних до Реєстру програмних реєстра-
торів розрахункових операцій. Про реє-
страцію ПРРО СГ надсилається інфор-
мація у другій квитанції із зазначенням 
присвоєного під час реєстрації фіскаль-
ного номера ПРРО.  Датою реєстрації 
ПРРО є дата формування фіскального 
номера ПРРО. 

ЗАСТОСУВАННЯ 
РРО ТА 
ПРОГРАМНИХ 
РЕЄСТРАТОРІВ 
РОЗРАХУНКОВИХ 
ОПЕРАЦІЙ (ПРРО) 

Правові відносини у сфері застосу-
вання реєстраторів розрахункових опе-
рацій та/або програмних реєстраторів 
розрахункових операцій (ПРРО) регу-
люються Законом України від 06 липня 
1995 № 265/95-ВР «Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій 
у сфері торгівлі, громадського харчу-
вання та послуг» (далі – Закон № 265). 
У разі якщо суб’єкт господарювання – 
підпадає під дію вимог Закону № 265 
та Податкового кодексу України, згідно 
з якими настає обов’язок застосовувати 
РРО та/або ПРРО, суб’єкт господарю-
вання за власним вибором може обрати 
для проведення розрахунків за товари/
послуги РРО/ПРРО. 

Законом №265 передбачає РРО: 
 – у вигляді  технічного  пристрою 

(апарату), даний  різновид  часто нази-
вають «класичним» РРО; 

 – у вигляді певного  програмного за-
безпечення, яке може бути встановле-
но  на любий персональний комп’ютер 
(ПК) або  гаджет; таке програмне за-
безпечення визначають як  програмне 
РРО. 

Класичний, тобто апаратний РРО, 
має в собі так звану  фіскальну пам’ять, 
де власне фіксуються та зберігаються 
усі фіскальні дані, конструкція якої за-
безпечує  занесення, збереження та ба-
гаторазове зчитування підсумкової ін-
формації про об’єми  розрахункових  
операцій, яку неможливо змінити або 
знищити без ушкодження самого при-
строю фіскальної пам’яті. Слід відзна-
чити, що класичний РРО періодично 
передає  до єдиної бази ДПС через ме-
режу Інтернет відповідну фіскальну ін-
формацію по розрахунковим операціям. 

На відміну від класичного програм-
ний РРО не має у собі вбудованого при-
строю фіскальної пам’яті, тому що він 
передає напряму до бази фіскального 

сервера ДПС через Інтернет фіскаль-
ну інформацію по кожній операції. Та-
ким чином, по суті  сервер ДПС вико-
нує функцію як фіскальної пам’яті, так 
і бази податкової. Продавець повинен 
на вимогу покупця надати документ із 
фіскальними даними по розрахунковій 
операції (фіскальний чек), який друку-
ється класичним РРО на папері. Закон 
№ 265 як альтернативу паперовому ва-
ріанту передбачає надання програмним 
РРО QR-коду, за допомогою якого у по-
купця є можливість самостійно отрима-
ти фіскальний чек встановленої форми 
в електронному вигляді. 

Переваги використання ПРРО: 
–  миттєва реєстрація електронних че-

ків на сервері ДПС; 
– ведення обліку товарів; 
– видача покупцю електронних чеків 

у будь-якій формі (Е-mail, СМС, Viber); 
– автоматичне створення Z-звітів на 

підставі розрахункових підсумків; 
– фіксування дати, часу та деталей 

розрахункової операції; 
– безкоштовність (програмне рішен-

ня  ДПС) 
Послідовність дій при реєстрації 

ПРРО: 
– суб’єкт господарювання, який має 

намір зареєструвати ПРРО, повинен пе-
ребувати на податковому обліку у кон-
тролюючому органі; 

– суб’єкт господарювання шляхом 
подання до контролюючого органу по-
відомлення за ф.№ 20-ОПП повинен 
подати інформацію про господарську 
одиницю, де буде використовуватись 
ПРРО; 

– для відповідальної особи, яка підпи-
сує (завіряє) фіскальний чек ПРРО, не-
обхідно отримати кваліфікований елек-
тронний підпис; 

– через Електронний кабінет платни-
ка податку надсилається Заява про ре-
єстрацію програмних реєстраторів роз-
рахункових операцій за ф. № 1-ПРРО; 

– за відсутності підстав для відмови у 
реєстрації ПРРО реєструється шляхом 
присвоєння фіскального номера із вне-
сенням даних до Реєстру програмних 
реєстраторів розрахункових операцій, 
дата формування фіскального номера 
ПРРО є датою його реєстрації; 

– суб’єкту господарювання направля-
ється квитанція № 2 з інформацією про 
реєстрацію ПРРО із зазначенням при-
своєного фіскального номера. 

