
   ÂÀØ

¹ 45 (15816)  Ï’ÿòíèöÿ, 5 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó

    ÊÓÏËÞ ÂÀØ
ÇÅÌÅËÜÍÈÉ
   ÏÀÉ  ÀÁÎ

  Ä²ËßÍÊÓ
   для ведення особистого
сільського господарства на
вигідних умовах
099-049-99-50
098-407-00-64

  Запрошуємо до співпраці
ПЕРЕМОЖЦІ ПРОМІЖНОГО РОЗІГРАШУ

ПЕРЕДПЛАТНИКІВ ГАЗЕТИ
«ЛУБЕНЩИНА» ОТРИМАЛИ ПРИЗИ
Відбувся черговий проміжний розіграш призів між

передплатниками газети «Лубенщина». Цього разу
маємо чотири переможці. Настінні годинники виграли
Лідія Карнаух (м.Лубни), Анастасія Лохвицька
(м.Лубни), Ольга Ворона (с.В’язівок), та К.Ольховик
(м.Лубни). Перші дві особисто або через представ-
ників призи вже отримали. На інших настінні годинники
чекають в редакції.

Як і головний приз – мобільний телефон. А ще –
10 новорічних подушок, 4 електрочайники, а також
півсотні інших цікавих дрібничок-сюрпризів!

       З «ЛУБЕНЩИНОЮ» – ДО ПЕРЕМОГИ!!!

Увага! ПІЛЬГОВА ПЕРЕДПЛАТА
З 8 по 19 листопада редакція газети «Лубен-

щина»  оголошує пільгову передплату на газету на
2022 рік для фізичних осіб  (передплатний індекс
61501)  за такими розцінками:

– на рік               – 288.00 грн.
– на півроку      – 144.00 грн.
– на квартал       – 72.00 грн.
– на місяць         – 24.00 грн.
Хто передплатить газету «Лубенщина» з міста

Лубни та довколишніх громад на весь рік  і надасть в
редакцію (м. Лубни, проспект Володимирський, 43)
копію квитанції візьме участь в кінці року у розіграші
цінного призу – мобільного телефону.

      Поспішіть! Кількість призів обмежена.
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Фракція «НОВОЇ КРАЇНИ» по від-
ношенню до діючої виконавчої вла-
ди займає помірковану і конструк-
тивну опозицію.

На жаль, останні вибори не дали
змоги повністю перезавантажити вико-
навчу владу, реалізуючи потребу жи-
телів громади на рішучі зміни. Розумію-
чи потреби громади, вбачаючи неспро-
можність і не бажання провладної вер-
хівки громади до активної розбудови,
фракція політичної партії «НОВА
КРАЇНА» стала основою нової ін-
формаційної, управлінської полі-
тики громади.

За безпосередньої участі депутатів
фракції вперше в історії громади було
внесено до регламенту ради положен-
ня про обов’язкову трансляцію засідань
постійних депутатських комісій, пле-
нарних засідань ради. Закріплення цієї
норми підняло завісу утаємниченості
рішень ради і надало можливість кожній
людині дистанційно спостерігати за ро-
ботою депутатів під час обговорень
проєктів рішень, збільшило публічність
роботи всього депутатського корпусу.

Вимагаючи від очільника громади
реальних, а не декларативних резуль-
татів роботи, фракція «Нової країни»
виступала категорично проти проєкту
рішення про встановлення захмарних
надбавок і премій міському голові. На
жаль, ця позиція не була підтримана до-
статньою кількістю представників інших
політсил, а тому рада легалізувала
щомісячні надбавки міському голові
без врахування конструктивних запе-
речень про відсутність підстав для ви-
плат премій. Більше ніж півроку знадо-
билося часу, аби суспільство і новоут-
ворена рада побачили обґрунтованість
претензій і зрозуміли, що чиновники
підконтрольні громаді, а премії мають
виплачуватися тільки за реальні здо-
бутки. Через півроку рада повністю ска-
сувала виплату премій міському голові.

Втілюючи програмні зобов’язан-
ня, депутати від політичної партії

ÇÂ²Ò ÄÅÏÓÒÀÒ²Â ËÓÁÅÍÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÐÀÄÈ
â³ä ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «ÍÎÂÀ ÊÐÀ¯ÍÀ»

25 жовтня 2020 року виборці нової Лубенської
міської об’єднаної територіальної громади
обрали новий склад місцевої ради. Дотри-
муючись принципів публічності, прозорості й
підзвітності перед усіма жителями громади
публікуємо цей звіт про проведену роботу.  За
результатами виборів до Лубенської міської
ради Лубенського району від політичної партії
«НОВА КРАЇНА» було обрано депутатами
Волощенко Марину Василівну, Крамаренка Віта-
лія Володимировича, Ляшка Руслана Віта-
лійовича, Шостака Володимира Миколайовича.

Головою фракції в міській раді  одноголосно
було обрано Руслана Ляшка, який здобув друге
місце на виборах міського голови.

«НОВА КРАЇНА» ак-
тивно відстоюють
інтереси виборців в
різних галузях.

Захищаючи права
споживачів, депутати
фракції завжди реа-
гують на скарги, які
надходять від жителів
громади. Представник
фракції Віталій Крама-
ренко спільно з коле-
гою Аліною Савкою
(партії «Слуга наро-
ду») є постійними
представниками ради
в робочій групі по вре-
гулюванню спірних
питань споживачів з

газопостачальною організацією. За час
роботи групи опрацьовано понад 500
звернень споживачів, 90% спорів
вирішено позитивно.

Депутати фракції «НОВА КРАЇНА» є
співавторами Рішення позачергової
шостої сесії Лубенської міської ради
восьмого скликання від 17.03.2021 року
щодо створення районного комуналь-
ного підприємства з розподілу при-
роднього газу, а також  рішення Лубен-
ської міської ради від 10 червня 2021
року розпорядженням міського голови
від 22.06.2021 року № 266р утворено
робочу групу, якій доручено вивчити
питання щодо внесення змін до статуту
ЛКЖЕУ, технічної та фінансової можли-
вості ЛКЖЕУ здійснювати розподілення
газоподібного палива через місцеві
мережі. Ці прогресивні рішення були
спрямовані на забезпечення вирішення
проблемних питань з газопостачання
через створення місцевого оператора
комунальної форми власності, однак
міський голова виявилася неспромож-
ним забезпечити виконання протоколь-
них рішень і звільнити споживачів від
тарифного ярма.

Віримо, що вирішення проблемних
питань газопостачання можливе, але
для цього потрібно поєднання розуміння
проблематики, бажання допомагати
людям і системна, професійна робота.
Фракція політичної партії «НОВА КРАЇ-
НА» підтверджує свою опозиційність до
діючої влади, адже не підтримує тактику
постійного затягування, відкладення
вирішення проблем і введення громади
в постійну оману. На відміну від чинної
виконавчої влади ми пропонували ви-
борцям політику рішучих і докорінних
змін.

За участі представників фракції Лу-
бенською міською радою було розроб-
лено та затверджено програму під-
тримки ОСББ, зокрема передбачено
кошти на виготовлення  втраченої тех-
нічної документації для будинків, які
раніше знаходилися на балансі міських

експлуатуючих орга-
нізацій. Вказана про-
грама дозволить по-
кращити можливості
та заощадить витрати
членів новоутворених
об’єднань співвлас-

ників  багатоквартирних будинків.
Продовжується реалізація програми

співфінансування капітальних ремонтів
багатоквартирного житлового фонду
громади, виконання завдань цієї про-
грами дозволить збільшити кількість
відновлених будинків і заощадити ко-
шти місцевого бюджету.

За поданням депутатів фракції
значні роботи виконані з упорядкування
зелених насаджень (розчищення, вида-
лення сухостоїв і аварійних дерев, впо-
рядкування парків і скверів).

Разом з тим, під час здійснення за-
ходів депутатського контролю, депута-
тами фракції було виявлено  випадок
несанкціонованої масової вирубки
дерев, по вказаному факту було притяг-
нуто до дисциплінарної відповідаль-

ності чиновника з виконкому, який до-
пустив поруб, а також порушено кримі-
нальну справу, розслідування якої три-
ває.

Виконуючи доручення виборців
депутатами фракції було подано кілька
депутатських звернень щодо віднов-
лення світлоточок, а також щодо ре-
конструкції мереж вуличного освіт-
лення. Всі звернення вирішені пози-
тивно.

Позитивна динаміка спостерігається
і в сфері питного водопостачання, так,
депутатами цього скликання розроб-
лено інвестиційний проєкт «Рекон-
струкція системи водопостачання та
водовідведення з впровадженням
енергозберігаючих технологій в м.
Лубни на 2020-2032 роки». Результатом
втілення цієї програми має стати гло-
бальна реконструкція систем водопос-
тачання, зменшення кількості аварійних
ситуацій, покращення якості питної во-
ди, скорочення енерговитрат під-
приємства. Лубенською міськрадою
вживаються заходи щодо підтримки фі-
нансової стабільності підприємства
питного водопостачання, зокрема на
погашення заборгованості підприєм-
ства, яка виникла через системне зро-
стання вартості електроенергії, виділені
700 тис.грн., що дозволить стримати
передумови для здорожчання вартості
послуг, також з місцевого бюджету
виділені гроші на огородження арте-
зіанських свердловин 580 тис.грн., та
на будівництво свердловини в с. Со-
лониця – 1,1 млн.грн. Одночасно вжи-
ваються заходи щодо стягнення сум
завданих збитків підприємству проти-
правними рішеннями органів місцевої
влади минулого скликання, зокрема
депутатами фракції  було виявлено
кілька випадків винесення Лубенським
міським головою незаконних розпо-
ряджень, виконання яких завдало збит-
ків комунальному підприємству.

Позиція фракції чітка – кожен
службовець, незалежно від того,
яку високу посаду займає, має
відповідати за свою протиправну
поведінку. Міський голова достеменно
знаючи, що його рішення були визнані
незаконними не відшкодував завдану
шкоду комунальному підприємству,
тож, за наполяганням депутатів фракції,
було підготовлено та подано цивільний
позов проти Грицаєнка О.П. Винна
особа має з власної кишені оплатити
завдані збитки комунальному підприєм-
ству, цим самим демонструючи громаді,
що каденція свавілля закінчилася.

Низка депутатських звернень сто-
сувалася оренди комунального майна,
оптимізації використання комунальної
техніки тощо. В цілому депутати фракції
«НОВА КРАЇНА» вважають, що сфера
житлово-комунального господарства  і

побутового обслуговування населення
знаходиться в стадії занепаду, кадро-
вого і фінансового голоду. Виконавча
влада, зокрема міський голова та
профільний заступник разом з Управ-
лінням житлово-комунального госпо-
дарства з року в рік демонструють
пасивну поведінку, безініціативність та
байдужість до проблем громади, яка
втомилася чекати позитивних зрушень.

Депутатами фракції майже на кожній
сесії піднімаються питання про необхід-
ність рішучих кадрових змін в кому-
нальній сфері, запровадженню нових
технологій і систем, однак більшість
цих пропозицій блокуються або ігно-
руються  мерією.  Враховуючи таку апа-
тію влади, ми домоглися розроблення
нового положення про конкурсну ко-
місію для відбору керівників кому-
нальних підприємства, створення при
виконкомі відділу аудиту, вимагаємо
підсилення активності комунальних
служб, а також жорстко реагуємо на
повідомлення громадян про неналежну
якість надання послуг.

За скаргами громадян  направлено

ряд депутатських звернень до Держ-
продспоживслужби з вимогами пере-
вірок.

Дбаємо про покращення благо-
устрою. Завдяки активній позиції
Руслана Ляшка з місцевого бюджету
виділені кошти на облаштування
сучасної спортивно-ігрової зони в
Центральному парку Лубен. Раніше
на придбання цього комплексу було ви-
ділено 500 тисяч грн. з обласного та
місцевого бюджетів. Продовжуючи
реалізацію програми Руслана Ляшка
«Щасливе дитинство», яка була запо-
чаткована ним, як обласним депутатом,
з місцевого бюджету 2021 року було
виділено кошти на оновлення тери-
торій дозвілля біля житлових будин-
ків по проспекту Володимирському,
3/8, проспекту Володимирському, 33-
35, та вул. Г. Тютюнника, 10.

За ініціативи депутатів фракції радою
було прийнято рішення про затверд-
ження програми забезпечення житлом
учасників бойових дій (АТО, ООС) та
членів їх сімей у м. Лубни. В попередні
роки ця програма підтвердила свою
ефективність  та актуальність і кілька
родин захисників України отримали
квартири придбали квартири за під-
тримки місцевого й обласного бюджетів.

Значна частина депутатських звер-
нень стосувалася питань благоустрою
(ліквідація несанкціонованих сміттє-
звалищ, прибирання аварійних дерев,
ремонт житлового фонду тощо). З
кожним зверненням працюють фахові
спеціалісти, аби не тільки посприяти
вирішенню проблеми, але й знайти
механізми запобігання причин виник-
нення скарг громадян. Розбираємося,
які рішення треба прийняти на рівні ра-
ди, щоб люди відчули позитивні зміни.

Депутати фракції активно реагують
на випадки завдання шкоди громаді,
зокрема було розпочато кримінальне
провадження по факту самовільного
порубу дерев в зоні відпочинку «Водо-
качка», направлено матеріали про
стягнення збитків матеріально від-
повідальної особи (старости) за недбале
використання майна, з ініціативи фракції
було відкрите судове провадження
проти міського голови за завдання
шкоди комунальному підприємству.

За поданням депутата Марини
Волощенко з місцевого бюджету виді-
лено кошти на придбання спеціального
обладнання для відділення гінекології
Лубенської опорної лікарні.

Реагуючи на повідомлення жителів
громади про неналежні умови ліку-
вання в КП «Лубенська лікарня інтен-
сивного лікування», депутатами ради
було прийнято рішення про створення
тимчасової контрольної депутатської
комісії з перевірки медзакладу.

(Закінчення на 3 стор.)
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(Закінчення. Початок на 2 стор.)

 До складу комісії було включено
представника від фракції  – юриста
Віталія Крамаренка. За результатами
роботи комісією було озвучено звіт,
який викрив цілу низку грубих по-
рушень адміністрації лікарні.

Зараз розглядається питання про
звернення до міського голови з вимо-
гою звільнення винних осіб та про
передачу матеріалів перевірки до
правоохоронних органів.

Активно здійснюється робота спря-
мована на виявлення додаткових
джерел наповнення бюджету громади,
зокрема з ініціативи Руслана Ляшка
проводиться перевірка цільового вико-
ристання земельних ресурсів громади,
виявляються та припиняються випадки
самовільного захоплення земель, пере-
глядаються договірні відносини з
врахуванням інтересів громади, розроб-
лено положення про громадські пасо-
вища. З метою охорони спеціальних
земель громади було прийнято рішення

про резервування окремих ділянок
водоохоронного, рекреаційного призна-
чення, лісорозведення тощо.

Активну роботу фракції по захисту
інтересів жителів сільських населених
пунктів, врахуванню інтересів селян,
аграріїв очолює депутат Володимир
Шостак, який є членом постійної де-
путатської комісії з питань земельних
ресурсів. Володимир Шостак є ак-
тивним сподвижником проєктів, які
стосуються розвитку сільських те-
риторій, щодня контактує з десят-
ками жителів сіл, аби нести і від-
стоювати їхню позицію в стінах міс-
цевої ради.

Значна робота проводиться в на-
прямку інвентаризації земель громади.
За поданням фракції  «НОВА КРАЇНА»
в бюджеті громади було передбачено
кошти на здійснення повного, неза-
лежного земельного аудиту.

Аудит забезпечить прозорий, об’єк-
тивний і повний облік земель, виявлення
випадків ухилення від сплати податків
і випадків самовільного зміну режиму
використання. Практика інших громад
вказує, що незалежний аудит суттєво
збільшує надходження до бюджету.

Інвентаризація земель дозволить
зберегти екологічний баланс, належне
природокористування площ громади.

Депутати фракції здійснюють постій-
ний контроль за актами, які пропо-
нуються управліннями та відділами

виконкому на розгляд сесії, під час цієї
роботи непоодинокими є випадки, коли
на розгляд сесії виконавча влада
пропонує сумнівні, або й протизаконні,
проєкти. Такі, дефективні проєкти обо-
в’язково знімаються з порядку денного
сесій, або направляються на доопра-
цювання.

Рішуча позиція фракції, яка полягає
в протидії таким посяганням, допомогла
не допустити порушень податкових,
земельних та житлових прав громадян,
припинити дискримінацію низки прав
жителів сільських населених пунктів.

Фракція демонструє принципову по-
зицію  у відстоюванні інтересів громади
в питаннях організації пасажирських
перевезень.

Під час карантину, коли перевізники
відмовилися виїжджати на маршрути,
бойкотуючи введенні обмеження,
взявши фактично в заручники паса-
жирів, профільна комісія, яку очолює
Віталій Крамаренко «НОВА КРАЇНА»
миттєво відреагувала на загрозу транс-
портного колапсу. З перевізниками було

проведено низку зустрічей, на яких
було висловлено чітку позицію «Або
перевізники забезпечують виконання
договірних умов, або влада розриває
договори і займається пошуком більш
порядних надавачів послуг». Оскільки
перевізники так і не зрозуміли, що час
безконтрольних перевезень минув,
виконкомом було розпочато процедуру
розірвання договорів та підготовку до
проведення нового конкурсу з визна-
чення виконавців міських та приміських
перевезень.

Депутати фракції вимагають запро-
вадження єдиного електронного квитка
для жителів громади, впровадження
систем он-лайн моніторингу за місцем
перебування маршруток, осучаснення
автобусного парку. Всі ці умови обо-
в’язково будуть прописані в правилах
нового конкурсу перевізників. Нині
розробляються рішення, які дозволять
взяти під пильний контроль не тільки
міські, але й приміські пасажирські
перевезення. Депутатами готуються
також пропозиції  щодо наведення
порядку на територіях парковок, орга-
нізації контролю за обслуговуванням
пасажирів міськими службами таксі.

Фракція системно ламає бюрокра-
тичні бар’єри в спілкуванні влади з гро-
мадою, розробляючи механізми, які до-
зволяють спрощувати дозвільні про-
цедури, полегшувати спілкування і по-
силювати публічність діяльності органів

влади. Прикладами успішної реалізації
таких проєктів є запровадження елек-
тронних петицій, проєктів громадський
бюджет та шкільний бюджет, функ-
ціонування сайту «Відкрите місто».

Вперше за всю історію жителі сіль-
ських населених пунктів отримали
можливість повноцінно брати участь в
процесах демократичного розподілу
бюджету – на всю територію громади
було поширено можливість громадян
подавати заявки щодо бюджетного
фінансування для втілення ідей, які
наберуть більшу кількість голосів. В
програмі передбачено поправочні
коефіцієнти, які зрівнюють можливості
між жителями міста і менших населених
пунктів. Переконані, що з кожним на-
ступним роком все більше авторів бу-
дуть пропонувати ідеї для покращення
сільських територій.

Про ефективність роботи депутатів
фракції  «НОВА КРАЇНА» свідчать
результати  цьогорічного громадського
бюджету, так, проєкт який був поданий
Віталієм Крамаренком, набрав безпре-
цедентно велику кількість голосів.  Це
свідчить про те, що депутати фракції
знають актуальні проблеми громади й
активно працюють над їх вирішенням.

Також цього року було розпочато ще
один демократичний процес – громад-
ський шкільний бюджет, який надає
можливості пропонувати ідеї з розвитку
навчальних закладів. Авторами про-

єктів зможуть бути учні від 14 років і,
звісно, старші жителі громади.

Депутати фракції активно працюють
в постійних депутатських комісіях,
уважно аналізуючи кожен проєкт рішен-
ня, активно пропонуючи поправки й
доповнення спрямовані на розвиток
громади, надання рівних можливостей,
недопущення будь-якої дискримінації.

В цілому робота фракції політичної
партії  «НОВА КРАЇНА» спрямову-
валася на реалізацію передвиборчої
програми, програми розвитку і віднов-
лення громади. В депутатській діяль-
ності керуємося пріоритетністю спра-
ведливості, економічної доцільності,
виваженості та законності.   Наша
фракція активно протистоїть популізму
й профанству діючого режиму, саме
депутати фракції  «НОВА КРАЇНА»
стають авторами успішних проєктів,
рішучих змін і новацій. Фракція налічує
лише чотири депутати, але кожен з нас
щоденно працює задля кращого
майбутнього для громади, задля того,
аби Лубенщина була територією ком-
форту й благоустрою, територією спра-
ведливої влади і щасливих жителів.

Ми змусимо владу бути відпові-
дальною, запустимо механізми розвит-
ку громади, вичистимо владні кабінети
від недолугих чиновників. Ми – пере-
можемо!

Руслан ЛЯШКО,
 голова фракції політичної партії

«НОВА КРАЇНА».

28 жовтня біля Вічного вогню у
Лубнах відбувся мітинг з нагоди 77-ї річ-
ниці визволення України від нацист-
ських загарбників. Міський голова
Олександр Грицаєнко, керуючий спра-
вами виконавчого комітету міської ради
Юлія Білокінь, голова Відокремленого
підрозділу Організації ветеранів України
у Лубенській територіальній громаді
Олексій Пивовар та активісти ветеран-
ського руху хвилиною мовчання, квіта-
ми, покладеними  до пам’ятного знака,
вшанували визволителів України, що
полягли у буремні роки Другої світової
війни. Згадали лубенців, які вибороли
нам мирне небо над головою, сьо-
годення, за яке ми щиро вдячні.

Про перемогу, що гріла серця кож-
ного солдата, сержанта, офіцера, пол-
ковника, витримку і героїзм, які були
рушійною силою у роки окупації, віру і
бажання бути господарями на землі
говорив міський голова Олександр Гри-
цаєнко, закликаючи пам’ятати подвиги
героїв-українців.

Голова ВП ОВУ у Лубенській МТГ
Олексій Пивовар, зробивши екскурс у
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минуле, нагадав про роки визволення
населених пунктів України. 18 грудня
1942 року було звільнено перший
населений пункт української території –
село Півнівка Мілівського району Во-
рошиловградської (нині Луганської об-
ласті). Лубенщину було звільнено в ніч
18 на 19 вересня 1943 року. Загалом
битва за повне звільнення України від
нацистів тривала довгих 22 місяці, у ній
брало участь до половини живої сили
бойової техніки  радянських військ.
Окупанти знищили 3,9 млн. мирних
жителів, близько 1,4 млн. військово-
полонених, 2,4 млн. молодих, найбільш
працездатних українців вивезли на
примусові роботи до Німеччини.

Перемога українському народу
далася дорогою ціною. Без героїзму,
любові до країни, працелюбства кож-
ного українця, не було б України.