Суб’єкт господарювання, який заре-
єстрував ПРРО, подає Повідомлення з 
інформацією про ідентифікатор ключа 
з сертифікату, який використовується 
для підпису, на працівника, якому нада-
ні повноваження проводити розрахун-
кові операції. Кожен касир засвідчує 
проведення розрахункових операцій та 
передачу даних до фіскального сервера 
власним електронним підписом. 

ДЕ МОЖЛИВО 
ОТРИМАТИ 
ІНФОРМАЦІЮ 
ПРО ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ? 

ДПС забезпечує надання безкоштов-
ного програмного рішення для вико-
ристання суб’єктами господарювання 
ПРРО; ця інформація  оприлюднюється 
в Електронному кабінеті платника та на  
сайті ДПС України  за адресою: htpp///
taх.gov.ua/baneryi/programni-rro. Там же 
знаходяться інструкції щодо заповне-
ння реєстраційної форми та Повідом-
лення про надання інформації щодо 
кваліфікованого сертифіката відкрито-
го ключа. 

Гадяцька ДПІ ГУ ДПС  
у Полтавській області

ЯК ЗБІЛЬШИТИ РОЗМІР 
АЛІМЕНТІВ ТА ЯК НЕ 
ВТРАТИТИ ТЕ, ЩО ВЖЕ Є

ПОЛТАВЩИНА: 
ОФОРМИТИ 
БІОМЕТРИЧНІ 
ДОКУМЕНТИ ЗРУЧНО 
ТА ДОСТУПНО!
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
У вас може з`явитися 
шанс просунутися по 
кар`єрних сходах. Ви 
одержите чимало спо-

собiв досягти бажаного, було б 
що бажати. У вiвторок спробуйте 
не затiвати сварки i конфлiкти i 
не помiчати випади недоброзич-
ливцiв. В недiлю варто вiдпочити 
подалi вiд будинку, бажано змi-
нити обстановку якомога карди-
нальнiше.

ТIЛЕЦЬ 
(21.04 - 21.05).
Вiвторок вельми вда-
лий день для укладан-

ня угод, ви також будете вельми 
переконливими на переговорах i 
нарадах. У четвер ретельно пе-
ревiряйте iнформацiю, є велика 
вiрогiднiсть неточностей i поми-
лок. Не варто вiдправлятися у вi-
дрядження. Намагайтеся реаль-
но оцiнити свої сили, i не звалю-
вати на себе непосильний об`єм 
роботи. В недiлю краще побути 
вдома, виспатися i вiдпочити.

БЛИЗНЮКИ 
(22.05 - 21.06).
Хороший тиждень, 
якщо ви максималь-
но використаєте всi 

його можливостi - для творчої 
самореалiзацiї й для досягнен-
ня важливої мети. П`ятниця буде 
сприятливою для таких справ, 
якi можна швидко закiнчити. У 
суботу вас порадує спiлкування 
з друзями. В недiлю несподiвана 
iнформацiя обiцяє вас окрилити.

РАК (22.06 - 23.07).
Тиждень зажадає вiд 
вас мiнiмальної на-
пруги, i те лише в той 
момент, коли потрiб-

но буде просто не упустити свiй 
шанс. У понедiлок вдалi будуть 
дiловi зустрiчi, необхiдна iнфор-
мацiя прийде своєчасно. Вас 
чекають позитивнi змiни на про-
фесiйному теренi та в особисто-
му життi. Тiльки пам`ятайте, що 
там, де немає прямого рiшення, 
зазвичай, допомагає диплома-
тичнiсть i готовнiсть до компро-
мiсу. В п`ятницю виключiть навiть 
мiнiмальний прояв агресiї. Тiльки 
дружелюбнiсть зможе вирiшити 
вашi проблеми.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Тиждень в цiлому 
сприяє до розмiре-
ного ведення справ, 

руху вперед у професiйнiй 
сферi, змiцненню своїх позицiй. 
Не варто планувати побачень з 
незнайомцями, спiвбесiд i вза-
галi нiчого кардинально нового. 
Задовольняйтеся поки тим, що 
маєте. Саме час розiбратися з 
боргами i фiнансами, врегулю-
вати вiдносини з партнерами. 
Запасiться терпiнням, будьте 
скромнiше в своїх домаганнях. 
Намагайтеся стримувати роз-
дратування, яке може виникнути 
у вас у вихiднi. Можливi пробле-
ми i нерозумiння в сiм`ї.