На тлі вічно палаючого вогню зама-
йоріли квіти – символ  пам’яті та без-
межної вдячності  визволителям.

Наталія ШОСТАК.
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Цукровий діабет:  50
штук квіток чорнобривців
з темним відтінком залити
0,5 л горілки, настояти ти-
ждень, а потім приймати
цю настойку по 1 ч. л.
тричі на день перед їжею.

Від артриту суглобів
рук і ніг врятує відвар

чорнобривців.
Для приготування від-

вару 20-25 свіжих квіток
заварити 1 л води (трохи
остиглим окропом – близь-
ко 80 градусів). Укутати і
настоювати до охолод-
ження.

Якщо ви використо-
вуєте сухі квіти, то відвар
готується з розрахунку 1
ст. л. квіток на склянку
окропу. Настоявся відвар
треба процідити і віджати.

Приймати від 1 до 2,5
л в день замість чаю і
води. Тривалість лікуван-
ня 1,5-3 міс. Лікування
треба повторювати кожні
6-12 місяців, залежно від
самопочуття.

(Закінчення.
Початок у №43)
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Свіжий сік чорно-
бривців допомагає при
укусах бджіл і ос.

При гнійничкових ви-
сипаннях, пролежнях, по-
дразненнях шкіри, а та-
кож при огрубілій шкірі на
п’ятах, ліктях і колінах
допоможе олія чорно-
бривців.

Для її приготування
потрібно наповнити півліт-
рову банку подрібненими

квітковими кошиками дрі-
бних чорнобривців, після
чого залити їх до верху
рафінованою соняшни-
ковою олією, настоювати
протягом тижня в тем-
ному місці, а потім проці-
дити і віджати.

Засіб потрібно збері-
гати в холодильнику і
змащувати проблемні
зони 1-2 рази на день.

Поліпшити обмін ре-
човин і оздоровити пе-
чінку  допоможе такий
рецепт: 5 квіток чорно-
бривців залити 1 л окропу,
кип’ятити 3 хвилини на
повільному вогні, проці-
дити.

Приймати по 250 мл до

їди вранці і ввечері.
Курс лікування – 1 мі-

сяць, потім потрібно зро-
бити тижневу перерву і
повторити курс.

Можна використову-
вати і для зовнішнього
застосування (у вигляді
примочок) при шкірних
захворюваннях.

Високий тиск
Завдяки седативним

властивостям чорно-
бривці сприяють знижен-
ню артеріального тиску.

Потрібно подрібнити і
змішати порівну квітки
календули, чорнобрив-
ців, перцевої м’яти, зали-
ти 1 ст. л. з верхом збору
склянкою окропу і зали-

шити на 10-15 хвилин.
Після цього процідити

і додати 1 ч. л. меду. Ви-
пити за півгодини до їди.
Приймати щодня. Неза-
баром тиск нормалізуєть-
ся, і гіпертонія перестане
турбувати.

Лосьйон для лиця
омолоджуючий.  З ве-
чора 2 ст. л. подрібнених
квіткових кошиків залити
1 склянкою окропу, насто-
ювати ніч, процідити, від-
жати. В отриманий настій
додати 1 ст. л. горілки і 1
ч. л. лимонного соку. Го-
товий настій зберігати в
холодильнику. Протирати
ним обличчя 2-3 рази в
день.

Тим, хто страждає
на ревматизм і про-
стрілами (люмбаго) доб-
ре допомагає розтиран-
ня звіробійною олією.
Для її приготування змі-
шують 25 г свіжих квіток
трави з 500 грамами
оливкової олії.

Суміш, яка вийде в
результаті, необхідно
залити в скляну ємність і
настоювати відкритою в
теплому місці протягом
трьох-п’яти днів. Потім,
необхідно виставити су-
міш на сонце, поки її колір
не стане яскраво-черво-
ним. Через тиждень пот-
рібно видалити водний
шар, а олію перелити в
закриту ємність.

Цю ж олію можна за-
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(Закінчення.
Початок у №43) стосовувати як зовнішній

засіб для загоєння ран,
при оперізуючому лишаю
і крововиливах, а також
для полегшення болю
при вивихах і розтягненні
сухожиль.

Актуальна проблема
профілактики і лікування
стоматитів і гінгівітів та-
кож легко вирішується за
допомогою настою звіро-
бою.

Ним змазують ясна,
оскільки звіробій володіє
терпким смаком і має
антисептичну дію.

Спиртова настоянка
звіробою готується в про-
порції: 10 грам сушеної
трави на 50 грам 70%-ого
спирту. Настоювати су-
міш рекомендується про-
тягом 10 днів.

Для лікування такої
неприємної проблеми як

геморой, можна скориста-
тися ваннами із звіробою
або підсмаженим на сухій
сковороді насінням рос-
лини, змішаним з оливко-
вою олією.

За порадою Авіценни,
гарячі сидячі ванночки на
основі звіробою корисно
робити також при болях в
куприку і анусі. Щоб при-
готувати таку ванночку
необхідно відварити 1
столову ложку насіння в
500 мл води протягом 5
хвилин.

При хворобах нирок,
сечового міхура і нічному
нетриманні сечі добре
допомагає настій трави
звіробою, який слід пити
по півсклянки за півго-
дини до їди.

Традиційно такий від-
вар готується шляхом
заливання 200 мл окропу

1 столової ложки трави, і
нагріванням його на во-
дяній бані.

Для боротьби з герпе-
сом та грипом, а також
очищення кровоносних
судин і поліпшення ро-
боти серця, допомагає
прийом всередину лляної
олії , збагаченої звіро-
боєм. Справа в тому, що
під час взаємодії звіро-
бою з олією виділяється
гиперицин, який і дозво-
ляє впоратися з цими
проблемами.

Цей же препарат до-
помагає при сонливості,
стані тривоги і депре-
сивних станах, оскільки
завдяки звіробою в тка-
нинах людського мозку
підвищується рівень се-
ротоніну.

(Далі буде)

10 КРАЩИХ НАРОДНИХ
ЗАСОБІВ ВІД БОЛЮ В ГОРЛІ

Часник
Часник володіє

антибактеріальни-
ми, антисептични-
ми та іншими ліку-
вальними власти-
востями, які мо-
жуть допомогти
для лікування або
профілактики ан-
гіни. Візьміть сві-
жий зубчик часнику, роз-
ріжте його пополам, і
розсмоктуйте. Якщо роз-
жовувати зубчик час-
нику, то хімічний еле-
мент алліцин, що міс-
титься в часнику, допо-
може вбити бактерії, які
викликають біль у горлі.
Також ви можете вико-
ристовувати часникову
олію. Додайте кілька
крапель часникової олії
в одну чверть склянки
води і полощіть горло.
Крім того, намагайтеся
їсти часник в сирому і
вареному вигляді. Якщо
вам не подобається
смак часнику, ви можете
приймати часникові пі-
гулки.

Кориця
Ще один інгредієнт,

який може бути викорис-
таний для лікування бо-
лю в горлі народними
засобами, – це кориця.
Візьміть  невелику час-
тину палички кориці,
дрібку перцю і варіть в
двох склянках води про-
тягом декількох хвилин.
Процідіть відвар, до-
дайте чайну ложку меду.
Пийте цей відвар, поки
він теплий, щоб отри-
мати миттєве полегшен-
ня від болю в горлі.
Приймайте це засіб один
раз в день, протягом
тижня, щоб позбутися
від болю в горлі. Щоб
отримати полегшення
від болю і запалення, що
пов’язані з болем в гор-
лі, можна приймати два

Продовження. Початок у №43 від 22 жовтня)

рази на день суміш з
декількох крапель олії
кориці і однієї чайної
ложки меду.

Куркума
Ще одним простим і

чудовим народним за-
собом від болю у горлі
є куркума, яка має по-
тужні антисептичні влас-
тивості. Додайте чверть
чайної ложки куркуми в
склянку теплої питної
води і добре перемі-
шайте. Поволі пийте цей
розчин вранці на голод-
ний шлунок. Приймайте
це засіб один раз на
день протягом трьох-
чотирьох днів. Крім того,
ви можете пити перед
сном суміш з однієї
чайної ложки порошку
куркуми, одну чайної
ложки меленого чорного
перцю і однієї склянки
теплого молока. Можна
також полоскати горло з
куркумою, щоб заспо-
коїти біль. Додайте поло-
вину чайної ложки по-
рошку куркуми і поло-
вину чайної ложки солі
на склянку теплої води і
полощіть горло двічі в
день.

Висновок: якщо у
вас з’явився біль у гор-
лі, просто використо-
вуйте деякі вищезгадані
народні засоби, щоб
відчувати себе краще.
Тим не менш, якщо біль
у горлі триває більше
двох або трьох днів, не-
обхідно звернутися до
лікаря.

ПЕРША
ДОПОМОГА
ПРИ БОЛЮ
В ПОТИЛИЦІ

Заспокоюємо головні
болі в потилиці в домаш-
ніх умовах простими спо-
собами.

Необхідно:
Лягти в горизонтальне

положення;
прикласти холодний

компрес до потилиці;
випити таблетку несте-

роїдного протизапального
препарату.

Народне лікування
може запропонувати такі
ефективні рецепти:

Відвар з материнки
звичайної. Його необ-
хідно пити щодня.

Відвар з листя лю-
бистку. Він використо-
вується в якості компре-
сів.

Після зняття гострого
синдрому піти на прийом
до лікаря.

ЧОМУ З’ЯВЛЯЮТЬСЯ
МУШКИ В ОЧАХ

Найпоширенішою при-
чиною появи мушок пе-
ред очима є деструкція
желеподібної прозорої
речовини – склоподібного
тіла (ДСТ), яке заповнює
очі. Через вплив різних
факторів молекули скло-
подібного тіла можуть
бути змінені, втрачаючи
при цьому  прозорість. І коли світло проходить
через зіницю, ці помутнілі частинки на сітківці відо-
бражаються в очах у вигляді мушок (і чим вони
ближче до неї розташовані, тим сильніше їх тіні
помітні людині). Як правило, темні плями під час
руху очей швидко зміщуються, а потім повільно
повертаються на початкове місце.

Деструкція склоподібного тіла найбільш часто
проявляється у людей з короткозорістю, а також у
людей похилого віку.

Крім ДСТ, виникненню мушок перед очима
можуть сприяти й інші причини: зниження або
підвищення артеріального тиску, спазми судин,
порушення кровообігу головного мозку, цукровий
діабет, запальні процеси очей, еклампсія при ва-
гітності і т. д. Ще помутніння в очах можуть виникати
у людей після тривалої нестачі кисню, перенесених
операцій, травм голови і очей.

Неправильний спосіб життя не менше інших
причин сприяє появі мушок перед очима: важка
фізична праця, перевтома очей, авітаміноз, стреси
і т. д.

ÍÀÄÌ²ÐÍÅ
ÓÒÂÎÐÅÍÍß ÃÀÇ²Â

Скарги на здуття живота, підвище-
ну частоту і об’єм газів, що випус-
каються,  відносять до найбільш по-
ширених серед пацієнтів із захворю-
ваннями ШКТ.

Неприємний запах і невчасність
газів, що випускаються, іноді достав-
ляють хворим більше турбот, ніж
навіть болі в животі.

Епізодично надмірне скупчення га-
зів відбувається і у здорових людей.

Практично немає людини, якій не
знайоме відчуття емоційного диском-
форту в мить, коли звучне бурчання в
животі або специфічні звуки, що суп-
роводжують відходження газів,
стають доступні слуху оточуючих.

Проблема надмірного газоутво-
рення в ШКТ хвилювала людей ще в
давні часи.

Недаремно до числа богів давньо-
римського пантеону входив Бог Флату-
ленції – Крепітус. Ще Гіппократ і Гален
рекомендували використовувати по-
рожнистий очерет “для очищення тіла
від вітрів”.

Для лікування метеоризму при-

значаються:
Вітрогінні засоби (плоди і масло

фенхеля, плоди кмину, квітки ромаш-
ки).

Сорбенти, що поглинають надлиш-
кову кількість газів і виводять їх з
організму.

Піногасники.
Використання середньоактивних

панкреатичних форм є цілком виправ-
даним в багатьох клінічних ситуаціях,
ефект від їх застосування переважує
ризик розвитку побічних ефектів.

Препарат МЕЗИМ-ФОРТЕ®, що
містить 4200 ОД амілази, 3500 ОД
ліпази і 250 ОД протеаз, частіше при-
значається для корекції короткочасних
і незначних дисфункцій підшлункової
залози, найбільш поширений в пов-
сякденній лікарській практиці.
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Завдяки співпраці з
Проєктом «Просування
енергоефективності та
імплементації Директиви
ЄС про енергоефектив-
ність в Україні» Лубен-
ська територіальна гро-
мада отримала комплект
обладнання для обсте-
ження будівель. За його
допомогою можна вия-
вити проблемні зони ви-
току тепла з приміщен-
ня, виміряти та розраху-
вати технічні розміри
будівель, визначити у
приміщеннях вміст СО2,
показники вологості,
температури, освітлення
та порівняти з допус-
тимими нормами.

19 жовтня здійснено
обстеження будівлі до-
шкільного дитячого закладу № 10
«Сонечко». Слід зазначити, що
адміністрація закладу постійно
впроваджує як організаційні, так
і інвестиційні заходи з енерго-
ефективності.

Під час обстеження будівлі
спільно з відповідальною особою
закладу Оксаною Пановою вико-
ристано тепловізор (візуалізація
втрати тепла), деталогер (ви-
значення температури та воло-
гості), люксиметр (якість освіт-
лення), енергометр (вимірювання
потужності електроприладів),
детектор СО2 (вимірювання якості
повітря). На прикладі визначення
споживання електроенергії му-
зичним центром в режимі очіку-
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 Хіба  зовсім нещодавно хтось міг
уявити, що фотознімки стануть буден-
ним явищем?  Ще  у 70-80-х роках ми-
нулого століття  містяни знали  в облич-

ÑÏÎÃÀÄÈ Ó ÔÎÒÎÇÍ²ÌÊÀÕ
чя майже всіх фотографів з пристойним
фотоапаратом ФЕД чи Київ. Тоді закар-
бувати мить – це аж ніяк не бацнути на
круглячок смартфона. Це клопітка ро-
бота з проявою плівки, із фотозбіль-
шувачем, проявником, фіксажем, про-
мивкою, просушуванням, обрізкою…
Словом,  треба було мати справжню
фотолабораторію.

Кілька слів про фотографа тих часів
Віктора Савченка   і його знімки. Тепер
він людина з інвалідністю, візочник. І,
мабуть, багато хто бачить його в місті
саме в цьому клятому транспорті. А
колись Віктор був бажаним на застіллях,
святах, концертах, шкільних вечірках,
парадах, які не відмінялися навіть під
час зливи. Звичайно, якість любитель-
ських фотознімків  не така вже й висока,
але це  історія нашого міста.

Віктор Савченко встигав скрізь.
  Відпочинок на Сулі – найкраще

дозвілля того часу.   Отак визираєш із
намету вдосвіта невиспаними очима, а
назустріч тобі – сонце! Річка дихає чис-
тотою, туманець стелиться, риба ски-
дається і кола розбігаються… Купан-
ня…  Куліш чи  рибна юшка, локшина із

кількою в томаті… Усе –
на живому вогні, із казан-
ка. Смакота, бо гуртом, бо
поряд  такі ж як ти. І, не
доведи, Господи, комусь
пальці від надміру бать-
ківського «бабла» покру-
тить! Ватага швидко виту-
рить «крутелика» в три
шиї.  А  увечері багаття –
до самого неба, гітара
семиструнна – до першої
зорі; усі пісні переспі-
вано, усі страшилки роз-
казано, усі парочки… Ну
звісно ж, націлувалися.
Літо! І якщо поряд фото-

граф, то знімки збережуть чудові миті
надовго.

Кольорові відбитки у 80-ті роки
пересічній людині можна було замовити
тільки у фотоательє. Ні, звичайно,
спецслужби і певний прошарок  сус-
пільства уже мали файну апаратуру,
але не аматор-фотограф  Віктор Сав-

ченко. Тоді хоч і купиш
плівку для кольорового
фото, так проявника
вдень з вогнем не знай-
деш. Намучишся, плю-
неш – та й годі.  А от сла-
йди  були кольоровими.
Купуєш проектор, садо-
виш усе сімейство чи й
сусідів та друзів перед
білим простирадлом розі-
п’ятим на стіні, і душа в
душу, з голосними ко-
ментарями усі милуються
краєвидами чи власними
пичками. Значно пізніше

вже можна було скопіювати  красу  із
слайдів  на фотопапір.  Та якість шкан-
дибала на обидві ноги… Це  вам не
чорно-білий знімок!

Сьогодні фотознімки Віктора Сав-
ченка   шлють містянам привіт із близь-
кого і вже далекого  минулого століття…

Раїса ПЛОТНИКОВА

26 жовтня  на подвір’ ї ЗШ №10 відбулася
знакова подія  для учнів школи та педагогів
цього навчального закладу: відкриття військо-
во-спортивного майданчика та оновленої
спортивної зали  школи суміжних єдиноборств
«Багратіон», що зібрала  представників влади,
освітян, учнів, громадськість, ЗМІ.

Проєкт  військово-спортивного майданчика
реалізовано завдяки конкурсу громадських
ініціатив «Шкільний бюджет», до якого долу-
чилися тепер уже випускник навчального за-
кладу Дмитро Луговенко і його педагог-на-
ставник, теперішня директорка ЗШ№2 Наталія
Брекало. Слова щирих привітань та побажань
подальшої активності учням і учителям,  що є
проявом любові до рідного міста та школи,
прозвучали з вуст першого заступника місь-
кого голови Олега Соболєва, секретаря місь-
кої ради Маргарити Комарової.

Директорка  навчального закладу ЗШ №10
Ольга Іщенко, яка  два місяці як обіймає цю
посаду,  запевнила  присутніх, що готова
працювати на повну силу: «Починаю діяти.
Хочу діяти. Буду діяти для усіх вас!»

Учні школи  віршованими рядками подяку-
вали  за реалізований проєкт, можливість бути

ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²¯ ÇØ ¹10 Â²ÄÊÐÈÒÎ
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здоровими та фізично загартованими.
Символічну стрічку перерізав перший

заступник міського голови Олег Соболєв
та очільниця  школи №10 Ольга Іщенко.

А протестувати майданчик було
доручено багаторазовому  переможцю
обласних турнірів, призеру Всеукраїн-
ських чемпіонатів  школи  змішаних
єдиноборств Олександру Янголенку.

Голова громадської організації  школи
змішаних єдиноборств «Багратіон» Єв-
геній Жадан, висловивши щиру вдячність
у  питанні оновлення спортивної зали
міському голові Олександру Грицаєнку,
секретарю міської ради Маргариті
Комаровій, депутату міської ради Олек-
сандру Легенчуку, директору ЗШ №10
Ользі Іщенко, запросив усіх  до примі-
щення, що набуло комфортного вигляду,

без перебільшення ставши  місцем впевне-
ності, сили духу, спортивного гарту  для  на-
лаштованої на перемоги молоді Лубенщини,
про яку ми ще обов’язково почуємо.

Наталія ШОСТАК

вання протягом робочого дня,
розраховані втрати електро-
енергії одним приладом – 1,2
кВт/год за місяць. Візуалізація
процесу довела персоналу дитя-
чого садочка, що для збере-
ження енергії електроприлади
необхідно вимикати із розеток, а
не залишати у режимі очіку-
вання.

Раціональне використання та
збереження енергії у муніци-
пальних будівлях зменшує фі-
нансове навантаження на міс-
цевий бюджет, як наслідок,
скорочення викидів СО2 та покра-
щення якості життя.

Валентина СІМУТЕНКОВА.
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               “UA: ПЕРШИЙ”

6.00 ГIМН УКРАЇНИ
6.05 Антропологiя
6.30 Мультфiльм
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.05, 2.20, 5.25
Новини
8.10 12 мiфiв про Донбас
8.15 Т/с “Череп i костi” 16+
9.50 Т/с “Серцебиття” 12+
11.35, 18.20  Ток-шоу “По-
людськи”
12.35 Д/с “Дикi Дива”
13.10 Прозоро: про актуальне
14.00, 4.30 UA:Фольк
15.20 Концерт. Квартет Геть-
ман
16.25 Буковинськi загадки
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц “Дикий свiт”
21.45 Ток-шоу “Зворотний
вiдлiк”
23.30 Перша шпальта
0.40 Т/с “Бальтазар” 18+

                     1+1

5.35 "Життя вiдомих людей"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Снiда-
нок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 Новини
9.25, 10.20 "Життя вiдомих
людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твiй день"
14.45 "Одруження наослiп"
17.10 Т/с "Величне столiття.
Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.50, 22.55, 23.55 Т/с
"Свати"
23.45 "ТСН: 10 вражаючих
подiй дня"
0.05 Х/ф "Щелепи" (18+)

                 ІНТЕР

5.05 “Мультфiльм”
5.15, 22.05 “Слiдство вели...
з Леонiдом Каневським”
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
7.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”
9.20 Ранок з Iнтером
10.05, 18.00, 19.00, 4.05 Ток-
шоу “Стосується кожного”
12.25 Х/ф “007: Координати
“Скайфолл”
15.15 “Речдок”
16.05 “Чекай на мене. Україна”
20.00, 2.45 “Подробицi”

            “UA: ПЕРШИЙ”

6.00 ГIМН УКРАЇНИ
6.30 Мультфiльм
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35 Новини
7.05 Енеїда
8.10 12 мiфiв про Донбас
8.15 Т/с “Череп i костi” 16+
9.15 Телепродаж
9.45 Пишемо iсторiю. У кож-
ного свiй Шевченко
10.00 XXI Радiодиктант нацiо-
нальної єдностi
11.00 Т/с “Серцебиття” 12+
11.50, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи”
12.45 Мiста та мiстечка
13.10, 1.25 Прозоро: про ак-
туальне
14.00 UA:Фольк
15.20 Д/ф “Бовсунiвськi ба-
бусi” 12+
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц “Дикий свiт”
22.00 Полюси
23.00 Бiгус Iнфо
0.25 Т/с “Бальтазар” 18+
3.00 Я вдома

                     1+1

5.35 "Життя вiдомих людей"
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 Новини
9.25, 10.20 "Життя вiдомих
людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твiй день"
14.45 "Одруження наослiп"
17.10 Т/с "Величне столiття.
Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45, 22.50, 23.55 Т/с
"Свати"
23.45 "ТСН: 10 вражаючих
подiй дня"
0.05 Х/ф "Щелепи - 2" (18+)

                   ІНТЕР

5.30, 22.05 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Iнте-
ром”
10.00, 11.00 “Корисна про-
грама”
12.25 Х/ф “Червоний кут”
14.45, 15.40 “Речдок”

ВИХОВАНКА ТРЕНЕРА
СЕРГІЯ КРИВОШЕЇ  ЗНОВУ НА ВИСОТІ

30 жовтня в м. Полтава у міському Палаці спорту
відбувся Чемпіонат області з вільної боротьби серед
дітей 2008 - 2009 р.н.

Вихованка тренера Сергія Кривошеї Ірина Гапченко
в ваговій категорії до 54 кг виборола золоту нагороду.

Дівчина зарахована до складу збірної області на
чемпіонат України з вільної боротьби, який відбу-
деться на початку грудня в м. Ізмаїл Одеської області.

Матеріал і фото з посту Сергія КРИВОШЕЇ.

ЛУБЕНКИ В ГИРЬОВОМУ СПОРТІ
30 жовтня у м.Переяслав Київської області від-

бувся Всеукраїнський турнір з гирьового спорту
“Переяславська осінь 2021” серед чоловіків та жінок.
Змагання проводилися в спортивному залі універ-
ситету Г. Сковороди.

Змагання проводилися в найважчій дисципліні в
гирьовому спорті – гирьовий марафон. Умови
змагань: за 30 хв підняти гирю ( чол. 24 кг, жін. 16 кг)
найбільшу кількість разів. Лубни представляли Олена
Гудкова та Любов Фаренюк, вихованки тренера Сергія
Кривошеї.

В підсумку Олена Гудкова виборола бронзову на-
городу, піднявши гирю 454 рази.

А Любов Фаренюк здобула 5 місце, піднявши
гирю 365 разів.

Спортсмени та тренер вдячні завідувачу сектором
з питань фізичної культури та спорту Лубенського
міськвиконкому Івану Тузову за фінансову підтримку
поїздки спортсменів на турнір.

Повідомлення і фото Сергія КРИВОШЕЇ
у мережі Фесбук.

ЖИТЕЛІ С.ВОЙНИХА ДІЗНАЛИСЯ
БІЛЬШЕ ПРО СВОЇ ПРАВА

22 жовтня у Войнихівській сільській бібліотеці
відбулася зустріч жителів громади с.Войнихи із фахів-
цем Лубенського міського центру з надання безо-
платної правової допомоги Ольгою Єремеєвою. Вона
розповіла про систему надання безоплатної правової
допомоги, а також наголосила, що безплатна правова
допомога – це гарантована Конституцією України
можливість отримати первинну правову допомогу, а
також можливість для певної категорії осіб отримати
безоплатну вторинну допомогу у передбачених за-
коном випадках.

Присутні отримали безоплатні юридичні консуль-
тації з питань земельної реформи, про новації в
пенсійному законодавстві, про порядок нарахування
пенсій і інших питань.

Зустріч була насичена і цікава.
ІНФОРМАЦІЯ З ПОСТУ У ФЕЙСБУК

21.00 “Речдок. Велика спра-
ва”
23.50 Т/с “Хороша дружина”
0.45 Х/ф “Брати Сiстерс”

             НОВИЙ КАНАЛ

6.00, 7.35 "Kids time"
6.05 М/с "Том i Джеррi"
7.40 "Орел i решка"
9.50 Т/с "Надприродне"
12.25 Х/ф "Хронiки Рiддiка"
16+
14.40 Х/ф "Рiддiк" 16+
17.05 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Пекельна кухня"
20.55 Х/ф "Соломон Кейн"
22.55 Х/ф "Людина-вовк"
0.55 Х/ф "Голем: Початок"

                   ІCTV

6.00 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.20 Надзвичайнi но-
вини
10.10 Скетч-шоу “На трьох”
11.25, 13.15 Х/ф “Невдахи”
12.45, 15.45, 18.45 Факти.
День
14.10, 16.15 Т/с “Дiльничний
з ДВРЗ” 16+
20.20 Прихована небезпека
21.05 Факти. Вечiр
21.15 Т/с “Пес-6” 16+
22.35 Свобода слова
0.00 Х/ф “Аполлон 13”
2.35 Я зняв!

                    ТЕТ

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф “Румпельштiльцхен”
10.30 Х/ф “Сутiнки” 16+
13.00, 18.00 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
15.00, 5.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
Одного разу пiд Полтавою
19.30, 22.00 Сiмейка У
20.30 Танька i Володька
23.00 Одного разу в Одесi
23.30, 1.00 Країна У
0.00 Серiал “Євродиректор”

                    СТБ

5.20 Т/с “Комiсар Рекс”
8.10, 11.50 “МастерШеф Про-
фесiонали” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”

16.30 “Речдок. Особливий
випадок”
18.00, 19.00, 4.10 Ток-шоу
“Стосується кожного”
20.00, 2.50 “Подробицi”
21.00 “Речдок. Велика справа”
23.50 Т/с “Хороша дружина”
0.40 Х/ф “Справжня iсторiя
банди Келлi” 18+

           НОВИЙ КАНАЛ

6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том i Джеррi - Шоу"
7.15 "Орел i решка"
9.20 Т/с "Надприродне"
11.55 "Кохання на виживання"
14.00 Х/ф "Месники: Вiйна
нескiнченностi" 12+
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Екси" 16+
21.00 Х/ф "Три мушкетери"
23.25 Х/ф "Подорожi Гуллi-
вера"
1.00 "Вар'яти" 12+
2.35 "Зона ночi"

                   ІCTV

4.15 Факти
4.40 Т/с “Контакт” 16+
6.30 Ранок у великому мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини
10.10 Скетч-шоу “На трьох”
11.05, 13.25 Х/ф “Близнюки”
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с “Розтин покаже”
14.50, 16.20 Т/с “Пес” 16+
17.35, 23.35 Т/с “Юрчишини”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборона
21.15 Т/с “Пес-6” 16+
22.35 Т/с “Пес-2” 16+
0.40 Х/ф “Тремтiння землi”

                    ТЕТ

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф “Принц-ведмiдь”
10.30 Х/ф “Сутiнки. Сага:
Молодий мiсяць” 16+
13.00, 18.00 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
15.00, 5.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
Одного разу пiд Полтавою
19.30, 22.00 Сiмейка У
20.30 Танька i Володька
23.00 Одного разу в Одесi
23.30, 1.00 Країна У

                  СТБ

5.20 Т/с “Коли ми вдома”
5.55 Т/с “Комiсар Рекс”
7.50, 11.50 “МастерШеф Про-
фесiонали” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” 12+
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” 16+
19.05 “СуперМама” 12+
20.15, 22.50 Т/с “Крiпосна.
Жадана любов” 16+
23.05 Т/с “Невiрна” 12+
1.10 Т/с “Провiдниця”

             "ТК Україна"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Украї-
ною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогоднi
9.00 Зiрковий шлях
10.30 Я везу тобi красу
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiн-
ка 4” 12+
14.30, 15.30 Т/с “Вiдважнi” 16+
20.10 Ток-шоу “Говорить Ук-
раїна”
21.00 Т/с “Грiм серед ясного
неба” 12+
23.10 Т/с “Вище тiльки ко-
хання” 12+
1.30 Телемагазин
2.00 Гучна справа
3.00 Реальна мiстика

                   "2+2"

6.00 “Джедаi 2020”
7.35 Т/с “Мисливцi за релiк-
вiями”
9.30 Х/ф “Мисливцi за скар-
бами” (16+)
11.45 Т/с “Опер за викликом”
14.50, 16.55 “Загублений свiт”
17.55, 1.50 “Секретнi мате-
рiали”
18.15 “Спецкор”
18.50 “Джедаi”
19.25 “Джедаi 2021”
20.25 Т/с “Ангели” (16+)
22.10, 0.00 Т/с “CSI: Мiсце
злочину” (16+)
2.05 “Вiдеобiмба-2”

                     НТН

6.20 "Свiдок. Агенти"
7.50, 17.00, 3.00 "Випадковий
свiдок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00,  "Свi-
док"
9.00 Х/ф "Вовча зграя"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
маямi" (16+)

12.00, 14.50 Т/с “Слiпа”
15.35, 18.05 Т/с “Слiд” 16+
19.05 “СуперМама” 12+
20.15, 22.50 Т/с “Крiпосна.
Жадана любов”
23.05 Т/с “Невiрна” 12+
1.10 Т/с “Провiдниця”

               "ТК Україна"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Украї-
ною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогоднi
9.00 Зiрковий шлях
10.30 Я везу тобi красу
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiн-
ка 3” 12+
13.30 Т/с “Виходьте без дзвiн-
ка 4” 12+
14.30, 15.30 Т/с “Вiдважнi” 16+
20.10 Ток-шоу “Говорить Ук-
раїна”
21.00, 23.10 Т/с “Грiм серед
ясного неба” 12+
0.15, 2.00 Т/с “Вище тiльки
кохання” 12+
1.30 Телемагазин
2.55 Гучна справа
3.50 Реальна мiстика

                    "2+2"

6.00 “Джедаi 2020”
6.25 Т/с “Козирне мiсце” (16+)
10.25 Х/ф “Миротворець”
12.50 Х/ф “16 кварталiв” (16+)
14.50, 16.55 “Загублений свiт”
17.55 “Секретнi матерiали”
18.15 “Спецкор”
18.50 “Джедаi”
19.25 “Грошi 2021”
20.20 Т/с “Ангели” (16+)
22.05, 0.20 Т/с “CSI: Мiсце
злочину” (16+)
23.55 “Дубинiзми”
2.10 “Вiдеобiмба-2”
4.30 “Зловмисники”
5.30 Телемагазини

                    НТН

5.00, 4.55 "Top Shop"
6.00 "Таємницi свiту"
7.30, 17.00, 3.20 "Випадковий
свiдок"
8.10 Х/ф "Знову невловимi"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
маямi" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.50 "Свi-
док"
14.40, 23.00 Т/с "Той, що читає
думки" (16+)
18.20 "Свiдок. Агенти"
0.55 Х/ф "Багрянi рiки - 2" (18+)

4.05 "Речовий доказ"
4.25 "Правда життя. Профе-
сiйнi байки"

             Центральний

7:00  Ранок на “Централь-
ному”
9:20 Потанцюймо
9:30 Час-Тайм
10:00 Огляд світових подій
10:35 У гарній формі
11:00 Крим реалії
11:35 Наші домашні улюбленці
12:00 Іду на ти
13:00 Сила сталі
14:00 Мандри
14:45 Всесвітня природна
спадщина
15:30 Глобал 3000
16:00 Т/с Розслідування Мер-
дока
16:45 Галич
17:30 В Україні
18:00 Т/с «Горнблауер»
19:00 Світ сьогодні
19:10 Візерунок дня
19:25 Вікно в Америку
19:45 Суботнє Інтерв’ю
20:15 Т/с Розслідування Мер-
дока
21:00 Світ сьогодні
21:10 Візерунок дня
21:25 Гість на “Централь-
ному”
21:40 Час-Тайм
22:00 Т/с «Горнблауер»

                      Мега

06.00 Правила виживання
07.00 Страх у твоєму домi
08.00 Бандитська Одеса
09.55, 01.40 Речовий доказ
11.05 Таємницi акул
12.00, 05.25 Мiстична Україна
13.00 Божевiльний свiт
14.00 Природа сьогодення
15.00, 02.50 Стежина вiйни
16.00, 21.50 Горизонт
17.00, 04.30 Сiяя: з нами у
дику природу
18.00, 00.40 Секретнi
територiї
19.00 Прихована реальнiсть
19.55 Таємницi людського
мозоку
20.50 Герої будiвельного
майданчика
22.40 Орел i решка
23.40 Апокалiпсис. Перша
свiтова вiйна
03.40 Судiть самi

14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає
думки" (16+)
18.20 "Будьте здоровi"
0.55 "Легенди бандитського
Києва"
1.55 "Правда життя"

           Центральний

7:00 Ранок на “Центральному”
9:00 Для маленької компанії
9:40 Студія Вашингтон
10:00 Світ сьогодні
10:35 У фокусі Європа
11:00 Наші домашні улюбленці
11:30 Мандри
12:00 Іду на ти
13:00 Сила сталі
14:00 Історія з Братами Кап-
рановими
14:45 Всесвітня природна
спадщина
15:30 Гість на “Централь-
ному”
16:00 Т/с Розслідування Мер-
дока
16:45 Глобал 3000
17:30 7 Чудес України
18:00 Т/с «Горнблауер»
19:00 Світ сьогодні
19:10 Візерунок дня
19:30 Час-Тайм
19:45 У фокусі Європа
20:15 Т/с Розслідування Мер-
дока
21:00 Світ сьогодні
21:10 Візерунок дня
21:25 Гість на “Централь-
ному”
21:40 Час-Тайм
22:00 Т/с «Бюро легенд»

                    Мега

06.00 Правила виживання
07.00 Страх у твоєму домi
08.00 Бандитський Київ
09.45, 01.40 Речовий доказ
10.55 Таємницi акул
11.55, 05.25 Мiстична Україна
12.55 Божевiльний свiт
13.55 Природа сьогодення
14.55 Стежина вiйни
15.55, 21.50 Горизонт
16.55 Сiяя: з нами у дику
природу
17.55, 00.40 Секретнi тери-
торiї
18.55 Прихована реальнiсть
19.50 Таємницi людського
мозоку
20.50 Герої будiвельного
майданчика
22.40 Орел i решка
23.40 Апокалiпсис. Перша
свiтова вiйна
02.50 Судiть самi
03.40 Академiк Корольов
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Вирощування поросят привабливе як
для фермерів, так і для приватних домо-
господарств. Ці всеїдні, спокійні і не ви-
багливі тварини за півроку життя можуть
збільшити вагу майже в 100 разів. Вони
стають джерелом як м’яса, так і сала у
великих кількостях, при цьому витрата
кормових одиниць на вирощування поро-
сят не така вже й велика. Для отримання
однієї умовної одиниці м’яса потрібно 4
умовні одиниці корму.

Ми розповімо, на що звернути увагу,
щоб вирощування маленьких поросят не
завдавало великих клопотів, при цьому
малюки добре розвивалися і радували
свинаря.

Як вибрати порося на відгодівлю
Щоб поросята швидко набирали вагу,

потрібно вибрати порося з хорошими
характеристиками. При цьому врахо-
вується:

• порода;
• стан здоров’я;
• вік;
• стать;
• умови утримання та інші нюанси.
У першу чергу, потрібно визначитися з

породою. На вибір впливають умови ут-
римання. Наприклад, якщо є можливість
вигулу і випасу, варто звернути увагу на такі
породи, як дюрок, миргородська, угорська
мангалиця. Якщо поросят будуть вирощу-
вати в закритому приміщенні в компакт-
них клітках, краще вибирати ландрас та їх
гібриди, українську білу степову. Від по-
роди залежить і якість м’яса, а також кіль-
кість сала. Наприклад, виключно смачна
свинина з низьким вмістом жиру у поро-
сят породи п’єтрен, естонської і червоної
білопоясої. Існують породи, які добре
себе почувають навіть в морози, як манга-
лиця і дюрок, а є і більш чутливі до будь-
якого переохолодження, як п’єтрен. Це
все потрібно враховувати при виборі по-
роди.

Купуючи поросят, слід звертати увагу
на їх стан:

• поросята повинні бути активними;
• зверніть увагу на те, як їсть порося.

Якщо жадібно вихоплює їжу, воно вже
готове до самостійного життя, якщо смок-
че – іще не повністю відлучене від свино-
матки або ж просто має поганий апетит і
буде погано рости;

• хвостик бубликом вкаже на гарне
самопочуття;

• спинка повинна бути або прямою,
або злегка округлою, а тулуб – довгим;

• у поросяти повинно бути витягнуте
рильце, кирпатий короткий п’ятачок вка-
зує на те, що порося не буде рости інтен-
сивно в довжину і висоту, а замість цього
може почати обростати салом;

• поросята повинні дихати вільно, без
хрипів, якщо з’являються хрипи, це може
вказувати на серйозні захворювання;

• якщо порося беруть на руки і воно
верещить – це нормальна здорова реак-
ція. Якщо порося на все реагує спокійно,
воно може бути хворим;

• ніжки повинні бути рівними з глад-
кими блискучими копитцями. У поросят
м’ясних порід ноги, як правило, довгі, у
сальних – коротші;

• щелепи у хороших поросят однакові.
Якщо одна щелепа виступає, прикус
неправильний, ікла стирчать, порося бу-
де їсти гірше;

• шкіра рівного забарвлення, без
крововиливів і синців;

• не можна спокушатися на круглень-
ких і вгодованих поросят. Таких свинок,
здебільшого, відгодовують перед прода-
жем солодким молоком, вони стають
вибагливими до їжі.

Вага поросяти повинна відповідати
його віку:

• місячне порося важить 5-7 кг;
• двомісячне - 15-20 кг.
При виборі поросят варто звертати

увагу і на стать. Кнурці після кастрації
стають спокійними і добре набирають ва-
гу. А ось свинки з 5 місяців приходять в
охоту, в результаті, якщо утримувати 2-3
свинки разом, у період охоти вони тур-
бують одна одну  і набагато гірше почи-

ÂÈÐÎÙÓªÌÎ ÌÎËÎÄÍßÊ ÏÎÐÎÑßÒ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
За умов правильної годівлі порося здатне від 1,5 кг при на-

родженні досягти 100 кг за 170 днів. Головне підібрати оптимальні
умови утримання, якісні корми і правильно вибрати сам молодняк.
А як це зробити, розкажуть наші експерти.

нають набирати вагу. Тому для відгодівлі
потрібно купувати або свинку з кабанчи-
ком, або двох і більше кабанчиків з обо-
в’язковою кастрацією.

Складаємо правильний раціон і ре-
жим годівлі для поросят

Режим годівлі залежить, передусім,
від віку поросят. Перші два тижні малюки
живуть зі свиноматкою і харчуються в
основному її молоком.

Потім поросятам починають пропону-
вати окремі корми. Спочатку відлученим
поросятам дають їсти до 5 разів на добу,
потім поступово скорочують кількість
годувань до трьох на добу.

Годувати поросят потрібно в один і той
же час.

У період відгодівлі поросятам пропо-
нують їжу або унормовано, або досхочу.
Спосіб годівлі значним чином залежить
від типу кормів. Пропонуючи поросятам
сухий корм, зокрема комбікорми, тварин-
ник не боїться, що їжа може зіпсуватися.
Тому можна насипати в годівниці стільки
корму, скільки туди поміститься, поросята
будуть їсти, скільки зможуть. Необхідно
обов’язково встановити поїлки з чистою
водою, при сухій годівлі й щедрому раціоні
вода набуває особливо важливого зна-
чення.

Якщо потрібно годувати поросят воло-
гими мішанками на основі коренеплодів,
вареної картоплі, з домішкою відходів їжі,
слід дозувати порції і готувати мішанку ко-
жен раз перед тим, як давати її порося-
там.

Залежно від типу відгодівлі відріз-
няється склад раціону.

При м’ясній відгодівлі потрібно зро-
бити акцент на протеїновій складовій. В
такому випадку в харчуванні повинні бути
в досить великих кількостях:

• сіно бобових;
• горох;
• соєвий шрот;
• відходи м’ясної і рибної промис-

ловості;
• морква і буряк;
• варена картопля.
Якщо поросят відгодовують на бекон,

особливий акцент потрібно зробити на
зернову складову. Основу раціону повинні
становити:

• ячмінь;
• пшениця;
• жито;
• овес;
• горох;
• пшеничні висівки.
Покращує якість бекону присутність в

раціоні відходів молокопродуктів. Для
відгодівлі на сало важливо давати як
об’ємні корми, так і концентровані. Зо-
крема це зерно, варена картопля, помиї.

Їжу для поросят потрібно подрібнити,
щоб вона краще засвоювалася. Опти-
мальна фракція меленого зерна для го-
дівлі поросят – 1,5 мм.

Якщо самостійно розробити раціон не
виходить, найпростішим способом забез-
печити якісну годівлю є спеціалізований
комбікорм. Він містить не тільки поживні
речовини, але і кормові добавки з вітамі-
нами, мінералами, кормовими дріжд-
жами, амінокислотами та іншими компо-
нентами.

Серед переваг комбікорму промис-
лового виробництва – не тільки збалансо-
ваний склад для поросят різного спряму-
вання і різного віку, але і гранульована
структура. Це важливо не тільки для зруч-
ності споживання, але і для повного за-
своєння харчових добавок, оскільки кож-
на гранула містить необхідні премікси.
Якщо просто підмішувати ті ж компоненти
в розмелене зерно, частина добавок
обов’язково залишиться у вигляді білого
нальоту на коритах.

Чим годувати поросят після відлу-
чення від свиноматки

Залежно від технології утримання по-
росят, комерційних цілей та спеціалізації
на свинофермах практикують відлучення
в 28, 30,45 і 60 днів. Найчастіше з 30 і 45
дня. Вважається, що до цього періоду
нормалізується кислотність шлункового

соку, корми краще перетравлюються,
формується імунітет молодняка. Ідеаль-
ний варіант, якщо в цей період використо-
вувати повнораціонні комбікорми. Почи-
нають з престартера (продукт для году-
вання поросят віком від 5 до 42 днів і
вагою до 12 кг). Ідеальний варіант – AVA
ZDOROVA Престарт – комбікорм для
поросят до 12 кг. Введення його в раціон
дозволяє швидко адаптувати ШКТ молоч-
них поросят до кормів рослинного поход-
ження. Поживні речовини, що входять до
складу корму, допомагають організму
тварини налагодити вироблення фер-
ментів.

Повнораціонний комбікорм зі збалан-
сованою рецептурою містить сирого жиру
– 4,0%, сирого протеїну – 17,2%, що
повністю покриває потребу молодняка в
поживних речовинах. Мультиензимні пре-
парати підвищують перетравність зерно-
вих, захищають травну систему від діареї.
Якщо ви не використовували престартер
в підсисний період, то технологи радять
мінімум за тиждень до відлучення ввести
в раціон престартерний комбікорм. Це
мінімізує технологічний стрес, захищає
травну систему.

У чому переваги готового повнораціон-
ного комбікорму? У трьох ключових мо-
ментах:

• збалансована рецептура, яка покри-
ває потребу організму в поживних і енер-
гетичних речовинах, вітамінах, макро- і
мікроелементах;

• хороше поїдання за рахунок викорис-
тання натуральних ароматизаторів;

• високе збереження молодняку за
рахунок налагодженої роботи травної
системи (мультиензимні добавки).