ДIВА (24.08 - 23.09).
Початок тижня ви-
явиться складним ча-
сом, проте вирiшаль-
ним для вашої кар`єри 

i вiдносин з начальством. Зiрки 
рекомендують показати у всьому 
блиску свiй професiйний рiвень. 
Перемоги, завойованi на цьому 
тижнi, забудуться нескоро. У чет-
вер бережiть свої сили, оскiльки 
будь-яка, навiть найзвичайнiша 
робота, може вiдняти у вас ба-

гато енергiї. У вихiднi вiддайте 
перевагу пасивному вiдпочинку, 
але прогулятися парком або на-
бережною не зашкодить.

ТЕРЕЗИ 
(24.09 - 23.10).
Ви зараз рiшуче йдете 
до своєї мети. Упев-

ненiсть в собi додає вам сили. 
Душевна рiвновага дозволяє 
вам не турбуватися про майбут-
нє. Прислухайтеся до iдей колег, 
вони можуть виявитися корис-
ними. Подумайте про вкладення 
грошей в освiту, свою або дiтей. 
Придiлiть собi досить часу, щоб 
вiдкрити нове джерело натхнен-
ня.

СКОРПIОН 
(24.10 - 22.11).
Довiртеся вашiй iнту-
їцiї та йдiть безстраш-
но вперед. На вас че-

кає робота i зарплата вашої мрiї. 
Ви одержите саме ту дiлову про-
позицiю, яка вас повнiстю влаш-
тує. Пам`ятайте, що суперечно-
стi є рушiйною силою розвитку. 
Кiнець тижня - сприятливий час 
для позбавлення вiд шкiдливих 
звичок.

СТРIЛЕЦЬ 
(23.11 - 21.12).
Прекрасний тиждень 
для смiливих i енергiй-

них дiй. Сприятлива обстановка 
для кар`єрного зростання. Вам 
не доведеться особливо замис-
люватися над тим, що робити 
i як поводитися, ви чудово все 
знаєте, сумнiви вас не потур-
бують. В середу у вас з`явиться 
непоганий шанс продемонстру-
вати оточуючим пару-трiйку сво-
їх кращих якостей. У вихiднi днi 
вiрогiднi цiкавi знайомства, не 
варто проводити цей час вдома.

КОЗЕРIГ 
(22.12 - 20.01).
Зараз необхiднi рi-
шучi дiї, а ви, схоже, 
все нiяк не можете 

розiбратися в собi. Намагайтеся 
узяти себе в руки i виробити хоч 
якийсь план. Менше займайтеся 
рутинною роботою i бiльше ува-
ги придiляйте творчостi, адже 
iмпровiзацiя може виявитися 
набагато кориснiшою, нiж точ-
ний розрахунок. У четвер може-
те розраховувати на пiдтримку 
друзiв, а у суботу будьте обе-
режнi, вас можуть пiдстерiгати 
зваблення i обман.

ВОДОЛIЙ 
(21.01 - 19.02).
У першiй половинi 
тижня вас чекають 
зустрiчi, поїздки у 

справах та iнший тому подiбний 
клопiт. Деяким представникам 
знаку захочеться скинути з себе 
вантаж обов`язкiв, гостро на-
бридне вчитися або працювати. 
На щастя, до кiнця тижня це про-
йде. Друга половина тижня може 
подарувати можливiсть виїхати 
подалi i змiнити обстановку.

РИБИ 
(20.02 - 20.03).
Панi Фортуна вирiши-
ла посмiхнутися вам, 
цей тиждень, швидше 

за все, виявиться менш напру-
женим, чим минулий. З`явиться 
i вiльний час, i можливiсть тро-
хи вiдпочити i розвiятися. Тiльки 
тримайтеся подалi вiд сумнiвних 
компанiй. Частiше спiлкуйтеся з 
давнiми друзями.
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У вільну хвилинку

історії з життя

СЕРЦЕ ЗНАЄ, КУДИ ВЕСТИ…
Батьки відселили Ніку в однокімнатну квар-

тиру у спальному районі. Не хотіли бачити ні 
її, ні малюка, народженого донькою невідомо 
від кого. У них ще був син. І вони житимуть 
для нього.