Після 42 дня вирощування поросят або
коли вага подолає позначку 12 кг, радимо
ввести в раціон концентрат AVA PRO COM-
PLEX SGF Старт / Гровер / Фініш - БМВД
свиням 12-115кг. Цей варіант оцінять ті
фермери, які виготовляють комбікорм
самі, мають власну зернову базу. За допо-
могою концентрату ви можете збалан-
сувати раціон, попередити дефіцит віта-
мінів, мінеральних речовин, сирого про-
теїну і жирів. Унікальність БМВД в тому,
що його можна сміливо використовувати
на всіх етапах вирощування молодняка:

• в стартовому періоді (з 42 по 77 день
життя поросят) середній добовий приріст
одного поросяти в межах 450-550 г;

• в гроверному періоді (з 77 по 119
день) середньостатистичне порося за
добу набирає від 700 до 800 г;

• протягом фінішного періоду (від 119
дня до забою) середній добовий приріст
0,9-1 кг.

Причини і ознаки хвороб маленьких
поросят

Маленькі поросята вразливі не тільки
до впливу вірусних і бактеріальних інфек-
цій. Нерідко звичайні помилки свинаря
призводять до хвороб або навіть падежу
поросят.

Причинами захворювань можуть
стати:

• холод або протяги. Особливо болісно
реагують на них маленькі поросята, і
дорослі свині можуть хворіти при утри-
манні в холодних приміщеннях;

• спека в свинарнику;
• антисанітарія в приміщенні. Поро-

сята з задоволенням їдять солому, яку їм
пропонують в якості підстилки. І якщо
регулярно не вичищати свинарник, поро-
сята будуть їсти підстилку з фекаліями і
бактеріями, які швидко розмножуються
в цьому вологому живильному сере-
довищі;

• неправильний раціон. У разі відсут-
ності в їжі вітамінів і мікроелементів у
поросят найменшого віку може розви-
нутися анемія, диспепсія, авітаміноз;

• стреси;
• відсутність доступу до чистої води,

особливо в поєднанні з високою темпе-
ратурою в приміщенні;

• травми (актуальна проблема, якщо
поросята містяться в загальному загоні).

Необхідно викликати ветеринара, як-
що були помічені такі відхилення в стані
здоров’я поросят:

• пронос – його необхідно охаракте-
ризувати більш точно, оскільки він є озна-
кою декількох захворювань. Жовтий
пронос – звичайна неперетравлена їжа,
білий – наслідки відхилень в роботі пе-
чінки, сірий – проблеми з кишківником;

• висока температура – вище 40 ° С;
• хрипке дихання;
• млява поведінка;
• відсутність апетиту;
• втрата ваги;
• зміна кольору шкірних покривів і

стану щетини. Саме вони перші просиг-
налізують про прояв анемії.

Якщо спосттерігається будь-який з цих
симптомів, звертайтеся до ветеринара,
особливо якщо великого досвіду у виро-
щуванні свиней у вас немає. Будь-яка
ознака може посилюватися. Наприклад,
травми можуть спричинити проникнення
в організм інфекцій, а анемія призведе
до виснаження і навіть загибелі тварини.

Радує, що при забезпеченні чистоти в
свинарнику, розумного температурного
режиму, пакета щеплень і правильної
годівлі хрюшки зазвичай ростуть швидко і
не хворіють.

Вирощуйте поросят – це просто і
вигідно!

Фірмовий склад-магазин AVA MARKET пропонує широкий асортимент
натуральних комбікормів, БМВД, преміксів та ЗЦМ. Гарантована якість та оптова
ціна. Безкоштовна консультація та доставка.

Графік роботи складу з 8:00 до 17:00 без вихідних.
Адреса: м. Лубни, проспект Володимирський , 157 (приміщення Автовокзалу)

тел. 067-577-17-68
Ознайомитись з асортиментом можна на сайті виробника- avamarket.com.ua

ÏÎÐÀÄÈ
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 Виставка має символічну назву «На
старих фотографіях усі молоді», презен-
тована у рамках проєкту «Традиція,
естетика побут та свята Полтавщини
через об’єктив фотографів сторічної
давнини». Проєкт реалізовано завдяки
підтримці Департаменту культури і
туризму Полтавської обласної держав-
ної адміністрації. Молодий лікар, колек-
ціонер, засновник та власник музею
Етнографічна збірка «Древо» Едуард
Крутько, представив загалу 55 фото, що
відображають естетику давнини, націо-
нальних свят та побут предків.  На фото
в основному  зображено  Хорольщину,
хоча є частково і Лубенщина. Крім того,
у виставковій залі можна ознайомитися
не лише зі світлинами минулого сто-
ліття, а й з інсталяціями національного
одягу українців, який  колекціонер вда-
ло скомпонував з фоторепродукціями.

Офіційне відкриття виставки було
досить змістовним і цікавим. Гості

ділилися враженнями,  а автор проєкту
розповів передісторію виникнення ідеї
фотовиставки. А виникла вона не просто,
бо молодий лікар  збирає та колекціонує
український одяг, має  етнографічний
музей, заснований у 2017 році у селі
Козубівка Хорольського району. До речі,
у будинку своїх предків, там проводить
екскурсії. Едуард  давно цікавився
світлинами, які є чи не єдиними
документальним джерелом, що наочно
демонструє особливості одягу. Фото
збирав  у етнографічних експедиціях,
під час спілкування з краянами.  За

ÍÀ ÑÒÀÐÈÕ ÔÎÒÎÃÐÀÔ²ßÕ ÓÑ² ÌÎËÎÄ²
Якщо ви полюбляєте старі фото, вас при-

ваблює український фольклор і просто з голо-
вою хочеться поринути у минувшину, то варто
завітати у галерею мистецтв Лубенського
краєзнавчого музею ім. Гната Стеллецького.
Саме  там днями стартувала широкоформатна
фотовиставка з архівів етнографічної збірки
«Древо».

кожною світлиною людська доля. Тож
колекціонер  із захопленням розповідав
про героїв  фотокарток. Тут і родина, що,
тікаючи від голоду, розлетілась Ук-
раїною, так і не зібравшись більше
докупи, і щаслива пошлюблена пара –
його прадід із прабабцею, і  донька
місцевого священника Лізка, що співа-
ла і навчала  співу селян у церковному
хорі, і багато-багато інших щирих україн-
ців.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів влади
Ірина Харченко, відкриваючи фото-
виставку, відзначила, що фото – є уособ-
ленням  національної культури українців,
яка передається з покоління в поко-
ління. А ще зауважила,  що наші пра-
щури завжди вміли чепуритися, незва-
жаючи на тяжку працю, знаходили час
для  гаптування. А талант кожної
господині можна побачити на фото зав-

дяки Едуарду Крутьку,
який представив різно-
планові світлини.

Слова вітань, за-
хоплення та втілення в
життя подальших етніч-
них проєктів прозву-
чали з вуст  директора
музею Віктора Вере-

щаки та письменниці, члена Націо-
нальної спілки письменників України
Раїси Плотнікової, яка щиро дякувала
батькам колекціонера, що виростили і
викохали   небайдужого до  української
культури сина.  Присутнім вдалось не
лише споглянути минувшину, а й відчути
багатство та розмаїття українського
фольклору, прослухавши виступи дру-
зів Едуадра Крутька, представників
вокального гурту “ЩукаРиба” платформи
традиційної музики  «Рись». Сам же
колекціонер подякував усім, хто допо-
магав реалізовувати задум, заува-
живши, що відвідувачі виставки мають

знати  про небайдужих до
його справи людей –  ГО
«Твій світ», ГО «PReDKi»,
освітній проєкт «Епоха»,
ну і, звісно, платформу
«Рись».

Едуард Крутько на-
дихнув присутніх відкрити
сімейні альбоми та по-
шукати фото пращурів,
адже у планах колекціо-
нера експедиції Лубен-
щиною та  написання ще
одного масштабного про-
єкта.

Фотовиставка невдовзі
помандрує Полтавщиною,  лубен-
цям же пощастило найбільше: вони
мають можливість споглянути світ-
лини найпершими. Тож варто по-
спішити, привести до галереї мис-
тецтв дітей, молодь  аби  ті відчули
естетичність  одягу наших пращурів
та зрозуміли автентичність при-

родної краси, без татуажів, нарощених
вій та намальованих брів, яким сьогодні
віддають перевагу українки. Галерея
мистецтв та Едуард Крутько чекають на
гостину поціновувачів народних традицій,
любителів старих фото, естетів.

Наталія ШОСТАК

У будинку культури села Вишневе,
що входить до Новооржицької громади
Лубенського району, відбувся обласний
огляд-конкурс народної творчості «В
своїй хаті своя й правда, і сила, і воля»,
присвячений 30-ій річниці Незалежності
України.

Участь у ньому взяли 11 колективів
художньої самодіяльності краю. Фести-
валь проходив у співпраці з Обласним
центром народної творчості.

Учасники аматорських колективів
Новооржицького, Вишневого, Таран-
динцівського будинків культури та Ла-
зірківського зонального будинку куль-
тури звітували глядачам і членам журі
обласного огляду-конкурсу про творчі
здобутки у вокальному, інструменталь-
ному, хореографічному, театральному
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видах мистецтва.
Коштовним діамантом звітного кон-

церту став виступ народного аматор-
ського гурту «Коралі» (керівник Дар’я
Андрусенко). Фольклор – це унікальне
явище національної культури, яке відо-
бражає музичну свідомість й менталітет
нації, в ньому закріплюються естетичні
та духовні цінності народу. Феноме-
нальне багатоголосся, локальну своє-
рідність, місцевий діалект, автентичну
манеру співу, а також відтворений за
старовинними зразками національний
українській стрій продемонстрували
учасники гурту.

У другому відділенні мистецького за-
ходу успішно проведено регіональний
фестиваль української пісні «Лине пісня
з глибини віків», ініціатором якого був

директор Вишне-
вого будинку ку-
льтури Іван Тов-
стоп’ят. Для неу-
передженого та
справедливого
оцінювання ви-
ступів конкурсан-
тів громада запро-
сила до роботи у
журі працівників
ОЦНТ КОР на чолі
з директором, чле-
ном Національної
Всеукраї нської
музичної спілки
Дмитром Соколо-
вим.

– У нашому мальовничому
краї живуть працьовиті, добрі
люди, громада піклується про
організацію змістовного до-
звілля для людей, підтримує
розвиток народної творчості,
цінує таку необхідну і складну
творчу роботу керівників аматор-
ських колективів, – розповів
голова Новооржицької селищної
громади Анатолій Тітенко.

У рамках феєричного свята
грації, краси і таланту відбулося
підтвердження звань НАРОД-
НОГО та ЗРАЗКОВОГО шістьма
колективами Новооржицької
громади.

Це музичне дійство має всі
шанси стати по-
тужним проєктом
із новим, сучас-
ним українським
обличчям та го-
ловною музичною
подією в Ново-
оржицькій грома-
ді, а надалі – на-
бути і обласного
значення!!!

Василь
БЕРЕЖНИЙ

Знімки із
сайту

Новооржицької
громади.
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Прожити 50 років разом – не кожній
парі під силу, а прожити душа в душу
весь цей час вдається одиницям. «Зо-
лота» історія сім’ї розпочалася 7 листо-
пада 1971 року. Саме в цей день Любов
Миколаївна і Олексій Дмитрович ство-
рили дружну, міцну родину. Життя йшло
своїм шляхом і через кілька років наро-
дився син Юрій, а трохи пізніше –
донька Тамара.

Золоте весілля – це ціле життя, це
плід нелегкої спільної праці протягом
довгих років. 50-річний ювілей весілля
говорить про велике кохання подруж-
жя, пронесене ними крізь роки. І скільки
ж терпіння, мудрості, надії потрібно лю-
дям, щоб їх вистачило на п’ятдесят ро-
ків. Кохання, вірність, повага, розумін-
ня. Для золотих ювілярів ці поняття були
і залишаються надійною опорою в їх-
ньому сімейному житті. Недарма сим-
вол свята – золото – дорогоцінний метал,
що символізує вічність і значущість.

А починалося все саме так. Любов
Миколаївна народилася в селі Мацківці
Лубенського району, а Олексій Дмитро-
вич – в селищі міського типу Комишня

Миргородського району Полтавської об-
ласті. Обоє з золотою медаллю закін-
чили середню школу. Вперше зустрі-
лись, коли вступали до Полтавського
педагогічного інституту ім. В. Короленка.

«Ті абітурієнти, які закінчили школу
із золотою медаллю, здавали один
іспит, – згадує першу зустріч з Любов’ю
Миколаївною Олексій Дмитрович, – то-
му нас після екзамену направили упо-
рядковувати територію Полтавського
педінституту. Я якраз копав траншею і
до мене підійшла симпатична чорнява
абітурієнтка та запитала моє прізвище.
Вона переписувала всіх, хто працював
на території вищого навчального за-
кладу. Я відповів та зауважив, що одні
абітурієнти працюють, а інші перепи-
сують працюючих, на що дівчина тіль-
ки посміхнулась…

Другий раз ми зустрілись, коли від-
бувся культпохід до кінотеатру. З того
часу ми вже не розлучались».

В 1971 році Любов Миколаївна з
відзнакою закінчила матетиматичний
факультет Полтавського педагогічного
інституту.

Олексій Дмитрович теж з відзнакою,
але вже у 1972 році закінчив фізико-
математичний факультет.

ÊÎËÈ ÌÎËÎÄ²ÑÒÜ ÁÓßËÀ ² ÖÂ²ËÀ…
Півстоліття тому Любов Миколаївна і Олек-

сій Дмитрович Пивовари, поєднавши долі, взяли
на себе нелегку працю спільних турбот,
радощів, тривог та очікувань. Саме 7 листопада
1971 року вони стали на весільний рушник.
Дожити до золотого весілля випадає не всім, і
це велике щастя. У пам’яті подружжя збері-
гаються лише щасливі, світлі моменти життя,
залишаючи за гранню труднощі та проблеми, які
вони з честю долали разом. У їхньому житті
було все. Але ж розуміння, терпіння, мудрість
допомогли прожити разом 50 років!

«Наше весілля від-
булося 7 листопада
1971 року, – продов-
жує згадувати Олексій
Дмитрович Пивовар. –
Любов Миколаївна на
той час працювала
вчителем математики
в селі Хитці, а я про-
довжував навчатись
на п’ятому курсі ін-
ституту. Після закін-
чення Полтавського
педінституту почав
працювати виклада-

чем фізики і математики в Лубенському
сільськогосподарському технікумі
бухгалтерського обліку, а в 1972 році
призвали на військову службу. Під час
служби в Радянській Армії закінчив
військову школу закритого типу, пізніше
– Вищі центральні офіцерські курси
політичного складу ЗС СРСР по спе-
ціальності «Військова розвідка». Весь
цей час дружина чекала мене. У 1973
році народився син Юрій. Якраз в той
час я випручувався із пазурів смерті.
Мене привезли в Москву із Байконура,
де я отруївся парами від аварії ракети.
Дружина майже щодня писала мені
листи, а я не міг відповісти, бо був
присмерті, вже й не говорив, куди там
листи писати…»

Ще кілька разів Олексій Дмитрович
Пивовар був на межі життя і смерті,
вижити допомагали лікарі та безмежна
любов до дружини Любові Миколаївни.

Упродовж  життя він працював на
керівних посадах, зокрема, з 1998 року
по 2006 рік працював секретарем
Лубенської міської ради. Нині він голова
ради ВП ОВУ в Лубенській МТГ, має
звання полковника, нагороджений
орденом «За заслуги» та безліччю
медалей, занесений до Книги Пошани
обласної ветеранської організації.

Олексій Дмитрович разом з дружи-
ною Любов’ю Миколаївною виховали
сина Юрія та доньку Тамару, які теж,
як і батьки, закінчили школу з золотою
медаллю, а вищі навчальні заклади –
з відзнакою. П’ятеро онуків – Віталій,
Роман, Інна, Арсен і Матвій – їхня
радість і надія. Найстарший Віталій
отримав вищу освіту, а Матвій пішов у
перший клас.

В любові та злагоді, пліч-о-пліч
подружжя Любові та Олексія Пивоварів
іде по життю вже 50 років. Їхня родина
– це джерело кохання, порозуміння та
поваги. Це особливий світ цілісної
єдності, гармонії та краси. Тільки тепло
сімейного вогнища може дати почуття
захищеності, впевненості у завтраш-
ньому дні відчуття надійного тилу. Весь
цей час берегинею домашнього вогни-
ща є дружина Любов Миколаївна.

Від щирого серця редакція газети
«Лубенщина» вітає подружжя Любові
та Олексія Пивоварів, бажає здоров’я
та сімейного тепла, щоб їхній багатий
досвід перейняли діти та онуки!

Віктор МАРУЩЕНКО.

30 жовтня в Лубнах на
штучних майданчиках,
що на стадіоні “Цент-
ральний” і по вул. Грушев-
ського, відбулося фут-
больне дербі серед
команд ветеранів 45+ на
здобуття кубку пам’яті
Олега Козаченка. Участь
у турнірі взяли вісім ко-
манд з м.Лубни “Вете-
ран”, з Ватутіного (Чер-
каська обл.) “Шахтар”, з
Лохвиці “Ветеран”, з Пав-
лограда “Бочка”, з Пол-
тавського району “Вете-
ран”, а також з Баришівки
ФК “Баришівка”, з Києва
“Авітон” і з Лубенщини
“Ветеран-АСК Лубенщи-
на”.

Змагання відбувалися
в двох групах. Відтак за
результатами ігор у сти-
ковому матчі за 3 місце
зустрілися “Ветеран” (По-
лтавський р-н) – “Вете-
ран-АСК Лубенщина” 0:2.

У фінальному проти-
стоянні доля звела “Шах-
тар” (Ватутіне) - “Бочка”
(Павлоград) 4:0. Таким
чином ІІІ місце виборола
команда з Лубен, ІІ місце

ÊÓÁÎÊ ÏÀÌ’ßÒ² ÎËÅÃÀ ÊÎÇÀ×ÅÍÊÀ

посіли ветерани з Павло-
града. Чемпіонами зма-
гань стала команда з м.
Ватутіне (Черкаської об-
ласті).

Нагородження про-
водили брат Олега Коза-
ченка – Валентин Коза-
ченко та міський голова
Олександр Грицаєнко.

Переможці лубенсько-
го турніру отримали гра-
моти, кубки турніру. Та-
кож названі кращі гравці
команд: Юрій Дацюк “Ве-
теран-АСК  Лубенщина”,

Віктор Старущенко “Вете-
ран” (Лубни), Андрій Бра-
гінець “Ветеран” (Полтав-
ський р-н), Микола Буга-
єнко “Авітон”(Київ), Олек-
сандр Громенко “Шахтар”
(Ватутіне), Олег Пікуль
“Бочка” (Павлоград), Во-
лодимир Левада “Вете-
ран” (Лохвиця), Юрій Кон-
дратенко “ФК Баришівка”.

Інформація і фото
з посту

Анатолія СІРИКА
у мережі Фейсбук

ШАНОВНА
Анастасія  Олексіївна!
Сьогодні Ваш ювілей!

Бути чудовою людиною та
професіоналом своєї справи
дано не кожному, але нашій
команді з Вами дуже пощас-

тило! Це справжній талант. Ми всім
колективом вітаємо Вас з днем
народження!

Бажаємо завжди залишатися
такою ж уважною, життєрадісною,
креативною, тактовною, цілеспря-
мованою. Нехай вас супровод-
жують не лише творчі успіхи і
кар’єрний ріст, а й сімейний зати-
шок і звичайне людське щастя.
Щоб Ваше особисте життя тільки
надихало Вас до нових подвигів в

роботі,  а робота
своєю чергою приносила добробут і комфорт.

Прийміть наші найщиріші побажання! Міцного вам
здоров’я, особистого щастя, невичерпної енергії і
наснаги у всіх справах. Хай у вашому домі завжди
панують мир і злагода, у серці – доброта, а у
справах – мудрість та виваженість. Нехай доля і
надалі буде прихильною до вас, даруючи радість
життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів!

З ПОВАГОЮ КОЛЕКТИВ ФРАКЦІЇ “ СЛУГА НАРОДУ”
ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД.
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Всією родиною низько схиляємо голови у скорботі.
Молимося за упокій Ваших душ. Віримо, що Всевишній
Господь прийме ваші світлі і щирі душі в Царство Небесне.

Вічна і світла пам’ять Вам, рідненькі.
З ВІЧНОЮ СКОРБОТОЮ ТА СВІТЛОЮ ПАМ’ЯТТЮ

МАМА, ДРУЖИНА МАРІЯ, СЕСТРА, ДОЧКА З СІМ’ЄЮ.

8 листопада минає рік, як обір-
валося життя люблячої мами, ба-
буся, прабабусі

 ЧОБИ КАТЕРИНИ ПАВЛІВНИ.
В одну ріку два рази не ввійти,
Життя і смерть ми зупинить
                                         не в силі,
Ми можемо лиш пам’ять
                                         зберегти,
Низенько поклонитися могилі.
Свята земля хай буде пухом
І вічне царство в небесах,
Тебе ніколи не забудем,
Ти в наших душах і серцях.

7 листопада минає 11 років, як
пішла у вічність наша дорога матуся
та бабуся

ПОТОЦЬКА МАРІЯ ВАСИЛІВНА.
Так пусто стало на душі
І серце плаче кожен день
                                          від болю.
І огортає тихим смутком
                                  все навколо.
Рідненька, ми сумуєм за тобою.
Царство Небесне твоїй душі.

ВІЧНО СУМУЮЧІ ДОЧКА,
ЗЯТЬ, ОНУК.

ДОЧКА ТА ЇЇ РОДИНА.

4 листопада минає 3
роки несподіваної трагіч-
ної смерті рідненького
синочка, люблячого бра-
тика, дяді

ФЕДОРЧЕНКА
ПЕТРА ІВАНОВИЧА.

Раптово покинув цей
світ, життя обірвалось
твоє, обпаливши болем
наші душі. Не можна пере-
дати словами того болю,
що залишається в наших
серцях. Ти завжди будеш
поряд з нами.

8 листопада минає 7,5
років, як пішов у вічність
наш дорогий чоловік,
люблячий тато, дідусь

ФЕДОРЧЕНКО
ІВАН ЙОСИПОВИЧ.

Так боляче згадувати
той день, коли Ви пішли у
вічність від нас назавжди,
залишивши смуток і пе-
чаль. Час минає, але сер-
це болить, сумно і важко в
наших душах. Допоки живі,
ви завжди будете в наших
серцях.

8 листопада минає 3 роки, як
відійшла у вічність

КЕДРІНА ЛІДІЯ ПЕТРІВНА.
Ми запам’ятали її життєрадіс-

ною, доброю, уважною до всіх,
порадницею і помічницею.  У неї
було багато друзів. Тож згадаємо її
добрим словом. Царство Небесне її
душі і вічна пам’ять.

РІДНІ, ДРУЗІ, ЗНАЙОМІ.

9 листопада минає 10 років, як
зупинилося серце нашої любимої
дружини, мами, тьоті, бабусі

ЛИТВИНЕНКО
МАРІЇ ВАСИЛІВНИ.

Ми з болем згадуємо той осінній
день, коли невблаганна смерть так
раптово забрала тебе від нашої
родини.

Час лелить швидко, але він не
може зменшити біль і гіркоту втра-
ти. Болять наші серця і душі. Немає
тебе поруч, а як хочеться почути
рідненький голос, побачити милі,
добрі, світлі очі.

Світла пам’ять про тебе ніколи не згасне в наших
серцях.

Сумуємо і пам’ятаємо кожну хвилину.
Нехай земля тобі буде лебединим пухом, а душі –

вічний спокій.
ВІЧНО СУМУЮЧІ ЧОЛОВІК, ДІТИ, ОНУКИ,

ПЛЕМІННИЦІ.

10 листопада минає 7 років, як
перестало битися серце нашого
зятя

ОХРІМЕНКА
ТАРАСА МИКОЛАЙОВИЧА.

Рано ти пішов від нас. Ти був лю-
диною величезної душі. Не заросте
стежина ніколи, що тебе провела в
останню путь. Похилилася зажурена
калина і добрим словом люди пом’я-
нуть.

Лебединим пухом тобі земля і
Царство Небесне твоїй душі.

ТЕЩА, СЕРГІЙ.

9 листопада минає три болючих
роки, як перестало битися серце
нашого дорогого чоловіка, батька,
дідуся

ГАЛИЧА ІВАНА ІВАНОВИЧА.
Він був працьовитою, доброю

людиною.
Світла пам’ять про нього назав-

жди залишиться в наших серцях.
ВІЧНО СУМУЮЧІ ДРУЖИНА,

СИНИ, НЕВІСТКИ, ВНУКИ І ВСІ
РІДНІ.

8 листопада минає 5 років, як обірвалася нитка
життя найдорожчої нам людини

ГОРБАТЮКА
ВОЛОДИМИРА СЕРГІЙОВИЧА.

Так пусто стало на душі, і серце
плаче кожен день від болю.

І огортає тихим смутком
                            все навколо.
Рідненький, ми сумуємо
                                  за тобою.
Не вистачає усмішки і слова,
І погляду ласкавого й простого.
Великий слід у житті
                                  ти залишив,
І скільки всім добра зробив.
Любив життя, любив людей,
Прожив ти для онуків і дітей.
Пішов достойно в майбуття,
Тобі не буде забуття.

5 листопада минає 40 днів, як
перестало битися серце дорогої
нам людини

БЕДРИКА
ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА.

Той день осінній став сумний
І ми не в силах щось змінити.
Тебе не стало, наш ти дорогий,
А серце так хотіло жити.
Вогонь життя раптово згас,
Печаль і смуток серце ранить.
Низький уклін тобі від нас і вічна

пам’ять.
МАТИ, ДОНЬКА, СИН, ДРУЖИНА, РІДНІ,

ДРУЗІ, КОЛЕГИ.

6 листопада  минає 9 днів з дня
смерті найдорожчої людини –
мами, бабусі, сестри, тьоті –

  РОМАН ГАННИ ГАВРИЛІВНИ.
Минають дні тяжкої скорботи і

печалі, як тебе немає з  нами. У
наших серцях назавжди залишить-
ся біль і смуток неповторної втрати.
Ти була для нас надійною опорою,
мудрим порадником, чудовою ма-
тір’ю та найкращою бабусею. Все
своє життя ти постійно молилася,
підтримувала та турбувалася за всіх
нас та забувала лише думати про себе. Дякуємо тобі,
матусенько, за життя, яке дала нам, за надзвичайну
доброту, за материнську ласку та любов, за любляче
серце.

Низько вклоняємося перед твоєю світлою пам’яттю,
яка завжди буде жити у наших серцях.

Нехай свята земля береже твій сон, а Господь дарує
Царство Небесне.

    ВІЧНО СУМУЮЧІ СИН, ДОНЬКА, ОНУКИ, БРАТ,
ПЛЕМІННИКИ ТА ВСІ РІДНІ.

Колишні працівники заводу ЗБВ-2 глибоко су-
мують з приводу смерті доброї і порядної людини,
колишнього директора заводу

МАРТЮКА МИКОЛИ НИКИФОРОВИЧА
та висловлюють щире співчуття рідним і близь-

ким.
Хай наші співчуття полегшать біль непоправної

втрати.

Працівники пункту здоров’я с. Литвяки висловлюють
глибоке співчуття молодшій медсестрі КРИВЕНКО
Світлані Іванівні з приводу смерті найріднішої людини
–

МАТЕРІ.

Депутатський корпус, виконавчий комітет та пра-
цівники виконавчих органів Лубенської міської ради
висловлюють глибокі співчуття заступнику началь-
ника  відділу економічного розвитку і торгівлі Тетяні
Дмитрівні ОСТАПКО з приводу смерті чоловіка

ВІКТОРА ІВАНОВИЧА ОСТАПКА.
Нехай наш сум і щирі співчуття полегшать біль

втрати. Царство небесне добрій людині.

Депутатський корпус, виконавчий комітет та пра-
цівники виконавчих органів Лубенської міської ради
висловлюють глибокі співчуття начальнику відділу по
роботі з віддаленими робочими місцями ЦНАП
Любові Дмитрівні МАЗНЮК з приводу смерті батька

ПОНОМАРЕНКА ДМИТРА МЕФОДІЙОВИЧА.
Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з Вами,

підтримуємо Вас у годину скорботи.

1 листопада минуло 4 роки, як
немає з нами дорогої нашої мами,
бабусі

 БРИКУН ЛЮБОВ ГЕОРГІЇВНИ.
Як сумно без тебе, рідненька,
Печаль не проходить
                              і серце болить,
Навіщо покинула нас,
                              дорогенька?
Як тяжко без тебе нам жить.
Земля тобі хай буде пухом
І Вічне Царство в небесах,
Тебе ніколи не забудем,
Назавжди в наших ти серцях.
Нехай свята земля береже твій сон, а Господь дарує

Царство Небесне і вічний спокій твоїй душі.
З СУМОМ РІДНІ, ДІТИ ТА ОНУКИ.

Швидкоплинний час
один за одним гортає лист-
ки календаря. 7 листопада
минає рік, як пішла у за-
світи працівниця редакції
газети «Лубенщина»

БАРАБАШ
ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА.

Завжди усміхнена і з пози-
тивним настроєм, вона поспі-
шала встигнути жити: творчо
підходила до виконання будь-
якої роботи, проявляла  ініціа-
тиву, намагалася бути корис-
ною не лише в колективі, а й у
громадському житті. Лідія Бара-
баш була особистістю, яка при-
ваблювала до себе людей. Була готова підста-
вити плече не лише родині, а й друзям, просто знайо-
мим.

Вона не була байдужою людиною. А тому мала
стосунок до всього, що відбувається у будинку, де
мешкала, на робочому місці, де працювала. А тому
таких людей пам’ятають.

Земля пухом незабутній Лідії Михайлівні БА-
РАБАШ. І вічна пам’ять.

КОЛЕКТИВ РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «ЛУБЕНЩИНА».

Мешканці будинку №20-а вул. Щелканова глибоко
сумують з приводу передчасної смерті

МЕДВЄДЄВА АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА,
який був активним та небайдужим членом ОСББ

«Мрія».
Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким

покійного.
Хай земля буде пухом Анатолію Івановичу.

Не можна висловить словами,
Не можна виплакать слізьми,
Яку страшну, болючу рану
Несем тепер у серці ми.
8 листопада минає п’ять років,

як перестало битися серце до-
рогої нам людини –

ЖИТОМИРСЬКОГО
ОЛЕКСАНДРА ІСААКОВИЧА.

Одна мить – і тебе не ста-
ло, твоє серденько битись
перестало. Закрила хижа
смерть повіки, скувала холодом
вуста. Заснула вічним сном навіки людина добра і
проста.

Серце не вірить, а душа не сприймає, що тебе з нами
немає. Як тяжко і гірко без тебе жить, – і сонце не сві-
тить, лиш серце болить.

Світла пам’ять і вічний спокій. Хай тебе Ангели
вітають, а люди довго пам’ятають.

Земля тобі хай буде пухом і царство Небесне твоїй
душі.

ВІЧНО СУМУЮЧІ ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУЧКА, РІДНІ.

А поки пам’ять житиме в віках,
Живим ти будеш і в серцях.
Лебединим пухом тобі земля і Царство Небесне.
Сумуємо, любимо, пам’ятаємо

РОДИНИ КОВАЛЕНКО, ГОРБАТЮК, ГОРБАЧ.



5 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÀ+ÍÎÂÈÍÈ 11

ЧЕТВЕР, 11  листопада

 СЕРЕДА,  10 листопада

              “UA: ПЕРШИЙ”

6.00 ГIМН УКРАЇНИ
6.05 Вiзуальний код
6.30 Мультфiльм
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35 Новини
7.05 Енеїда
8.05, 9.05 Погода
8.10 12 мiфiв про Донбас
8.15 Т/с “Череп i костi” 16+
9.50 Т/с “Серцебиття” 12+
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикi Дива”
13.10, 1.25 Прозоро: про ак-
туальне
15.20 Концерт. Нiна Матвiєнко
та Дмитро Андрiєць
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц “Дикий свiт”
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя в дета-
лях
0.25 Т/с “Бальтазар” 18+

                    1+1

5.15 "Життя вiдомих людей"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Снiда-
нок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 Новини
9.25, 10.20 "Життя вiдомих
людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твiй день"
14.45 "Одруження наослiп"
17.10 Т/с "Величне столiття.
Роксолана"
20.31 "Проспорт"
20.33 "Чистоnews 2021"
20.40 Т/с "Свати"
21.45 "Право на владу 2021"
0.45 "ТСН: 10 вражаючих подiй
дня"

                  ІНТЕР

5.30, 22.05 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Iнте-
ром”
10.00, 11.00 “Корисна про-
грама”
12.25 Х/ф “Iлюзiя вбивства”
14.40, 15.35 “Речдок”
16.25 “Речдок. Особливий
випадок”

           “UA: ПЕРШИЙ”

6.00 ГIМН УКРАЇНИ
6.05 Антропологiя
6.30 Мультфiльм
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35 Новини
7.05 Енеїда
8.05, 9.05 Погода
8.10 12 мiфiв про Донбас
8.15 Т/с “Череп i костi” 16+
9.50 Т/с “Серцебиття” 12+
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикi Дива”
13.10, 1.25 Прозоро: про ак-
туальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.20 Концерт. Арсен Мiрзоян
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц “Дикий свiт”
22.00 Полюси
23.00, 3.00 Перша шпальта
0.25 Т/с “Бальтазар” 18+
3.30 Я вдома

                     1+1

5.35, 4.40 "Життя вiдомих
людей"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Снiда-
нок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30  Новини
9.25, 10.20 "Життя вiдомих
людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твiй день"
14.45 "Одруження наослiп"
17.10 Т/с "Величне столiття.
Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.50, 22.50, 23.55 Т/с
"Свати"
23.45 "ТСН: 10 вражаючих
подiй дня"
0.05 Х/ф "Щелепи - 3" (18+)

                  ІНТЕР

5.35, 22.05 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Iнте-
ром”
10.00, 11.00 “Корисна про-
грама”
12.25 Х/ф “Iлюзiя вбивства”
14.40, 15.35 “Речдок”
16.25 “Речдок. Особливий
випадок”
18.00, 4.00 Ток-шоу “Сто-
сується кожного”

ЗВИТЯГИ ЮНИХ
СПОРТСМЕНІВ

23 жовтня в Кременчузі відбувся чемпіонат Пол-
тавської області з греплінгу – ближнього бою. До міста
на Дніпрі завітали спортсмени, вихованці тренерів,
кандидатів у майстри спорту Вадима Лютого і Антона
Степаненка Лубенського МГО «Євроклуб-Лубни».

Участь спортсменів у чемпіонатах будь-якого рівня
– це вінець виснажливих тренувань та бажання пока-
зати спортивні здобутки у конкретному виді спорту,
до яких вони впевнено йшли під керівництвом тре-
нерів.

Гремплінг – вид спортивного єдиноборства, що
поєднує в собі техніку різних  борцівських дисциплін,
з мінімальними обмеженнями щодо використання
больових та задушливих прийомів. Вважається
європейською модифікацією японської боротьби діжу-
джитсу.

Цей вид боротьби не включає нанесення ударів і
використання зброї. Прагнення закінчити поєдинок до-
строково, за допомогою больового або задушливого
прийому є  особливістю греплінга, на відміну від інших
видів боротьби, основною метою яких є або позиційне
домінування (вільна та греко-римська боротьба), або
отримання очок за певну кількість кидків та інших
технічних дій (дзюдо і самбо), після чого спортсмену
присуджується перемога.

Іншою відмінністю греплінга є форма. Одяг спорт-
смена складається з шортів  і рашгарду (що обтягує
футболки з коротким і довгим рукавом). Важливо, що
одяг має повністю прилягати до тіла, щоб під час
бою не давати нікому перервати.

Спортсмени з Лубен вибороли призові місця на
чемпіонаті Полтавської області з греплінгу. Перше
місце зайняв Назар Чорнокульський. Іван Малихін,
Ігор Сидоренко і Олександр Михайлов посіли третє
місце.

Попереду у юних спортсменів нові змагання і нові
перемоги.

Віктор МАРУЩЕНКО.

РЕЗУЛЬТАТИ ШКІЛЬНОГО ЕТАПУ
КОНКУРСУ ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

У ШКОЛІ №6
Відбувся шкільний етап Міжнародного мовно-літе-

ратурного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка.

Мета конкурсу – ушанування творчої спадщини
Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо
обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання
в молодого покоління поваги до мови й традицій  на-
роду, підвищення рівня мовної освіти в Україні.

Учні середньої школи №6 були дуже активними і
з задоволенням взяли участь у конкурсі.

1 місце здобули: Єлизавета Ніколайчик (5-Г),
Денис Стрельчук (6-Б), Вероніка Великоцька (7-В),
Анастасія Єрченко (8-А), Ольга Чигріна ( 9-А), Анна
Лемчук (10- Б), Даниїл Дацій (11-А). Вони візьмуть
участь у подальших етапах конкурсу.

Інформація і фото з посту Тетяни ХОМЕНКО
у Фейсбук

20.00, 2.40 “Подробицi”
21.00 “Речдок. Велика спра-
ва”
23.50 Т/с “Хороша дружина”
0.45 Х/ф “За вовчими зако-
нами” 16+

           НОВИЙ КАНАЛ

6.00, 7.40 "Kids time"
6.05 М/с "Том i Джеррi - Шоу"
7.45 "Орел i решка"
9.45 Т/с "Надприродне" 16+
11.35 "Кохання на вижи-
вання" 16+
13.35 Х/ф "Месники: Фiнал"
17.05 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Дiти проти зiрок"
20.35 Х/ф "Ерагон"
22.40 Х/ф "Острiв головорiзiв"
1.10 "Вар'яти" 12+

                    ІCTV

4.40 Т/с “Контакт” 16+
6.30 Ранок у великому мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини
10.10 Скетч-шоу “На трьох”
11.20, 13.15 Х/ф “Король
Ральф”
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с “Розтин покаже-2”
14.55, 16.25 Т/с “Пес” 16+
17.45, 23.40 Т/с “Юрчишини-
2” 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
21.15 Т/с “Пес-6” 16+
0.40 Х/ф “Тремтiння землi-3:
Повернення в Перфекшн””

                     ТЕТ

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф “Три пера”
10.30 Х/ф “Сутiнки. Сага”
12.50, 18.00 4 весiлля
13.55, 17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
15.00, 5.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
Одного разу пiд Полтавою
19.30, 22.00 Сiмейка У
20.30 Танька i Володька
23.00 Одного разу в Одесi
23.30, 1.00 Країна У

                    СТБ

5.15 Т/с “Коли ми вдома”
5.50 Т/с “Комiсар Рекс”
7.45, 11.50 “МастерШеф Про-

фесiонали” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” 12+
15.35, 18.05 Т/с “Слiд” 16+
19.05 “СуперМама” 12+
20.15, 22.50 Т/с “Крiпосна.
Жадана любов” 16+
23.05 Т/с “Невiрна” 12+
1.10 Т/с “Провiдниця”

              "ТК Україна"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Украї-
ною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогоднi
9.00 Зiрковий шлях
10.30 Я везу тобi красу
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiн-
ка 4” 12+
14.30, 15.30 Т/с “Вiдважнi” 16+
20.10 Ток-шоу “Говорить Ук-
раїна”
21.00 Т/с “Грiм серед ясного
неба” 12+
23.10 Слiдами Роттердам+.
Мисливцi за привидами
23.50 Т/с “Солона карамель”

                  " 2+2"

6.00 “Джедаi 2020”
7.50 Т/с “Мисливцi за релiк-
вiями”
9.45 Х/ф “Секретнi матерiали:
Боротьба за майбутнє” (16+)
12.00 Т/с “Опер за викликом”
15.00, 16.55, 19.25 “Загублений
свiт”
17.55 “Секретнi матерiали”
18.15 “Спецкор”
18.50 “Джедаi”
20.20 Т/с “Ангели” (16+)
22.05, 23.55 Т/с “CSI: Мiсце
злочину” (16+)
1.45 “Вiдеобiмба-2”

                 НТН

6.20 "Будьте здоровi"
7.50, 17.00, 3.00 "Випадковий
свiдок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30
"Свiдок"
9.00 Х/ф "Тi, що зiйшли з небес"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
маямi" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає
думки" (16+)
18.20 "Вартiсть життя"
0.55 "Легенди бандитського
Києва"
1.55 "Правда життя"
3.40 "Речовий доказ"
4.25 "Правда життя. Профе-

18.00, 4.00 Ток-шоу “Сто-
сується кожного”
20.00, 2.30 “Подробицi”
21.00 “Речдок. Велика спра-
ва”
23.50 Т/с “Хороша дружина”
0.45 Х/ф “Вiнчестер. Будинок,
збудований привидами”

         НОВИЙ КАНАЛ

6.00, 7.25 "Kids time"
6.05 М/с "Том i Джеррi - Шоу"
7.30 "Орел i решка"
9.30 Т/с "Надприродне" 16+
13.00 "Кохання на вижи-
вання"
15.00 Х/ф "Солдат" 16+
17.00, 19.00 "Хто зверху?"
21.00 Х/ф "Слiдопит" 16+
23.00 Х/ф "Скарб Великого
каньйону" 16+
1.00 "Вар'яти" 12+

                   ІCTV

6.30 Ранок у великому мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини
10.10 Скетч-шоу “На трьох”
11.00, 13.25 Х/ф “Страшили”
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с “Розтин покаже-2”
14.50, 16.25 Т/с “Пес” 16+
17.40, 23.35 Т/с “Юрчишини”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi
21.15 Т/с “Пес-6” 16+
22.35 Т/с “Пес-2” 16+
0.35 Х/ф “Тремтiння землi”

                    ТЕТ

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф “Принцеса Мален”
10.30 Х/ф “Сутiнки. Свiтанок”
12.50, 18.00 4 весiлля
13.55, 17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд
16.00, 3.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
Одного разу пiд Полтавою
19.30, 22.00, 2.20 Сiмейка У
20.30, 1.45 Танька i Володька
23.00 Одного разу в Одесi
23.30, 1.00 Країна У
0.00 Серiал “Євродиректор”

                    СТБ

5.15 Т/с “Коли ми вдома”

5.55 Т/с “Комiсар Рекс”
7.50, 11.50 “МастерШеф Про-
фесiонали” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” 12+
15.35, 18.05 Т/с “Слiд” 16+
19.05 “СуперМама” 12+
20.15, 22.50 Т/с “Крiпосна.
Жадана любов” 16+
23.05 Т/с “Невiрна” 12+
1.10 Т/с “Провiдниця” 12+

              "ТК Україна"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Украї-
ною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогоднi
9.00 Зiрковий шлях
10.30 Я везу тобi красу
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiн-
ка 4” 12+
14.30, 15.30 Т/с “Вiдважнi” 16+
20.10 Ток-шоу “Говорить Ук-
раїна”
21.00 Т/с “Грiм серед ясного
неба” 12+
23.20 Футбол. Контрольна Гра
Україна - Болгарiя

                  "2+2"

6.00 “Джедаi 2020”
7.55 Т/с “Мисливцi за релiк-
вiями”
9.50 Х/ф “Секретнi матерiали:
Хочу вiрити” (16+)
11.55 Т/с “Опер за викликом”
15.00, 16.55 “Загублений свiт”
17.55 “Секретнi матерiали”
18.15 “Спецкор”
18.50 “Джедаi”
19.25 “Секретнi матерiали
2021” (дайджест)
20.20 Т/с “Ангели” (16+)
22.00, 23.50 Т/с “CSI: Мiсце
злочину” (16+)
1.55 “Вiдеобiмба-2”

                    НТН

6.20 "Вартiсть життя"
7.50, 17.00, 3.00 "Випадковий
свiдок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30
"Свiдок"
9.00 Х/ф "Торпедоносцi"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
маямi" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає
думки" (16+)
18.20, 1.55 "Правда життя"
1.00 "Легенди бандитського
Києва"

сiйнi байки"
4.55 "Top Shop"

            Центральний

7:00  Ранок на “Централь-
ному”
9:00 Для маленької компанії
9:40 Студія Вашингтон
10:00 Світ сьогодні
10:30 Студія Вашингтон
10:35 Завтра - сьогодні
11:00 Глобал 3000
11:30 У гарній формі
12:00 Іду на ти
13:00 Сила сталі
14:00 У фокусі Європа
14:45 Всесвітня природна
спадщина
15:30 Галич
16:00 Т/с Розслідування
Мердока
16:45 Профі на день
17:00 Життя в цифрі
17:30 Крим реалії
18:00 Т/с «Бюро легенд»
19:00 Світ сьогодні
19:10 Візерунок дня
19:30 Час-Тайм
19:45 Глобал 3000
20:15 Т/с Розслідування
Мердока
21:00 Світ сьогодні
21:10 Візерунок дня
21:25 Гість на “Централь-
ному”
21:40 Час-Тайм
22:00 Т/с «Бюро легенд»

                  Мега

06.00 Правила виживання
07.00 Страх у твоєму домi
08.00 Бандитська Одеса
09.40, 01.40 Речовий доказ
10.50 Таємницi акул
11.50, 05.25 Мiстична Украї-
на
12.50 Божевiльний свiт
13.50 Природа сьогодення
14.50 Стежина вiйни
15.50, 21.50 Горизонт
16.50, 04.30 Сiяя: з нами у
дику природу
17.50, 00.40 Секретнi тери-
торiї
18.50 Прихована реальнiсть
19.50 Таємницi людського
мозоку
20.50 Герої будiвельного
майданчика
22.40 Орел i решка
23.40 Апокалiпсис. Перша
свiтова вiйна
02.50 Судiть самi
03.40 Амосов. Сторiччя