...Колись батьки назвали Нікою. Богиня пе-
ремоги. Гадали, що вона доб’ється успіху, буде 
най, най, най... А вона батьків розчарувала. 
Ніка була симпатичною, милою дівчинкою. 
Гарно вчилася. Мала багато мрій. Любила мо-
лодшого братика. Після школи вступила в уні-
верситет. Усе почалося тоді, коли випадково 
побачила батька з іншою жінкою біля одного з 
готелів. Вони ніжно прощалися. Батько дивив-
ся на мамину суперницю закоханими очима. 
Вона була значно молодша, стильно одягнена. 
Ніка заклякла на місці. Як же так? Батько сва-
рив її за кавалерів. Мусила повертатись додо-
му не пізніше десятої вечора. Одягатися скром-
но. Мати в усьому підтримувала батька. І, хоча 
сім’я жила в достатку - батьки були при поса-
дах, - матір не мала розкішних одяганок. Зате 
батько любив виглядати дорого.

Увечері Ніка при матері випалила батькові 
про коханку і все, що накипіло. Він навіть не 
знітився. А матір мовила:

- Це не твоя справа.
- Ти знала?! І терпиш?..
- Не лізь туди, куди тебе не просять.
Батько мовчки відвісив доньці ляпаса. Це був 

удар не лише по обличчі, а й по душі.
Після цього Ніку наче підмінили. Повертала-

ся додому, коли хотіла. Спробувала смак вина 
і цигарки. Міняла кавалерів. Батьки сварили. 
А їй було байдуже. Вона знову бачила батька з 
тією кралею. Він ніколи так не обіймав маму. 
Ніколи не сміявся щасливо, наче хлопчисько. 
А мама... Ніка не розуміла її покірності. Чому 
терпить зраду, потакає?

Декан факультету, де навчалася Ніка, знав її 
батька. Поскаржився, що вона пропускає нав-
чання. Батько спробував вставити мізки донь-
ці, але та зухвало відповіла:

- Навчай розуму свою коханку. Вона ж у тебе 
ще зовсім зелена.

...Усім було невтямки, чому від колишньої 
ввічливої, приязної Ніки не залишилося й слі-
ду. Лише батьки розуміли причину. А потім 
Ніка завагітніла. Від кого - не зізналася.

- Ти не можеш більше жити з нами, - довідав-
шись про доньчину вагітність, відрубав бать-
ко. - Що люди подумають про нас, про твого 
брата?

Мати промовчала. А брат, якого Ніка справ-
ді любила, кинув:

- Ти нас осоромила. Не хочу такої сестри.
Батьки вирішили купити доньці однокімнат-

ку чим подалі, згодилися підкидати трохи гро-
шей. Але вона не повинна більше з’являтися в 
їхній квартирі. Сусіди не повинні бачити її з 
животом. І з малям, яке народиться.

...Хлопчика Ніка назвала Костею. По-бать-
кові записала Романовичем. Малому жило-
ся по-різному. То Ніка репетувала на нього, то 
обіймала й казала, що дуже любить. Коли при-
ходили «гості» - це були, зазвичай, чоловіки 
- Костя змушений був бавитися на кухні, або 
на вулиці, коли було тепло. Коли хлопчик пі-
шов до першого класу, запитав у Ніки, де його 
батько.

- Помер, - відповіла.
- А чому ми ніколи не ходимо на його 

могилу?
- Про школу думай, а не про різні дурниці.
Костя вирішив самотужки шукати батько-

ву могилу. Від їхнього мікрорайону недалеко 
до одного з міських цвинтарів. Матері вирі-
шив нічого не розповідати. На цвинтарі було 
страшнувато. Проте Костя вперто шукав мо-
гилу чоловіка на ім’я Роман і з прізвищем, як у 
них з матір’ю. Обходив ряд за рядом. Не знай-
шов. Майже вкінці цвинтаря натрапив на моги-
лу, де не було таблички з прізвищем. Подумав: 
мабуть, це татова. Мама ніколи не провідує 
батькову могилу, тому й не вчепила таблички. 
Хлопчик часто приходив на чужу могилу. Вті-
кав від материних захмелілих гостей. Та й Ніка 
все більше прикладалася до пляшки. Костя су-
мував, що не має таких гарних квітів, які при-

носили люди на могили. Тому, бувало, зривав 
декілька квіточок на клумбі й ніс на «батько-
ву» могилу...