3.40 "Речовий доказ"

           Центральний

7:00  Ранок на “Централь-
ному”
9:00 Для маленької компанії
9:40 Студія Вашингтон
10:00 Світ сьогодні
10:30 Студія Вашингтон
10:35 Глобал 3000
11:00 Євромакс Хайлайтс
11:30 Легенди
12:00 Іду на ти
13:00 Сила сталі
14:00 У гарній формі
14:45 Всесвітня природна
спадщина
15:35 Історія розказана з
любов’ю. Микола Гоголь
16:00 Т/с Розслідування
Мердока
17:00 Гість на “Централь-
ному”
17:30 7 Чудес України
18:00 Т/с «Бюро легенд»
19:00 Світ сьогодні
19:10 Візерунок дня
19:30 Час-Тайм
19:45 Завтра - сьогодні
20:15 Т/с Розслідування
Мердока
21:00 Світ сьогодні
21:10 Візерунок дня
21:25 Гість на “Централь-
ному”
21:40 Час-Тайм
22:00 Т/с «Бюро легенд»

                    Мега

06.00 Правила виживання
07.00 Страх у твоєму домi
08.00 Бандитський Київ
09.45, 01.40 Речовий доказ
10.55 Таємницi акул
11.50, 05.25 Мiстична Україна
12.50 Ремесла за призна-
ченням
13.50 Дикi тварини
14.50 Гарячi точки
15.50, 21.50 Горизонт
16.50, 04.30 Сiяя: з нами у
дику природу
17.50, 00.40 Секретнi тери-
торiї
18.50 Прихована реальнiсть
19.50 Таємницi людського
мозоку
20.50 Герої будiвельного
майданчика
22.40 Орел i решка
23.40 Апокалiпсис. Перша
свiтова вiйна
02.50 Судiть самi



П’ЯТНИЦЯ, 12 листопада

НЕДІЛЯ,  14 листопада

СУБОТА, 13 листопада

5 ëèñòîïàäà  2021 ðîêó12 ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÀ

              UA: ПЕРШИЙ”

6.00 ГIМН УКРАЇНИ
6.05, 2.50 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.55,
3.35, 5.35 Новини
7.10 Мультфiльм
8.20 Д/с “Дикi тварини”
9.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя Україн-
ської Греко-Католицької Церк-
ви
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в
Українi
13.30 Д/ф “Бити.  Молитися.
Тримати” 12+
15.10 UA:Фольк. Спогади
16.25 Пiснi про кохання
17.30 Мiста та мiстечка
17.40 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”
19.55 Д/ц “Дикий свiт”
21.25, 4.00 Т/с “Таємний агент”
23.15 Розважальна програма з
Майклом Щуром
0.20 Х/ф “Ярослав Мудрий”

                   1+1

7.00 "Життя вiдомих людей"
8.00 "Снiданок. Вихiдний"
10.00 "Свiт навиворiт - 13.
Еквадор"
11.00 "Свiт навиворiт"
17.30 "Мандруй Україною з
Дмитром Комаровим"
18.30 "Свiтське життя. 2021"
19.30 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Танцi з зiрками 2021"
23.15 "Людина, що вiчно тан-
цює"

                  ІНТЕР

5.20 Х/ф “Дайте книгу скарг”
7.05 Х/ф “Жандарм та iнопла-
нетяни”
9.00 “Готуємо разом”
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше життя”
12.50 “Речдок. Велика справа”
17.20 Х/ф “007: СПЕКТР”
20.00 “Подробицi тижня”
22.00 Х/ф “Джентльмени удачi”
23.50 Х/ф “Формула кохання”

          НОВИЙ КАНАЛ

6.00, 23.30 "Вар'яти" 12+
6.20, 8.35 "Kids time"
6.25 М/ф "Ми - монстри"
8.40 М/ф "Iван Царевич i Сiрий
вовк" 16+
10.20 М/ф "Iван Царевич i
Сiрий Вовк 2" 16+
11.50 Х/ф "Сталева людина"
14.45 Х/ф "Бетмен проти Су-
пермена" 16+
17.50 Х/ф "Повернення Супер-
мена" 16+
21.00 Х/ф "Зелений Лiхтар"

                   ІCTV

5.10 Анти-зомбi
6.05 Секретний фронт
8.05 Х/ф “Падiння Олiмпу”
10.30 Х/ф “Падiння янгола” 16+
12.45 Факти. День
13.05 Т/с “Пес” 16+
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф “Загiн самогубцiв”
23.00 Х/ф “Фантастична чет-
вiрка” 16+
                   ТЕТ

6.00 ТЕТ Мультиранок

               UA: ПЕРШИЙ”

6.00 ГIМН УКРАЇНИ
6.05 Вiзуальний код
6.30 Мультфiльм
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.30 Новини
7.05 Енеїда
8.05, 9.05 Погода
8.10 Д/с  “Тероризм,  якому
змогли запобiгти” 12+
9.50 Т/с “Серцебиття” 12+
11.35,  18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикi Дива”
13.10 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.20 Концерт. Iво Бобул
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц “Дикий свiт”
22.00 Д/ц “НЛО: Загубленi
свiдчення”
22.55 Д/с “Дикi тварини
1.55 Земля,  наближена до
неба
3.00 Суспiльно-полiтичне ток-
шоу “Зворотний вiдлiк”

                    1+1

6.00 "Життя вiдомих людей"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Снiда-
нок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30  Новини
9.25,  10.20 "Життя вiдомих
людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твiй день"
14.45 "Одруження наослiп"
17.10 Т/с "Величне столiття.
Роксолана"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Лiга смiху 2021"
22.40 "Маскарад"
0.25, 4.05 Х/ф "Закону тут не
мiсце" (16+)

                 ІНТЕР

5.25, 23.45 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Iнте-
ром”
10.00,  11.00 “Корисна про-
грама”
12.25 Х/ф “Охоронець для
доньки” 16+
14.40, 15.40, 1.30 “Речдок”
16.25 “Речдок.  Особливий
випадок”
18.00 Ток-шоу “Стосується
кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Х/ф “007: СПЕКТР”

           НОВИЙ КАНАЛ

5.50, 1.45 "Вар'яти" 12+
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том i Джеррi - Шоу"
7.15 "Орел i решка"

                UA: ПЕРШИЙ”

6.00 ГIМН УКРАЇНИ
6.05, 4.30 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.40,
2.00, 3.35, 5.35 Новини
7.10 Мультфiльм
8.05 Д/с “Дикi Дива”
8.25 #ВУКРАЇНI
9.40 Вiдтiнки України
10.10 Х/ф “Самсон i Далiла”
13.30, 0.05 Х/ф “Мiсiс Клаус”
15.00 UA:Фольк. Спогади
15.55 Х/ф “Ярослав Мудрий”
18.50 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”
21.25 Д/с “Особливий загiн.
Супер - чуття”
22.25 Д/ц “Дикий свiт”
1.40, 3.20 Земля, наближена
до неба

                     1+1

6.05, 7.00 "Життя вiдомих
людей"
8.00 "Снiданок. Вихiдний"
10.00 "Свiт навиворiт"
18.30 "Свiт навиворiт - 13.
Еквадор"
19.30 Новини
20.13 "Проспорт"
20.15 "Вечiрнiй квартал 2021"
22.10, 2.50 "Жiночий квартал"
23.35 "Свiтське життя"

                 ІНТЕР

5.35 “Орел i решка. Пере-
завантаження”
6.35 “Мультфiльм”
7.00 Х/ф “Жандарм на вiдпо-
чинку”
9.00 “Готуємо разом. До-
машня кухня”
10.00 “Все для тебе”
11.00 “Позаочi”
12.00 Х/ф “Дайте книгу скарг”
13.50 Х/ф “Джентльмени уда-
чi”
15.40 Т/с “Слiдчий Горчакова”
20.00 “Подробицi”
20.30 “Мiсце зустрiчi”

ВОДА ЗДОРОЖЧАЄ: БУЛИ Й ТІ,
      ХТО ГОЛОСУВАВ ПРОТИ

Виконком прийняв рішення про коригування
тарифів КП “Лубни-водоканал” з водопостачання
та водовідведення.

Були й ті, хто голосував проти – це Є.Анто-
ненко, а також утрималися головний лікар КП ЛЛІЛ
Сергій Наталенко та староста Калайдинціаського
старостату Борис Федорченко. Але їх голосів не
вистачило, тож рішення відбулося.

Вартість 1 кубометра водопостачання 16,50
грн., водовідведення – 26,52 грн.

Разом будемо платити 43,02 грн за кубо-
метр води.

Податківці Лубенщини та Асоціація ветеранів подат-
кової служби висловлюють щирі співчуття ПШЕННІК
Валентині Романівні та ЗІНЧЕНКО Юлії Анатоліївні з
приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка та батька –

ПШЕННІК АНАТОЛІЯ БОРИСОВИЧА.
Поділяємо ваше горе, нехай наші співчуття полегшать

біль від непоправної втрати.

Податківці Лубенщини та Асоціація ветеранів подат-
кової служби висловлюють щирі співчуття БАТІЄВСЬКІЙ
Ларисі Василівні з приводу тяжкої втрати  –  смерті батька

          ПІДГАЙНОГО ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА.
Сумуємо разом та  поділяємо непоправне горе.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

9.25 "Пекельна кухня"
11.25 "Екси" 16+
13.30 "Дiти проти зiрок"
15.00 Х/ф "Оптом дешевше"
18.55 Х/ф " Як викрасти хма-
рочос" 16+
20.55 Х/ф "Кров'ю i потом:
Анаболiки" 16+
23.40 Х/ф "Весiльний погром"

                   ІCTV

4.15, 1.20 Факти
4.40 Т/с “Контакт” 16+
6.30 Ранок у великому мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi  но-
вини
10.10, 20.05 Дизель-шоу 12+
11.40, 13.15, 23.00, 1.45 Скетч-
шоу “На трьох” 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с “Розтин покаже-2”
14.50, 16.15 Т/с “Пес” 16+
17.40 Т/с “Юрчишини-2” 16+
18.45 Факти. Вечiр
3.45 Я зняв!

                      ТЕТ

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф “Красуня”
10.30 Х/ф “Сутiнки. Свiтанок”
12.50, 18.00 4 весiлля
13.55, 17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
15.00,  5.00 Зiрки,  чутки та
галлiвуд
16.00 Панянка-селянка
19.00,  20.00,  21.00,  22.30
Одного разу пiд Полтавою
19.30, 22.00 Сiмейка У
20.30, 1.45 Танька i Володька
23.00 Одного разу в Одесi
23.30, 1.00 Країна У
0.00 Серiал “Євродиректор”

                    СТБ

4.10 Х/ф “Прокляття моєї
матерi” 16+
6.20, 19.00, 22.50 “Холостячка
Злата Огнєвiч”
10.35 “Як вийти замiж”

11.30,  14.30,  17.30,  22.00
“Вiкна-Новини”
11.50, 14.50, 18.05 Т/с “Слiпа”

                 "ТК Україна"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Украї-
ною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьо-
годнi
9.00 Зiрковий шлях
10.40 Т/с “Жити з Надiєю” 12+
14.40, 15.30 Т/с “Чесна гра”
20.10 Ток-шоу “Говорить Украї-
на”
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера
0.00, 2.00 Т/с “Вiдважнi” 16+

                    "2+2"

6.00 “Шаленi перегони 2018”
7.00 “Джедаi 2020”
8.20 Х/ф “Перевiзник” (16+)
10.15 Х/ф “Перевiзник-2”
12.00 Т/с “Опер за викликом-3”
14.55 “Загублений свiт”
17.55 “Секретнi матерiали”
18.15, 2.05 “Спецкор”
18.50, 2.40 “Джедаi”
19.25 Х/ф “Той,  що бiжить
лабiринтом” (16+)
0.10 Х/ф “Експедицiя Юр-
ського перiоду” (16+)

                      НТН

6.20, 1.55 "Правда життя"
7.50, 17.05, 3.00 "Випадковий
свiдок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30
"Свiдок"
9.00 Х/ф "Хронiка пiкiруючого
бомбардувальника"
10.40, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
маямi" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає
думки" (16+)
18.20 "Таємницi свiту"
0.55 "Легенди бандитського
Києва"
                  Центральний

7:00  Ранок на “Центральному”

22.05 Т/с “Джерело” 12+
2.00 Х/ф “Тiльки любов” 16+

           НОВИЙ КАНАЛ

6.00, 10.00 "Kids time"
6.05 Х/ф "Джек i бобове дере-
во"
10.05 "Орел i решка. Земляни"
11.00 "Орел i решка. Чудеса
свiту"
13.05 "Хто зверху?" 12+
15.05 М/ф "Iван Царевич i
Сiрий вовк" 16+
16.50 М/ф "Iван Царевич i
Сiрий Вовк 2" 16+
18.20 Х/ф "Сталева людина"
21.10 Х/ф "Бетмен проти
Супермена" 16+
0.30 Х/ф "Ерагон"

                    ІCTV

6.05 Прихована небезпека
7.05 Т/с “Юрчишини-2” 16+
10.55, 13.10 Х/ф “Смерч”
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф “Мiсiя неможлива-
4: Протокол Фантом”
16.05 Х/ф “Мiсiя неможлива-
5: Нацiя вигнанцiв” 16+
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф “Джек Рiчер” 16+
21.50 Х/ф “Джек Рiчер-2: Не
вiдступай” 16+
0.10 Х/ф “Джек Райан: Теорiя
хаосу” 16+

                    ТЕТ

6.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф “Гномео та Джу-
льєтта”
11.30 Х/ф “Красуня й чудо-
висько”
13.15, 14.45, 16.15, 17.45,
23.35, 0.35, 2.20 Одного разу
пiд Полтавою
14.15, 17.15 Сiмейка У
15.45, 1.50 Одного разу в
Одесi
18.15 Х/ф “Кiнгсмен: Таємна
служба” 16+
20.45 Х/ф “Кiнгсмен: Золоте
кiльце” 16+

                     СТБ

4.45, 10.55 Т/с “Крiпосна.
Жадана любов” 16+
7.50 “Неймовiрна правда про
зiрок”
19.00 “Україна має талант”
22.00 “МастерШеф”

           "ТК Україна"

6.45, 7.30, 3.40 Реальна мiс-
тика
7.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
10.45 Т/с “Довга дорога до
щастя” 12+
14.40, 15.20 Т/с “Три кольори
любовi” 12+
20.00 Головна тема
21.00 Шоу Маска - 2
23.30 Що? Де? Коли?
1.00, 2.15 Т/с “Вiдважнi” 16+

                 "2+2"

6.00 “Шаленi перегони 2018”
7.00 “Джедаi 2020”
9.00 “Вiпи i топи”
10.55 “Загублений свiт”
12.55 Х/ф “Олександр” (16+)
16.20 Х/ф “В iм’я короля-2"
18.15 Х/ф “В iм’я короля-3"
20.00 Х/ф “В iм’я короля”
22.20 Х/ф “Мисливцi за вiдь-
мами” (18+)
0.05 Х/ф “Галактика Юрського
перiоду” (16+)
1.45 “Вiдеобiмба-2”

                     НТН

6.00 Х/ф "Прокинутися у Шан-
хаї"
7.30 Х/ф "Пiдiрване пекло"
9.20 Х/ф "Вiчний поклик"
15.00 "Випадковий свiдок.
Навколо свiту"
16.10 Т/с "Коломбо" (16+)
19.00, 2.30 "Свiдок"
19.30 Х/ф "Вусатий нянь"
21.00 Х/ф "Гусарська балада"
22.50 Х/ф "SuperАлiбi" (16+)
0.40 "Хвороби-вбивцi"
3.00 "Випадковий свiдок"
3.15 "Речовий доказ"

9.35 Х/ф “Румпельштiльцхен”
10.45 Х/ф “Дванадцять мiся-
цiв”
12.45,  14.15,  16.15 Одного
разу пiд Полтавою
13.45, 0.00 Сiмейка У
15.45 Одного разу в Одесi
17.15 М/ф “Мегамозок”
19.00 Х/ф “Люди - Iкс” 16+
21.00 Х/ф “Люди - Iкс 2”

                    СТБ

5.15 Т/с “Коли ми вдома”
5.35 Т/с “Снайперка” 16+
9.35 “МастерШеф” 12+
13.45 “СуперМама” 12+
18.40 “Битва екстрасенсiв”
21.00 “Один за всiх” 16+
22.10 “Таємницi ДНК” 16+
23.20 “Україна має талант”

            "ТК Україна"

6.50, 4.30 Реальна мiстика
8.35 Т/с  “Грiм серед ясного
неба” 12+
17.00, 21.00 Т/с “Коли помре
кохання” 16+
19.00 Сьогоднi.  Пiдсумки з
Олегом Панютою
23.00, 2.00 Т/с “Довга дорога
до щастя” 12+

                  "2+2"

6.00 “Шаленi перегони 2018”
7.00 “Джедаi 2020”
8.05, 23.55 “Загублений свiт”
12.10 Т/с “Перевiзник-2” (16+)
14.10 Х/ф “Той,  що бiжить
лабiринтом” (16+)
16.20 Х/ф “Той,  що бiжить
лабiринтом:  Випробування
вогнем” (16+)
19.00 Х/ф “Той,  що бiжить
лабiринтом: Лiки вiд смертi”
21.55 Х/ф “Азартнi iгри” (16+)
0.55 Т/с “Карпатський рейнд-
жер” (16+)

                      НТН

5.30 Х/ф "Цвiтiння кульбаби"
6.55 Х/ф "Весь свiт в очах
твоїх..."
8.20 "Слово Предстоятеля"
8.25 "Випадковий свiдок. Нав-
коло свiту"
10.55 Т/с "Коломбо" (16+)
13.55 Х/ф "Вусатий нянь"
15.20 Х/ф "Гусарська балада"
17.05 Х/ф "Справа Румянцева"
19.00 Х/ф "У зонi особливої
уваги"
20.55 Х/ф "Хiд у вiдповiдь"
22.25 Х/ф "Вигнанець" (16+)
0.20 Х/ф "SuperАлiбi" (16+)

               Центральний

8:00 Історія розказана з лю-
бов’ю. Мгарська Святиня
8:35 Тревел навігатор
9:00 Дитячий кінозал
10:00 «Життя сповнене ра-
дості» Джойс Майер
10:30 Огляд світових подій
11:00 У фокусі Європа
11:30 Вікно в Америку
12:00 Глобал 3000
12:30 Крим реалії
13:00 Т/с «Бюро легенд»
14:00 Без Гриму з Анною Бут-
кевич
15:00 Хіт-парад
16:00 Суботнє Інтерв’ю
16:30 В Україні
17:00 Т/с Розслідування Мер-
дока
18:40 Історія з Братами Кап-
рановими
19:00 Х/ф «Ціна пристрасті»
21:00 Огляд світових подій
21:35 У Гарній формі
22:00 Т/с «Бюро легенд»
22:50 Висота
23:00 Х/ф «Вовк з Уолл-Стріт»

                    Мега

06.10, 02.00 Мiстична Україна
07.15 Випадковий свiдок
09.00 Речовий доказ
10.10, 03.00 Правда життя
11.10, 18.00 У пошуках iстини
12.00 Секретнi територiї
13.00 Крила вiйни
14.00 Пiдземна Одiссея: ста-
родавнi мiста Iталiї
17.00 Природа сьогодення
19.00 Герої будiвельного май-
данчика
21.00 Пекiн: серце Китайської
iмперi ї
01.00 Сiяя: з нами у дику
природу

9:00 Для маленької компанії
9:40 Студія Вашингтон
10:00 Світ сьогодні
10:35 Євромакс Хайлайтс
11:00 Завтра - сьогодні
11:30 В Україні
13:00 Сила сталі
14:30 Час-Тайм
14:45 Всесвітня природна
спадщина
15:30 Огляд світових подій
16:00 Т/с Розслідування Мер-
дока
16:45 Галич
17:15 Час-Тайм
17:30 7 Чудес України
18:00 Т/с «Бюро легенд»
19:00 Світ сьогодні
19:30 Час-Тайм
19:45 Євромакс Хайлайтс
20:15 Т/с Розслідування Мер-
дока
21:00 Світ сьогодні
21:10 Візерунок дня
21:25 Гість на “Центральному”
21:40 Час-Тайм
22:00 Т/с «Бюро легенд»

                Мега

6.00 Правила виживання
07.00 Страх у твоєму домi
08.00 Бандитська Одеса
09.45, 01.40 Речовий доказ
10.55,  20.50 Герої будiвель-
ного майданчика
11.55, 05.25 Мiстична Україна
12.55, 19.50 Ремесла за при-
значенням
13.55 Дикi тварини
14.55 Гарячi точки
15.55, 21.50 Горизонт
16.55 Сiяя: з нами у дику
природу
17.55 Секретнi територiї
18.55 Прихована реальнiсть
22.40 Орел i решка
23.40 Апокалiпсис.  Перша
свiтова вiйна
02.50 Судiть самi
03.40 Правда життя

               Центральний

8:00 Вікенд на “Централь-
ному”
10:00 Потанцюймо
10:20 Т/с Розслідування Мер-
дока
11:00 «Зміни свій світ» Рік
Реннер
11:30 В Україні
12:00 Т/с «Горнблауер»
13:00 У гарній формі
13:30 Історія розказана з
любов’ю. Мгарська Святиня
14:00 Без Гриму з Анною
Буткевич
14:30 Легенди
15:00 Т/с «Бюро легенд»
16:00 Легенда з Романом
Мухою. Друга Ріка
17:30 Євромакс Хайлайтс
18:00 Огляд світових подій
18:30 Історія з Братами Кап-
рановими
18:55 Що кажуть
19:00 Суботнє Інтерв’ю
19:30 Т/с Розслідування Мер-
дока
20:15 Галич
20:55 Що кажуть
21:00 Огляд світових подій
21:30 Х/ф «Мовчання» 16+

                   Мега

06.10 Випадковий свiдок
09.00 Речовий доказ
10.10, 03.00 Правда життя
11.10, 18.10 У пошуках iстини
12.10, 00.00 Секретнi тери-
торiї
13.10 Крила вiйни
14.10 Пекiн: серце Китайської
iмперiї
17.10 Природа сьогодення
21.00 Пiдземна Одiссея: ста-
родавнi мiста Iталiї
01.00 Сiяя: з нами у дику
природу
01.30 Герої будiвельного май-
данчика
02.00 Мiстична Україна
05.15 Ремесла за призна-
ченням

СМЕРТЬ ПІД КОЛЕСАМИ ПОТЯГА
До поліції Лубенщини 2 листопада близько 14-00

надійшло повідомлення від громадян, що на 179-му
кілометрі перегону «Лубни-Солониця» потяг здійснив
наїзд на 35-річного жителя міста Лубни. Від отриманих
тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події.