...Ізабелла повернулася в рідне місто. Кілька 
років не була вдома. За квартирою наглядала 
сусідка. Після трагічної загибелі єдиного сина 
мало з глузду не з’їхала. Адже кілька років пе-
ред тим втратила чоловіка - недуга забрала. Їй 
не потрібно було шукати праці в чужих краях, 
бо мала гарну роботу. Просто не могла тут за-
лишатися зі своїм болем та самотністю. Крім 
чоловіка й сина, в Ізабелли не було рідні. Вона 
з дитбудинку.

...Коли Павло зізнався в коханні, стривожи-
лася, що його матір не сприйме її, сироту. Але 
сталося навпаки. Свекруха виявилася доброю. 
Навчила готувати й різних життєвих мудро-
стей. Настояла, аби Ізабелла заочно навчала-
ся у виші. Раділа народженню внука Славка. 
Мабуть, щастя сплетене з тоненьких ниточок. 
І коли рветься одна ниточка, не витримують й 
інші. Ізабелла зі свекрухою оплакували Павла. 
Онкологія. Сумував за батьком Славко. Хло-
пець у випускному класі навчався. А згодом 
знову прийшла біда. Славко втопився. Він до-
бре плавав. Чому так сталося - ніхто не знає. 
Йому було двадцять п’ять. Свекруха після цьо-
го й року не прожила. Ізабелла залишилася 
одна-однісінька. Смуток вигнав з дому. По-
вернувшись, поспішила на цвинтар. Здивува-
лася, побачивши на синовій могилі кілька сві-
жих квіточок. А наступного разу побачила біля 
Славкової могили незнайомого хлопчика. Він 
не звернув на неї уваги, бо знав, що крім нього, 
до «батька» ніхто не приходить.

- Ти знаєш, хто тут похований? - запитала в 
малого.

- Мій батько.
Ізабелла остовпіла. 
- А як звали твого батька?
- Роман.
- ???
- Мама ніколи не приходить на татову моги-

лу. Я сам її знайшов.
- А тебе як звати?    
- Костя.
- Давай, Костику, поговоримо. Я розкажу 

тобі...
Костя слухав Ізабеллу і плакав. Де ж тато-

ва могила? Кому він тепер розповідатиме свої 
жалі? Ізабелла ж розуміла: матір просто так 
сказала хлопчикові, що його батько помер. Аби 
не докучав. Колись він це зрозуміє. Вони по-
дружилися. Ізабелла жила на сусідній вулиці, 
біля школи. Костя після уроків часто забігав до 
неї. Там було чисто й затишно. І пригощала Іза-
белла чимось смачним.

...Минув час. Виріс Костя. Додалося літ Іза-
беллі. Не стало Ніки.

Костя - тепер Костянтин Романович. Не без 
допомоги Ізабелли закінчив виш. Має гарну 
роботу. Уже не мешкає в однокімнатці. В ньо-
го нове життя, нова квартира, сім’я. А від ми-
нулого залишилися спогади. Він не намагаєть-
ся їх позбутися, відігнати. Якби й хотів, то не 
зміг би...

... Високий міцний Костя підтримував під 
руку тендітну Ізабеллу. Вони навідували рід-
ні могили. Біля синової Ізабелла тихо мовила:

- Тебе, Костику, серце привело сюди. Воно 
знає, куди вести. У тобі я наче сина знайшла. 
Дуже тяжко бути самотньою. Довкола багато 
людей, а світ видається порожнім, коли нема 
близької душі. Якби не ти...

- А якби не ви...
Ольга Чорна.
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Наш край

МОЗАЇКА СЦЕНИ, АБО ЗАБУТЕ СОПРАНО 
ДО 155-РІЧЧЯ ВИДАТНОЇ АКТОРКИ І 
СПІВАЧКИ З ЛУБЕН ОЛЕНИ ЗІНІНОЇ

30 січня 1867 року в 
Лубнах на Полтавщині 
у родині нащадка 
полковника Лубенського 
козацького полку 
Степана Максимовича 
народилась Олена 
Зініна-Ярошенко – 
акторка, співачка, 
учениця Михайла 
Старицького, 
яка присвятила 
театральній сцені 47 
років свого життя.