На місці пригоди працює слідчо-оперативна гру-
па, яка встановлює обставини події.
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                 ПРОДАЮ
                БУДИНКИ
Будинок, 88,5 м2, р-н СШ

№6, вул. Кузні, газове опа-
лення, вода, ванна, туалет,
лічильники, підвал, сарай,
саж, садок, з/д 8,3 сот. Ціна
при огляді.

Тел. 066-492-05-34.
Будинок на два окремі

входи, всі зручності, центр,
10 соток землі. Торг при ог-
ляді. Тел. 050-304-76-93, 099-
346-88-08.

Будинок, 46,2 м2, цегля-
ний, 5 туп. Лермонтова, є
газ, вода, ванна, туалет, лі-
чильники, м/п вікна, супутни-
кове ТБ, в/яма, всі господарчі
будівлі, з/д 7,6 сот. Поряд ма-
газин, зупинка. Ціна при ог-
ляді.

Тел. 066-015-73-54.
Будинок 50 м2 в м. Лубни

в районі Товарного двору,
є всі господарські будівлі,
вода, газ та твердопаливний
котел, з/д 17 сот. Ціна дого-
вірна.

Тел. 066-362-77-24.
Будинок по вул. Фабрич-

ній, 53 м2, є газ, світло,
плита для дров, літня кухня
25 м2, сарай, погріб, 6 соток
землі.

Тел. 066-834-52-83.
Будинок 43,8м2, газифі-

кований, вода, електрика,
зем. ділянка 9,1 сот, сарай,
погріб, колодязь, до річки 0,5
км, до озера 0,3 км.

Тел. 095-390-20-83, 097-250-
91-54.

Будинок-вагончик в Киє-
ві, 6х2,5 м, утеплений, жилий
стан, кухня, ванна, спальня,
м/п вікна, бронедвері.

Тел. 099-720-64-67.
Будинок, 180 м2 в с. За-

сулля, вул. Лугова, л/к, га-
раж, погріб, сарай, з/д 20 сот.,
поруч озеро, річка.

Тел. 066-089-77-59.
Будинок 43,8м2, газифі-

кований, вода, електрика,
зем. ділянка 9,1 сот, сарай,
погріб, колодязь, до річки 0,5
км, до озера 0,3 км.

Тел. 095-390-20-83, 097-250-
91-54.

Будинок в с. Засулля з
усіма зручностями.

Тел. 095-175-82-64.
Будинок в с. Засулля 47,4

м2, по вул. Наливайка, є газ,
вода, л/к, сарай, погріб, ко-
лодязь з/д 0,19 га, поруч річка.

Тел. 066-019-46-88, 050-684-
45-04.

Будинок в с. Вороньки
Чорнухинського р-ну.

Тел. 099-330-75-33.
Будинок в с. Чуднівці, є

газ, вода, пічне опалення, л/
к, сараї, погріб, саж, 0,41 га
землі, 6 км. від м. Лубни, гар-
не місце.

Тел. 050-764-80-88,
095-915-49-68.
Будинок в с. Тернівщина

(Лубенського р-н)з усіма
зручностями. Ціна договірна.

Тел. +38 050-649-29-43.
Будинок, 56 м2, в с. Кар-

пилівка, дерев’яний, штука-
турений, є газ, опалення па-
рове, криниця, сарай, л/к
цегляна з газом без опален-
ня, л/к, 2 погреби: копаний,
мурований. Торг.

Тел. 066-932-99-17.

Будинок в с. В.В’язівок,
67,3  м2, цегляний, газ+піч-
не опалення, колодязь, є
всі господарські будівлі,
гараж, літня кухня+пічне,
35 сот. землі.

Тел. 066-813-52-39.
Будинок, 132 м2, 2-пов., с.

Засулля, 0,5 км від Лубен,
центр, аптека, школа-ліцей,
лікарня, магазини, 5 кімнат, єв-
ровікна, паркет, лоджія, балкон
6 м, всі зручності, гараж, ве-
ликий сад, з/д 20 сот., поруч ліс,
річка, недалеко пляж, затишне
місце.

 Тел. 066-913-70-42.
Будинок в с. Мацківці, з

господарськими будівлями,
поряд річка, з/д.

Тел. 063-379-57-52.
Хату в с. Н. Булатець, газ,

сарай, літня кухня, колодязь,
саж, зем. ділянка 0,15 га.

Тел. 066-269-04-72.
Будинок в с. Березоточа,

є сарай, погріб, скважина, з/
д 18 сот.

Тел. 066-987-80-87, 066-109-
69-19.

Будинок в с. Лукім’я Ор-
жицького р-ну, м/п вікна,
броньовані двері,  гараж,
сарай, парилка, з/д 0,25 сот,
приватизована, поруч р. Су-
ла. Тим, кому немає, де жи-
ти, продам по ціні розборки.

Тел. 099-726-91-39.

ДАЧІ,
ДІЛЯНКИ, ГАРАЖІ

Дачу у садовому ТОВ “Ліч-
маш”, є будинок, з/д 3 сот.
Ціна договірна.

Тел. 70-235; 066-713-52-05..
Гараж в кооперативі

“Москвич” є оглядова яма,
погріб.

Тел. 066-850-16-82.
Гараж в кооперативі “Фе-

нікс”.
Тел. 095-390-20-83, 097-250-

91-54.

ТРАНСПОРТ,
ЗАПЧАСТИНИ

 Сitroen Berlingo 2005р.,
1,9D (пасажир). Автомобіль
в хорошому стані. Замі-
нений ГРМ разом з усіма
роликами, ремінь генератора
з роликами, нові сайлент-
блоки, підшипники ступиці,
стійки стаб. Поміняні підшип-
ники і пальці в балці, передні
пружини і багато іншого що
потребувало заміні. Сидіння
трансформери, знімаються і
ставляться за 3 хвилини!
Хороше тонування. 2 комп-
лекти гуми. Авто на мені,
переоформлення будь-яке!

Тел. 095-631-04-24.
Автомобіль ВАЗ 21099,

2007 р.в., газ-бензин.
Тел. 050-229-00-67.
Автомобіль “Волинянка”

в гарному стані.
Тел. 050-564-71-71.
Скло фар, ліве крило заднє,

первинний вал коробки пере-
дач, щиток приборів голов-
ний, зщеплення колодки галь-
мівні передні, задні, карбю-
ратор стартер, каталог де-
талей автомобіля М-2140,
плакати по М-2140 - 7 шт.,

Тел. 066-850-16-82.
Запчастини до ГАЗ-21

“Волга”, передні лонжерони,
двері, передня балка, радіа-
тор, деталі ходової частини,

деталі двигуна, коробки КПП
та багато іншого, все нове.

Тел. 095-803-02-75.
Крило праве переднє ВАЗ

2108, 2109.
Тел. 099-542-03-45.
Скутер в гарному стані.
Тел. 050-564-71-71.

БУДМАТЕРІАЛИ,
ПОБУТОВА ТЕХНІКА,
МЕБЛІ, РЕЧI

Електровелосипед з Ні-
меччини, ціна договірна.

Тел. 099-726-91-39, 098-109-
68-73.

Велосипед “Україна”, по-
личку книжну, шкаф мета-
левий, музичний центр “Па-
насонік”, відеомагнітофон
“Самсунг”, самокат на 2-4 р.,
бутилі 5 і 10 л.

Тел. 066-916-72-09.
Ворота гаражні,  розм.

2х2,5, тов. 2 см..
Тел. 050-564-71-71.
Драбину залізну.
Тел. 050-564-71-71.
Обприскувач, стільці,

тумбочку поліровану, ночви
пластикові все в гарному
стані.

Тел. 050-564-71-71.
Відеокасети (кіно, музи-

ка),  дзеркалострічки всіх
кольорів для весілля.

тел. 067-747-43-76.
Баян “Тульський” 5 ряд-

ний, баян “Белорусь” 3
рядний, телевізор “Окай”
кольоровий, гантелі (15 кг).

Тел. 096-272-35-54.
Піаніно “Україна” - 1000

грн., телевізор “Шарп” (Ні-
меччина) - 400 грн., 2-ком-
фортну плитка-таганок нова
- 400 грн., взуттєва лапа з
насадками - 200 грн.

Тел. 095-469-37-60.
Домбру. Ціна 200 грн.
Тел. 095-671-15-53.
Телевізор LD, “Самсунг”,

радіолу Урал, м’ясорубка
чавунна ручна, кришталеві
вази та салатники, кофейний
сервіс, стакани, гранчаки.

Тел. 095-155-18-59.
Телефон iPhone7 на 32

GB, неверлок, гарний стан, в
ремонті не був, колір золо-
тисто-рожевий.Комплекта-
ція: шнур, адаптер, скрепка,
коробка, б/в. Ціна3800 грн.

Тел.095-926-43-98.
Батареї чавунні.
Тел. 066-913-70-42.
Соковижималку “Стру-

мок” ручна, швейну машинку
ручну.

Тел. 099-542-03-45.
Кабель електричний

ПВСм - 4х10, довжина 22,
дуже якісний. Ціна 90 грн./м.

тел. 066-81-63-566.
Дублянку чоловічу 52 р.

(коричнева), б/в, шапки
норкові (чолов.) 58 р., жіночі
57 р. б/в в гарному стані,
шубу чолвоічу 50-52 р. (нова).
Все недорого.

Тел. 050-814-46-45.
Двері міжкімнатні з двох

частин, 2,27х54.
Тел. 095-527-54-46.
Контейнер 5 т. на Лубен-

ському ринку.
Тел. 066-089-77-59.
Миски, тарілки, блюдця,

чашки, стакани, чарки, фу-
жери, вази, термос на 3
порції, салатниця, банки - 3
л., 1,5 л., 1л., сифон для газ
води.

Тел. 066-850-16-82.

Соковижималку “Стру-
мок” ручну, швейну машинку
ручну.

Тел. 099-542-03-45.
Стіл-книжку, крісло

крутяще (Німеччина), двері
глухі міжкімнатні 2мх80, двері
під скло 2 мх60 см.

Тел. 066-850-16-82.
Стінку меблеву на 3 сек-

ції, б/в, ціна договірна.
Тел. 066-713-52-05, 70-235.
Крісло-диван, широкий в

гарному стані, велюровий.
Тел. 050-585-27-08.
Вішалку, килим,  доріжки,

килим, ліжка, стіл, люстру,
штори, тумбочку, крісло,
тостер, праску, прасувальну
дошку, т/в “Techwood”, або
обмін на с/г продукцію.

Тел. 066-686-02-79.
Ящики дерев’яні, як скри-

ні, кришка гарно зачиняється.
Тел. 095-82-13-072.
Килим 2х3 м2 в гарному

стані, б/в.
Тел. 70-235,  066-713-52-05.
Килим на стіну 2х3 м,

шапку норкову - 57 р., шапку
цигейкову 57 р., полушубок
54 р.

Тел. 066-850-16-82.
Холодильник “Чинар-7” -

1500 грн., “Днепр” - 1400
грн.

Тел. 095-82-13-072.
Балони газові.
Тел. 095-393-65-67.
Вугілля. Самовивіз. Ціна

договірна.
Тел. 099-021-02-60.
Сіно, солома в тюках.
тел. 099-72-064-67.
Дрова горіх, сухі. Недо-

рого.
Тел. 095-928-97-40.
Вулики.
Тел. 099-72-064-67.

        С/Г ПРОДУКЦІЯ

Мед з різнотрав’я та со-
няшника, чистий без домі-
шок викачка 1 серпня – 60
грн. – 0.5 л. Можлива дос-
тавка по місту. Ціна вказана
без тари.

Тел. 099-443-38-68.
Буряк кормовий, картоп-

лю дрібну. Ціна 2 грн./кг.
Тел. 099-057-48-25.
САДЖАНЦІ полуниці “Ре-

феранта”. Ягода духмяна
та смачна, плодоносить з
ранньої весни до замо-
розків.

Тел. 099-047-63-49.
Перепелині яйця - 10 шт.

- 15 грн, тушки перепелів - 1
кг - 160 грн.

Тел. 096-946-02-30.
Тушки кролів.
Тел. 066-016-33-62.

                ТВАРИНИ
Цуценят німецької вів-

чарки, проглистовані, про-
вакциновані,  народилися
26.07.21.

Тел. 066-441-20-57.
Козенят віком 5-6 місяців.
Тел. 050-530-062-64.
Поросят. Можлива дос-

тавка
Тел. 066-249-60-72.
Телицю коричнево-білого

окрасу вік 1 рік 2 міс.
Тел. 066-838-17-39.
Кобилу, вік 13 років і весь

с/г інвентар.
Тел. 099-76-55-137.

               КУПЛЮ
Пшеницю, ячмінь, насін-

ня соняшника, кукурудзу.
Самовивіз.

Тел. 096-259-19-49 (Сергій).

               ЗДАЮ
Квартиру 1-кімнатну в

гарному стані, частково меб-
льована (1 чи 2 людині).

Тел. 063-36-39-233.
Будинок по вул. Лермон-

това (м.Лубни), оплата дого-
вірна.

Телефон: 050-298-97-91.

                 РІЗНЕ
Потрібен репетитор з анг-

лійської мови для 9 класу.
Тел:095-926-43-98, Анна.
Потрібен репетитор  з

української мови та біології.
Тел. 066-016-33-62.
Віддам  кішечку стерилі-

зовану 1,5 р., і кішечку чорно-
білу, пухнасту 2 міс. в добрі
руки.

Тел. 095-202-40-11.

КУПЛЮ
ÊÓÊÓÐÓÄÇÓ та ÑÎÍßØÍÈÊ.

Самовивіз.
               Мінімальна партія 25 тонн.
            067-281-99-08, 096-259-19-49.

ÊÓÏËÞ
ÊÎÐÎÂÓ або ÒÅËÈÖÞ

на утримання.
Тел. 096-338-26-25.

КУПЛЮ ÊÎÐÎÂÓ
чи ÒÅËÈÖÞ
на утримання.

Тел. 095-158-51-83,
068-608-50-79.

ÑÏÈËßÞ
ÄÅÐÅÂÎ
будь-якої складності.

Якість гарантую.
050-68-66-532,
068-439-17-17.

Полтавські галушки з куркою
та грибами – як приготувати
500 мл кефіру кім-

натної температури
  4–5 склянок бо-

рошна
1 чайна ложка солі
1 чайна ложка соди
Рослинна олія для

смаження
400 грамів курячого

філе
 300 грамів свіжих

печериць
1 велика цибулина або 2 середні
3–5 столових ложок сметани
Часник – за бажанням

Кефір вилийте в миску, додайте трохи бо-
рошна, сіль і соду, перемішайте. Після цього,
невеликими порціями додавайте борошно і вимі-
шайте, щоб вийшло м’яке тісто. Викладіть тісто
на посипану борошном дошку і замісіть тісто для
галушок. Готове тісто залиште на 20 хвилин під
рушником, після чого ще раз добре вимішайте і
наріжте галушки. Приготуйте галушки на пару
(якщо немає пароварки, це можна зробити на ситі
або обв’язати каструлю марлею). Врахуйте, що
при приготуванні галушки збільшаться в розмірах
приблизно вдвічі. Галушка середнього розміру
готується на пару приблизно 5 хвилин.

Тим часом очистіть і подрібніть цибулю. Куряче
філе наріжте кубиками. Гриби наріжте невеликими
скибочками. Часник подрібніть. На вершковому
маслі підсмажте цибулю до золотистого кольору,
потім додайте куряче філе, ледь підсмажте,
додайте гриби. Посоліть і поперчіть. Коли м’ясо
буде готове, викладіть суміш зверху на галушки,
в кожен горщик додайте сметану і трохи води.
Горщики з галушками поставте в гарячу духовку
і запікайте 20–30 хвилин або до готовності.
Смачного!

Тарталетки з крабовими
паличками та плавленим сиром
Приготуйте начинку з крабових паличок, сиру,

часнику та майонезу, нафаршуйте їй тарталетки
і відразу подавайте до столу,
поки вони соковиті та хрусткі.

7 інгредієнтів
інгредієнти
• Тарталетки вафельні – 7-

8 шт.
• Крабові палички – 80 г
• Плавлений сир – 80 г
• Майонез – 50-60 г
• Часник – 1-2 зубчики
• Сіль, чорний перець – за смаком
• Кріп – для подачі

Ñêóïîâóþ:

- бики (45-48 грн)
- телиці (40-44 грн)

- корови (30-38
грн)
098-631-03-93,

    Володимир
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ÌÅÒÀËÅÂI
ÃÀÐÀÆI

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÒÀ ÌÎÍÒÀÆ.
Òåë. 099-220-67-98;

097-647-62-34.
www.skelya.com.ua

ГАРАЖI  МЕТАЛЕВI
òåïëèö³, àëüòàíêè.

Ãàðàíò³ÿ 5 ðîêè.
Òåë.  050-731-71-15.

ÇÀÃÎÒ²ÂËß
âåëèêî¿ ðîãàòî¿
 õóäîáè, êîí³.

Ïîñò³éíî ñàìîâèâ³ç.
050-581-29-19,
098-677-51-85,
050-594-11-46.

ÏÐÎÄÀÆ ÁÐÎÉËÅÐ²Â
    ДОРОСЛИХ та ПІДРОЩЕНИХ

(починаючи з 2-х тижневого віку)
с. Стадня, с. Вили.

Тел. 050-30-454-30,
097-87-912-57.

Прохання телефонувати
в робочий час.

www.metgar.com.ua

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ,  ТЕЛИЦЬ,
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, КІЗ.  Дорого.
   Цілодобово. Вимушений доріз.
Тел.   095-774-85-74, 067-299-60-55, Анатолій.

097-230-23-19;
066-865-85-95.

КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ,

ТЕЛЯТ, КІЗ.
ДОРIЗ.

Терміново
виклики.

Доріз. Цілодобово.

ÊÓÏËÞ ÂÐÕ
ÄÎÐÎÃÎ:

ÊÓÏËÞ ÊÎÐ²Â, ÁÈÊ²Â, ÊÎÍÅÉ,
  ÒÅËßÒ.  Вимушений забій.
    Доріз.   Дорого.  Цілодобово.
    066-636-06-16, 096-674-95-86.

Вимушений забій.
    Доріз.   Дорого.  Цілодобово.
    066-636-06-16; 096-674-95-86.

ÊÎÐ²Â, ÁÈ×Ê²Â, ÊÎÍÅÉ, ÒÅËßÒ.
ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ Ì’ßÑÎÊÎÌÁ²ÍÀÒ ÇÀÊÓÏÎÂÓª

ÊÓÏËÞ: телят, корів, биків,
коней, кіз. Самовивіз.

Тел. 066-865-85-95, 097-230-23-19.
   Вимушений забій. Найвища ціна.

Ì‘ßÑÎÊÎÌÁ²ÍÀÒ
ÇÀÊÓÏÎÂÓª ÂÐÕ

ÄÎÐÎÃÎ.
Вимушений забій.
Терміновий викуп.

Цілодобово. Самовивіз.

 Тел. 095-158-51-83, 068-608-60-79.

М’ясокомбінат закуповує
КОРІВ, БИКІВ,  ТЕЛИЦЬ,ТЕЛЯТ, КОНЕЙ.
Дорого.  Цілодобово. Вимушений доріз.
Самовивіз. Тел.   066-966-94-86, Юра.

ÊÓÏËÞ ÂÐÕ.
  ÊÎÍÅÉ.

Дорого. Порядно.
066-603-67-19,
098-959-05-17,

 Юрій Григорович.

           ПОТРІБНІ
ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ
               Київ. Вахта.

       Тел. 066-959-07-27.

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß
ÏÀÐÊÀÍ²Â

ç ïðîôíàñòèëó;
ÂÎÐÎÒÀ, ÍÀÂ²ÑÈ, ÃÀÐÀÆ².

099-417-57-53.

віком 3-4 місяці чеської породи «Домінант» (в
п’яти кольорах: червоні, сріблясті, зозулясті, чорні,

попелясто-голубі). Несеться по
1-2 яйця кожного дня, за що її
і прозвали «курочка – стаха-
новка». Яйце крупне, жовто-
коричневого відтінку.

Тел. 095-485-56-29,
(Наташа).

Ïðèéìàºìî çàÿâêè íà

ÊÓÐÎ×ÊÓ-ÌÎËÎÄÊÓ

В охоронну фірму  вахтовим
   методом 21/21  потрібні

ОХОРОННИКИ
ТА НАЧАЛЬНИКИ

ОХОРОНИ.
Робота постійна.
З/п 400 грн за зміну.
Проживання в гуртожитку,
харчування на  об’єкті за
рахунок роботодавця.

Тел.050-305-38-28.

РОБОТА В КИЄВІ  ТА ЗА  КОРДОНОМ  З ПРОЖИВАННЯМ!
Запрошуємо жінок та чоловіків для роботи в Києві –

прибирання в магазинах та за кордоном – в різних сферах.
Вахтова або постійна зайнятість, ЗП до 18000 грн./міс.
             098-070-60-50,  095-070-60-50, Світлана.

ÊÓÏËÞ ÒÅËßÒ,
ÁÈ×Ê²Â, ÂÐÕ.

Дорого.
050-988-42-77,

095-354-39-93.

НОВОЖАНІВСЬКИЙ
М’ЯСОКОМБІНАТ
ЗАКУПОВУЄ ВІД

НАСЕЛЕННЯ
ÊÎÐ²Â,

ÁÈÊ²Â,
ÒÅËßÒ,
ÊÎÍÅÉ.
Дорого!

ФЕРМЕРСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО

закуповує
ÁÈ×Ê²Â, ÒÅËÈÖÜ
       від 150-500 кг.,
      ÒÅËÈÖÜ
 парувального віку та
ÊÎÐ²Â
Ä²ÉÍÈÕ

в будь
який кількості!
099-173-75-70,
098-266-20-42.

 066-41-80-929,
  068-108-40-70

ДОСТАВКА: щебінь,  гран-
відс ів, бут. камінь, пісок,
цегла, перегній, земля, дро-
ва. Вивезу сміття. Достав-
ка матеріалів по місту та
району.
    Тел. 050-283-44-22.

МОНТАЖ теплих
внутрішніх відкосів
із сучасних сендвіч-
панелей.

Тел. 099-390-06-07.

ПОЛТАВСЬКИЙМ’ЯСОКОМБIНАТ
    ÇÀÊÓÏÎÂÓª ì’ÿñî õóäîáè:
  корів, телиць, биків, коней, кіз.  Дорого.
      098-100-18-13,050-181-19-89.

КУПЛЮ ДОРОГО
будівлю під розбір.
Тел. 095-700-19-25.

Будівельні матеріали б/
в: цегла, дрова та інше.
Ціни мінімальні.
Телефонуйте і ми домо-
вимося!