…Радощам дівчини не 
було краю. Нарешті! Разом 
з батьками вона відвідала 
ярмарок у Біївцях під Луб-
нами. Він славився не різ-
номаніттям краму, що його 
продавав торговий люд, а пі-
сенними вечорами. Навко-
лишня долина перетворю-
валась на велике «вогнище»: 
сотні свічок горіли в руках 
у присутніх, їх прикріпля-
ли до дерев, кущів… І луна-
ла українська народна пісня. 
Заспівала і Оленка Мак-
симович. Численні хористи мимоволі 
змовкли. Батько Андрій гордливо мо-
вив: «Це моя донечка!»

Ярмарковий співочий виступ майбут-
ньої драматичної акторки Олени Ан-
дріївни Зініної можна вважати першим 
сценічним (щоправда, сцену замінила 
зелена галявина) дебютом.

Приїздили до Лубен і численні «ко-
чівні» театральні трупи. Придивля-
лись вони і до місцевих талантів. Одна 
з таких мандрівних труп запропонува-

ла Олені Максимович приєднатися до 
них. Імовірно, тоді вона й обрала сце-
нічне прізвище – Зініна.

Двадцятирічною розпочала свою 
творчу діяльність у професіональній 
трупі Михайла Старицького. Михайло 
Петрович побачив виступ молодої ак-
триси Олени Зініної і, бажаючи зміц-
нити акторський склад й підсилити во-
кальну частину, запросив її до трупи 
разом з іншими акторами-початківця-
ми Н. Зиковою та Ц. Орликом. 

Представляючи трупі молоде попов-

нення, Михайло Старицький звернув-
ся до новоприбулих з настановою: «Жи-
віть на сцені! Живіть! Забудьте, що це 
сцена, а думайте, що це коїться з вами 
в житті», - та продовжив репетицію ви-
стави, тримаючи у руці свою книжеч-
ку-записник з малюнками мізансцен.

«Михайло Петрович Старицький був 
режисер винятковий, – з вдячністю роз-
повідала про театрального корифея на 
схилі свого творчого життя Олена Зі-
ніна. – Сам він дуже любив театр і не 
жалкував, як відомо, своїх коштів, щоб 

поставити театр на належну височінь. 
Щодо ролей, то Михайло Петрович 
студіював їх з нами: кожне слово, ко-
жен рух, кожен жест показував він так 
яскраво, що треба було бути цілкови-
тою бездарою, щоб не зрозуміти того, 
чого він хоче».

Київський генерал-губернатор забо-
ронив театру з його «крамольним» ре-
пертуаром народного характеру, пе-
реповненим українськими піснями 
виступати на теренах Київської, Волин-
ської, Подільської, Полтавської, Черні-

гівської губерній. На гастролі виїздили 
до Білорусі, Бессарабії, Польщі, Росії. 
Протягом 1887-1888 років трупа Ста-
рицького з успіхом виступала у Москві, 
Петербурзі, Мінську, Варшаві, Вільню-
сі, Астрахані, Тифлісі, Одесі.

За участю О. Зініної йдуть комедії  
«Крути, та не перекручуй, або От тобі й 
виграв справу», драма «Не судилось», 
оперетки «По-модньому», «За друга».

Згодом вона працює у трупах Панаса 
Саксаганського та Мирофана Ярошен-
ка. Величезний успіх мала постановка 
«Циганка Аза» за п’єсою Михайла Ста-
рицького. Олена Андріївна грала голов-
ну роль Ази. Газета «Бессарабец» у но-
мері від 12 жовтня 1899 року писала: 
«Який прекрасний, витриманий тип ци-
ганки дала Зініна. Палаюча пристрасть, 
лукаве кокетство, невмолима злість і  
підступність – усе це було передано Зі-
ніною правдиво і ефектно».

Змінюється й особисте життя актор-
ки. Вона одружується з актором і режи-
сером Митрофаном Ярошенком. Про 
їхній шлюб кажуть: «Вінчані сценою». 