Тел. 095-700-19-25.

ÂÅÒÀÏÒÅÊÀ
на вулиці Садовій  “Дім. Сад. Город”

запрошує на роботу

ÏÐÎÄÀÂÖß-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ

Тел. 050-10-28-398.

ЗАКУПОВУЄМО
ЗЕРНОВІ:

пшеницю,
ячмінь, кукурудзу,
    соняшник, сою.

Можливий
самовивіз.

Тел. 099-54-20-379.

ТОВ «ДОБРИЙ
ФЕРМЕР»

Закуповує телят від 40
кг до 200 кг різної
вгодованості.
Тел. 067-923-67-25,

066-615-07-44.
Порядність гарантую.

×ÈÑÒÊÀ
ÊÎËÎÄßÇ²Â

Викачка мулу,
чищення дна.  Ремонт
кілець. Поглиблення

колодязя.
  066-154-73-26,
   099-177-98-73.Ì’ßÑÎÊÎÌÁ²ÍÀÒ ÇÀÊÓÏÎÂÓª

          дорого ВРХ: кіз, баранів, коней.
Самовивіз. Вимушений забій. Цілодобово.
Тел. 099-966-01-10, 096-338-26-25.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
 Æ²ÍÊÈ
íà ÃÎÐ²Õ.

За детальнішою ін-
формацією звертатись
за тел.
095-503-61-33,

Василь.

У зв’язку з розширенням підприємства на
постійну, високоплачувану роботу потрібні
працівники:

 Вантажники (чоловіки віком 20-50 років);
 різноробочі (чоловіки);
 оператори на обладнання;
 зварник;
 електрик;
 водії на вантажний автомобіль категорії “СЕ”
 водій на перевантажувач (крановщик).

Довідки тел. 099-606-76-77 – Ігор,
066-072-35-80 – Наталія.

   ПОТРІБНІ ÂÎÄ²¯ та ÊÀÑÈÐÈ
для виїздної закупки с/г продукції на автомобілях
підприємства.

З/п висока. Без плати за оренду автомобіля.
Тел. 099-606-76-77 – Ігор.

×ÈÑÒÊÀ
ÊÎËÎÄßÇ²Â.
066-045-92-58.

ÑÊÓÏÎÂÓÞ:
– ÊÎÐ²Â (32-38 ãðí)
– ÁÈÊ²Â (47-48 ãðí),
– ÒÅËÈÖÜ (42-44 ãðí),

ïðîáëåìí³ òà äîð³ç.
Ö²ËÎÄÎÁÎÂÎ.

096-849-72-59, Âàäèì.

     Тел. 067-769-15-52.
Ö³ëîäîáîâî.

 Á²ÉÍß ÇÀÊÓÏÎÂÓª
КОРIВ,  КОНЕЙ,  МОЛОДНЯК ВРХ
Лежачі, проблемні. Доріз.
Терміново.

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ
- виготовлення
пам’ятників;
- квітників з граніту,
цементу;
- установка, заливання
бордюр;
- укладання плитки;
- фото на емалі;
- штучні квіти.

Вул. Гайдая, 35.
  Тел. 066-529-42-35 (Олег).

ÏÐÎÄÀÌ
 маленьких поросят
м’ясних порід.

Тел. 095-866-86-63.

ДОСТАВКА: пісок, щебінь,
гранвідсів, бут. камінь, цег-
ла, шифер, дошка, перегній,
земля. Вивезу сміття.
Автоперевезення.
   Тел. 095-679-28-80.

ПРОДАМ КАЧКУ віком 3
місяці. Ціна 55 грн. за 1
кг. живої ваги. с. Вовчик.
         050-602-71-44,
       095-827-96-48. ПРОДАЮ КУРЕЙ НЕСУ-

ЧОК білу та червону. Вік
10 міс. вже несуть яйця.
             ДОСТАВКА.

Тел. 099-249-52-30,
099-973-10-52

 ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß
         ÏÎÄÓØÎÊ

 067-102-96-69
Виїздна майстерня.

ÐÅÌÎÍÒ
ХОЛОДИЛЬНИКІВ.

Виїзд до замовника.
Тел. 050-969-44-94.
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6.11 субота           ніч  +12°C   день +11°C ясно
7.11 неділя           ніч  +5°C      день +9°C ясно
8.11 понеділок     ніч  +4°C      день +15 °C хмарно
9.11 вівторок        ніч  +4°C      день +17°C хмарно
10.11 середа        ніч  +1°C      день +7°C дощ
11.11 четвер         ніч  +3 оС      день +7 °С дощ
12.11 п’ятниця     ніч  +2°C      день +3 °C хмарно

Відповіді
на кросворд,

розміщений у №44

 Àñòðîëîã³÷íèé ïðîãíîç   Â²ÄÃÀÄÀÉ ÊÐÎÑÂÎÐÄ –
ÎÒÐÈÌÀÉ 100 ÃÐÍ  ÍÀ ÊÎÌÓÍÀËÊÓ!!!

Óìîâè êîíêóðñó ÷èòàéòå ó ¹41, 42.

на 8 - 14 листопада
ОВЕН (21.03-20.04). Удалий тиждень. Ваш друг може
дати вам корисну пораду або зробити важливу
послугу. Колеги по роботі будуть підтримувати ваші
пропозиції, а начальство може нагородити премією.
Підходящий час для прийняття відповідальних
рішень, оцінюйте поточні справи й корегуйте плани

так, як важаєте за потрібне. У вихідні потрібно активно від-
почити. Сприятливий день – четвер, несприятливий день –
понеділок.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05). Наступає досить удалий в
емоційному плані період. Ви будете реагувати на
все спокійно й знайдете позитив навіть у складній
ситуації . Ніхто не виведе вас з рівноваги. Осте-
рігайтеся чужих порад, не виключено, що їх будуть
давати приховані недоброзичливці. Подумайте, що

б ви прагли змінити, дуже скоро у вас з’явиться така можливість.
У вихідні ви будете приємним співрозмовником,  отож не
цурайтесь компанії. Сприятливий день – п’ятниця, несприят-
ливий день – середа.

БЛИЗНЯТА (22.05-21.06). Ви відчуєте, що зробили
великий крок назустріч мрії. Ви рухаєтеся в пра-
вильному напрямку до заповітної мети. І всесвіт
допомагає вам, забираючи перешкоди на шляху.
Потрібно тільки вірити й чекати. Ваша кохана
людина прислухається до ваших порад і допоможе

в реалізації планів. У вихідні ви добре відпочинете у веселій
компанії. Сприятливий день – четвер, несприятливий день –
вівторок.

РАК (22.06-23.07).  Ваша кипуча енергія допоможе
добитися успіху в роботі.  Ваші плани можуть
змінитися, але все буде сприяти розвитку партнер-
ських відносин. Для нового витка духовного росту й
розвитку вам необхідно безжалісно позбуватися від
усього непотрібного, що створює у вашому житті

плутанину. Прийде цікава для вас інформація. У вихідні візит
до родичів сприятливо вплине на вас. Але не перешкодить
прогулятися на самоті й поміркувати. Сприятливий день –
понеділок, несприятливий день – субота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Небажано будувати грандіозних
планів, багато чого загрожує раптово змінитися.
Імовірно, ви будете змушено вирішувати одночасно
найрізноманітніші ділові проблеми. Можливо, вам
доведеться виконувати роль посередника на про-
хання друзів або близьких. Але ви зможете швидко

впоратися з безліччю питань. Слід уникати авантюрних
історій, на деякі пропозиції краще відповісти ні. У вихідні
знайдеться час для розваг,  поїздок або візиту до рідних.
Сприятливий день – понеділок, несприятливий день – четвер.

ДІВА (24.08-23.09). Вам необхідно зосередитися й
згрупуватися перед рішучим і успішним стрибком
вгору кар’єрними сходами. Правда, доведеться за-
бути про сумніви та сантименти. Усім не догодиш.
Працювати доведеться більше, зате ви перейдете
на більш високий фінансовий щабель. Є небезпека

з наївності попасти в майстерно розставлені сіті в особистому
житті. Необхідно зберігати тверезість розуму, а будь-який
емоційний зрив загрожує небезпечними наслідками. У вихідні
пом’якшаться навіть найгостріші кризові ситуації, з багатьох
проблем удасться знайти вихід. Сприятливий день – п’ятниця,
несприятливий день – середа.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Період сприяє цікавим зна-
йомствам, захоплюючим відкриттям і плідному
співробітництву. Вам можуть перешкодити неспо-
дівані обставини, але вже скоро все піде по торова-
ній дорозі. Виявить лояльність стосовно начальства,
і  воно не сповільнить виділити вас.  Ви будете

надзвичайно приємним співрозмовником. Старші родичі можуть
виявитися джерелом досить корисних порад. У вихідні на вас
чекає приємна поїздка. Сприятливий день – вівторок,
несприятливий день – понеділок.

СКОРПІОН (24.10-22.11). Успіх можливий по всіх
фронтах, головне - нічого не боятися й вірити в себе.
Вас чекає великий прибуток або пропозиція посісти
керівний пост, що дозволить вам стати забезпеченою
людиною. Сконцентруйтеся на розборі власних ба-
жань.  Зрозуміли, чого бажаєте в цей момент

найбільше? Починайте працювати у відповідному напрямку. І
у вас усе вийде. Сприятливий день – понеділок, несприят-
ливий день – середа.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12). Доведеться розбиратися з
невідкладними справами, можлива надмірна заван-
таженість на роботі. До всього іншого вас можуть
атакувати проблеми з минулого, без рішення яких
не буде просування вперед. Вам знадобляться ти-
танічні зусилля, щоб прорватися. Зате у вихідні

настане пора відпочинку й умиротворення. Сприятливий день
– вівторок, несприятливий день – четвер.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01). Зараз саме час для налагод-
ження втрачених зв’язк ів,  як і вам пригодяться в
найближчому майбутньому. Постарайтеся привести
ваші думки й почуття в порядок. І перестаньте
киснути, загляньте в себе, врівноважте емоційний

стан. Не забувайте про рідних і близьких людях. Сприятливий
день – середа, несприятливий день – субота.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02). Добитися успіху ви зможете
тільки за допомогою особистих організаторських
вмінь і нових ідей. Не чекайте, що хтось інший ви-
рішить ваші проблеми. Події будуть сприяти поліп-
шенню  матеріального становища. Постарайтеся не
відкладати сімейні справи на потім, побалакайте

відверто з близькими, схоже, в особистій сфері у вас назріли
проблеми, які  не варто ігнорувати. Сприятливий день –
вівторок, несприятливий день – п’ятниця.

РИБИ (20.02-20.03).  На роботі очікуються зміни.
Причин для паніки немає, але можна задуматися над
підвищенням власної кваліфікації. Коли-небудь неод-
мінно знадобиться,  навіть якщо й не зараз же.
Постарайтеся все дуже ретельно обміркувати, перш
ніж виголошувати ключові слова. Успіх будь-яких

переговорів залежить винятково від чіткості вашої аргумен-
тації. А от з поїздками й з налагодженням партнерських відно-
син вам просто пощастить. Сприятливий день – п’ятниця,
несприятливий день – середа.

Календар магнітних
бур на листопад

Останній місяць осені не буде
дуже спокійним у геомагнітному
плані, але й затяжних магнітних бур
також чекати не слід.

Вони різко виникнуть і так само зникнуть.
6 листопада – слабка магнітна буря
11 листопада – середня магнітна буря
14, 28 листопада – сильні магнітні бурі

Календар стрижок: сприятливі та
несприятливі дні  у листопаді

6-11 листопада – сприятливі дні для будь-яких
перевтілень! Міксуйте кольори, робіть унікальні стрижки.
Ходіть в салони краси за настроєм та гарною укладкою.

12 листопада – не найкращий день для фарбування,
проте Місяць віщує удачу для нової довжини волосся.

13 листопада – гарний день для догляду за зачіскою
вдома. Салон краси краще не відвідувати.

ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР
НА ЛИСТОПАД

6 листопада – ікони Божої Матері Всіх скорботних Радість.
7 листопада – мучеників Маркіяна та Мартирія
8 листопада – великомученика Димитрія Солунського.
9 листопада – мученика Нестора Солунського
10 листопада – великомучениці Параскеви
11 листопада – преподобномучениці Анастасії Римлянки.
12 листопада – священномученика Зиновія.
13 листопада – мученика Епімаха.
14 листопада – безсрібників і чудотворців Косми і Даміана

Асійських і матері їхньої.
15 листопада –  Смоленської ікони Божої Матері
16 листопада – мучеників Акепсіма єпископа,
17 листопада – преподобного Іоанникія Великого.
18 листопада – мучеників Галактіона і Єпистимії.
19 листопада – преподобного Варлаама Хутинського.
20 листопада – ікони Божої Матері Взграння.
21 листопада – Собор архістратига Михаїла та інших

небесних сил безтілесних.
22 листопада – мучеників Онисифора і Порфирія,

преподобної Матрони.
23 листопада – апостолів від 70-ти Ераста, велико-

мученика Георгія
24 листопада – великомученика Міни.
25 листопада – святого Іоанна Милостивого.
26 листопада – мучеників Антоніна, Никифора і Германа,

мучениці Манефи
27 листопада – апостола Пилипа, священномученика

Феодора Грудакова пресвітера
28 листопада – початок Різдвяного посту
29 листопада – Різдвяний піст, апостола і євангеліста

Матвія,
30 листопада – Різдвяний піст, святого Григорія Чудо-

творця, мучеників Аціскла і Вікторії Кордувійських
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6 листопада випов-
нюється 70 років нашій
дорогій матусі, бабусі,
дружині, тещі, свасі МО-
МОТ ВІРІ МИКОЛАЇВНІ,
яка мешкає в с. Висачки.

У день Вашого, матусю,
                       ювілею
Ми Вас вітаємо сім’єю.
Здоров’я і щастя зичимо
                  не на рік
На все життя бажаємо
                       щиро.
Спасибі, матусю,
     що життя дарували,
Спасибі, матусю,
     що ви нас навчали.

Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях
                                        палає,
А руки, мов крила, внучат
             і правнучат пригортають.

З ЛЮБОВ’Ю І ПОВАГОЮ ВСЯ
ЛЮБЛЯЧА РОДИНА.

6 листопада святкує 70-річчя
сестра і люба тітонька ЛЮБОВ
МИКОЛАЇВНА ТЕРЕЩЕНКО, що
проживає в с. Вовчик.

Вітаємо Вас з днем народження
і бажаємо міцного здоров’я та
доброти від рідних, внуків та
правнучки та щоденної радості.

СЕСТРА ВІРА ТА ПЛЕМІННИЦІ
НАТАША, НІНА, ОЛЯ.

7 листопада наші батьки АНАТОЛІЙ та
ЛЮБОВ ЛИТВИНЕНКО святкують золоте ве-
сілля.

Сьогодні у нас в хаті радісне свято –
Золоте весілля у мами і тата.
Ми дружно зібралися вас привітати,
Здоров’я і щастя обом побажати.
Спасибі, рідненькі, за щирість
                сердечну,
За руки робочі, недоспані ночі.
Бажаємо щастя, добра і тепла,
Здоров’я міцного,
                       радісних днів,
На Многая і благая літа!
      СИН, ДОНЬКА ТА ЇХ РОДИНИ.

7 листопада святкують золоте весілля
прекрасна подружня пара АНАТОЛІЙ та
ЛЮБОВ ЛИТВИНЕНКИ.

П’ятдесят гідних років
У шлюбі ви вже живете.
Тягарі, любов і щастя
За руки разом несете.
Вітаємо з річницею,
Щастя вам, здоров’я,
                         сили,
Щоб горе і біди
Ніколи не підкосили!

З ПОВАГОЮ СВАТИ ЯСЬКИ.

3 листопада ювілей-
на дата – 80 років нашої
мами, бабусі, прабабусі
жительки с. Малий В’я-
зівок МАРІЇ МИКОЛАЇВ-
НИ КАЮН.

Люба матусю,
      Вас щиро вітаєм!
Спасибі за ласку,
    за ніжну турботу,
За чуйність,
гостинність, невтомну
                       роботу.
Господь хай дарує
            здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька,
      що Ви нас зростили,
Щоб здоров’я було,
       щоб жили – не тужили,
Ви найбільшого щастя
                 в житті заслужили.
Живіть вічно, мамо,
        бо ви в нас найкраща!

З ПОВАГОЮ ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

7 листопада дорогих наших дідуся і ба-
бусю  АНАТОЛІЯ ДМИТРОВИЧА і ЛЮБОВ
ІВАНІВНУ ЛИТВИНЕНКО від щирого серця
хочемо привітати з чудовою подією у їхньому
житті – Золотим весіллям!!!

Сьогодні дата пам’ятна,
Сказати можна – золота!
Дозвольте Вас нам привітати,
Від щирого серця побажати:
Живіть не менше як до ста літ,
Не знайте горя, лиха й бід,
Своєю мудрістю Ви нас навчайте,
Порадами завжди допомагайте!
Здоров’я міцного хай Бог
                      Вам пошле,
Сили багато земля Вам дає,
Теплом своїм сонце зігріє,
А доля здійснить усі ваші мрії!

З ПОВАГОЮ ТА ЛЮБОВ'Ю
ВНУКИ І ПРАВНУКИ.

9 листопада – Всеукраїнський
день працівників культури та

майстрів народного мистецтва

7 листопада – День працівників
соціальної сфери

Так уже склалося, що в галузі культури тру-
дяться люди, для яких ця сфера діяльності є без
перебільшення життям. Адже це не лише творча
праця, яка має на меті дарувати свято, а й ви-
ховувати, робити громадян нашого краю вищими
духовно і прекрасними душевно водночас. І коли
інші відпочивають, працівники культури та майстри
народного мистецтва трудяться, даруючи хороший
настрій та натхнення.

Їх життя нерозривно пов’язане з народною
творчістю, адже саме вона є невичерпною скарб-
ницею культурного життя будь-якого народу. Лу-
бенщина має прекрасні багаторічні культурні і
мистецькі традиції, багато колективів художньої
самодіяльності з гордістю носять звання народ-
ного та зразкового. За цим стоїть напружена багато-
річна праця десятків, а то й сотень людей, які
дарують радість землякам.

Щиро вітаю працівників культури та майстрів
народного мистецтва з професійним
святом! Хай вагомим урожаєм коло-
ситься ваша культурна нива, хай нат-
хненно співає душа, хай вогник твор-
чості ніколи не згасає в серці. А до
цього бажаю міцного здоров’я, нез-
радливого особистого щастя, вагомих
трудових звитяг, благополуччя і задо-
волення від життя!

З повагою Юрій ЛИТОВЧЕНКО,
начальник управління культури

та мистецтв.

Це свято – особливе в календарі. Адже його
святкують люди, чиї серця б’ються в унісон з
серцями десятків і сотень земляків, які потребують
сторонньої допомоги і підтримки у вирішенні ба-
гатьох соціальних і побутових проблем. Це люди,
які розуміють чужий біль і страждання і завжди
готові прийти на допомогу. Вони допомагають не
лише у вирішенні багатьох насущних проблем, але
й у буквальному сенсі подовжують життя мало-
забезпеченим та соціально незахищеним верст-
вам населення.

Це не лише різноманітні виплати, а й допомога
одиноким пристарілим, тим людям, хто перебуває
у складних життєвих обставинах, хто в силу тих
чи інших причин опинився на самоті з викликами
часу.

Щиро дякую всім і кожному працівнику соціаль-
ної сфери Новооржицької громади за вашу працю,
за небайдужість, за уміння підтримати, розрадити,
допомогти. Вітаю працівників соціальної сфери з

професійним святом. Бажаю міцного
здоров’я, довголіття, нехай ваші
добрі справи повертаються до вас
сторицею. Будьте щасливі, успішні,
молоді душею і співчутливі серцем.

Анатолій ТІТЕНКО,
Новооржицький селищний голова.

8 листопада у селі В.
Булатець святкуватиме
ювілей наша найдорож-
ча людина у світі. Наша
рідна матінка, ненька –
НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА ЗАЛА-
ТА!

Мила Мама! Твої ніжні і
ласкаві руки спочатку носи-
ли нас, потім вчили писати,
підтримували і показували
нам правильний шлях. Іноді
ми тебе не слухалися і
робили все по-своєму, ти
сумувала і допомагала нам

у будь-якій ситуації. Мама, ти завжди в нашій
душі, де б ми не були. Сьогодні твій день народ-
ження, і ми бачимо, що ти трохи сумуєш, але це
марно. День народження – це прекрасний привід
багато-багато раз сказати тобі спасибі, тебе
обійняти і ще раз нагадати: «ТИ
НАЙКРАЩА МАМА НА СВІТІ! »
Будь щаслива і залишайся зав-
жди такою ж молодою і красивою,
а ми постараємося тільки раду-
вати тебе! З днем народження,
рідненька!

З любов’ю та повагою СИН,
ДОНЬКА, ВНУК, ЗЯТЬ.

7 листопада ювілейний
день народження святкує жи-

телька с. Броварки МАРІЯ ІВАНІВ-
НА КРИВЕНКО.

Село Броварки
осінь заквітчала,
Прибравши

у барвисті кольори.
Бо і вона, чарівна, певно
                   знала,
Що свято тут осінньої
                         пори.
Матусенька, бабуся,
                 прабабуся,
Свекруха, теща, тьотя
                 та сестра –
Марія Іванівна Кривенко
Свій ювілей сьогодні
                    зустріча.
Вам, рідна, 80 літ!
Таких же теплих,
            як погоже  літо,
Таких же, як ясна весна,
Коли від щастя хочеться радіти.
Таких, як щедра осінь золота,
Коли врожай такий, що серце завмирає.
Таких, як чарівна зима,
Яка незгоди снігом замітає.
Було усе у вашому житті,
Воно таке, як гарна, мудра книга.
Де вами списано ті сторінки рясні,
Сльозами, щастям, радістю прожиті.
Немало смутку впало на рядки,
Ще більше радістю і щастям заяснілі,
Ви працею і піснею жили,
Духмяний коровай та хліб пекли,
І капусняк смачний для всіх варили.

До вас ми горнемося в щасті
                                       і журбі,
Порадниця і роду берегиня!
Живіть у щасті і здоров’ї
ще довго, довго на святій землі,
Нас зустрічайте радо, бо ви ж у

нас така одна!  Любима!  Рідна!
Мила!

З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ДОНЬКА, СИН,

ЗЯТЬ, НЕВІСТКА, ОНУКИ,
ПРАВНУКИ ТА СВАТИ.

          Народні прикмети на 5 листопада
 Якщо 5 листопада пішов град, або дрібну крихту видно

– 22 листопада прийде справжня зима.
 Багато снігу випало, і він не розтанув – зима буде

теплою, а наступного року можна буде очікувати хорошого
врожаю.