Початок 20 століття. Перші визволь-
ні змагання за незалежність -Українська 
революція 1917-21 рр. У квітні 1918 
року до влади приходить гетьман Павло 
Скоропадський. У освітньо - культур-
ній сфері здобутки Гетьманату вияви-
лися помітними завдяки появі низки 
культурних, наукових, освітніх установ: 
Академії наук, національної бібліотеки, 
університетів, галереї мистецтв, істо-
ричного музею, хорової капели, симфо-
нічного оркестру; тривала українізація 
середньої та вищої школи. А 23 серп-
ня 1918 року гетьман Павло Скоропад-
ський затвердив ухвалену Радою Міні-
стрів постанову про заснування в Києві 
Державного Драматичного Театру. Ор-
ганізацією театру опікується Головне 
Управління у справах Мистецтв та На-
ціональної Культури. До трупи запро-
шують і Олену Андріївну разом з Ми-
трофаном Корнійовичем. Наприкінці 
1918 року до влади приходить Дирек-
торія УНР на чолі з Симоном Петлю-
рою. Наступ російсько-більшовицького 
війська змусив керівництво Директорії 
залишити Київ. Нова влада перейме-
новує Державний драматичний театр у 
Перший театр Української Радянської 
Республіки ім. Тараса Шевченка. Трупа 
переїздить до Катеринослава…

1924-й рік. Творчий колектив Катери-
нославського українського драматич-
ного театру одноголосно присвоює О. 
Зініній-Ярошенко, відповідно до дію-
чого положення про державні відзнаки, 
звання «Героя Праці» з врученням від-
повідної грамоти. Зазвичай Герою Праці 
дарували ще відріз тканини на костюм 
чи плаття, або продовольчий набір з бо-
рошна і цукру. Наступного 1925 року 
трупі присвоїли звання Українського 
державного драматичного театру ім. 
Марії Заньковецької і відправили у не-
скінченні, за словами акторів, гастро-
лі Україною «прививати робітничому 
класу високе мистецтво». Актори теа-
тру відвідали близько ста міст: Чернігів, 
Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ, 
Луганськ, Кривій Ріг, Кременчук, Пол-
таву… Хвилювання охопило Олену Ан-

дріївну Зініну у рідних Лубнах. Вона 
вперше буде грати на сцені місцевого 
театру. Чи прийде хтось із подруг ди-
тинства? Чи впізнає вона їх? Як публіка 
сприйматиме її виступ? Зі сцени лунає 
чарівний голос – неповторне сопрано 
Зініної-Ярошенко. Лубенці аплодують, 
чути вигуки: «Так це наша Олена! Мак-
симовичка!» На очах співачки сльози 
радощів. 

У столичному Харкові провідну ар-
тистку театру ім. М. Заньковецької 
Олену Зініну запрошують до колек-
тиву російськомовного театру «Крас-
ный факел». Після року виступів на 
столичній сцені, дізнавшись про поз-
бавлення приміщення театральної тру-
пи ім. М. Заньковецької у Катеринос-
лаві, вона залишає харківський театр і 
знову повертається до «безпритульної» 

трупи. Серпень-вересень 1927 року ра-
зом з колективом театру проводить у 
«творчих мандрах». Народний артист 
Василь Яременко напише з іронією у 
спогадах: «Колись ми пішки сходили 
все Криворіжжя. З клуночком реквізиту 
під пахвою приємно було погідного літ-
нього вечора пройтися 7-10 кілометрів, 
перепочити під вербою в балці». Яке 
треба мати творче натхнення, щоб піс-
ля таких щоденних прогулянок, у шіст-
десят років, виходити і з повною само-
віддачею грати? Олена Зініна виходила, 
і ще як грала!

Зимовий сезон 1927-1928 рр. Україн-
ський державний драматичний театр ім. 
Марії Заньковецької відіграв у Полтаві, 
відкривши його виставою «Підземна Га-
личина» Мирослава Ірчана. Потім театр 
переїздить до Запоріжжя. 

Віддавши 47 років життя театральній 
сцені, у 1935 році Олена Зініна йде за-
служений відпочинок. У вічність актор-
ка відійшла 24 жовтня 1943 року. Похо-
вана у Києві. 

На жаль, на малій батьківщині, в 
Лубнах, пам’ять видатної землячки не 
увічнена. 

Сергій Швецов, краєзнавець, 
м. Лубни ( для УІНП)

Лубенський Державний театр, початок 30-х років ХХ ст.

Олена Зініна



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

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

Тел. 0509319593, 0982347037
(Іван Миколайович)

Харківський м’ясокомбінат 
на постійній основі закуповує на постійній основі закуповує 

0509319593, 0982347037
Цілодобово

КОРІВ, 
БИКІВ, 
КОНЕЙ, 
ТЕЛИЦЬ.


