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У концерті, який проходив, 20 березня, у формі 
запису,  прийняли участь:

Ансамбль бандуристів - керівник С. Тоцька; 
Вокальні ансамблі «Мері» - керівник 
З. Кокошвілі, «Калинонька» 
- керівник І. Каплій;
Хореографічний колектив «Азарт» - 
керівники Я. Микитенко, К. Макуха;
Камерний ансамбль:  В. Гриб, В. 
Гнипа, В. Корнієць, А. Корнієць;
Тріо гітаристів: А. Авдєєва, М. 
Тіщенко, А. Саплюков;
Фортепіанний дует: А. 

Височанська, В. Філонич;
Солісти: С. Панова, А. Уманцев, Я. Лиходід;
Оркестр викладачів;
Вокальне тріо: І. Каплій, З. 
Кокошвілі, І. Солончук.
Проведена велика творча робота. Дякую 
за професіоналізм викладачам та учням 
школи під час підготовки та проведення 
запису Звітного концерту - 2021р. 

Григорій Сидоренко, директор  
Гадяцької дитячої мистецької школи. 

Фото автора

МОЛОДІ Й ТАЛАНОВИТІ
ЗВІТНИЙ КОНЦЕРТ КОЛЕКТИВІВ ТА ОКРЕМИХ 
ВИКОНАВЦІВ ГАДЯЦЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ
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Як стверджує голова ГО «Центр сприяння 
розвитку громади», Антон Шульга, її мета - 
об’єднати активних громадян, які б могли 
пропонувати корисні ідеї та впливати на розвиток 
міст.

Минулого тижня відбулися чергові загальні збори 
ГО, під час яких затвердили нову редакцію статуту та 
обрали членів правління. Поки що, ГО – не багаточи-
сельне, до його складу входять: Олександр Шульга, 
Олексій Новіков, Олександр Войтенко, Віталій Ко-

вальов, Микола Луценко та Ірина Орлова.
Учасники організації планують проводити громад-

ські зустрічі, слухання та обговорення 
інвестиційних проектів, які можна втілити у жит-

тя на території громади, а також брати участь у гран-
тових конкурсах.

До речі, невдовзі відбудеться «запуск» першого про-
екту громадського об’єднання, який буде пов'язаний 
із благодійною діяльністю.  

Оксана Кириченко

Вікторія Жуківець, жителька села Біленченківка 
Гадяцької міської територіальної громади 
надіслала у соцмережі скаргу на обслуговування 
у лікарні:

«Прийшла з дитиною на рентген, медсестра Ната-
лія Михайлик зробила, але сказала, результат забе-
рете у понеділок, бо лікаря уже немає, хоч ще й 12 го-
дин не було!

Запитую хто лікар? Вона зберегла це як велику та-
ємницю, а це був Микитенко! Медсестра вслід нам 
обізвалася нецензурною лайкою, виключила світ-
ло і замкнула всі двері! За нами ще були люди з села 
з направленням на 12:25 год, навіть медсестра з ма-
ленькою дитиною стояла, та для всіх двері були за-
криті! Бо, мовляв, у них робочий день до 12 годин. Я 
думаю, що під час такої епідемії, рентген-кабінет по-
винен працювати цілодобово! Де ж наші депутати? 
Хто стане на захист людей? 

Як виявляється, Світлана Микитенко, дитячий пе-
діатр, не хотіла нам давати і направлення. Сказала, 
що там і так люди працюють, втомлюються! Рентген 
же не лікує! Потім, як виявилося, щоб не «напряга-
ти» свого чоловіка!»

Висловлюю слова глибокої вдячності Ростиславу 
Васильовичу Бакалюку за допомогу у наданні тран-
спорту для перевезення мого сина Міші, у м. Київ на 
лікування.

З повагою Людмила Мороз

********************************************
Висловлюю щиру подя-

ку фельдшеру швидкої до-
помоги Л. В. Приголовкі-
ній за оперативний виїзд та 
своєчасне надання первин-
ної медичної допомоги, чер-
говому лікарю О. П. Грицен-
ку за швидку госпіталізацію 
до хірургічного відділення. Усьому персоналу хірур-
гічного відділення та завідуючому відділенням Іго-
рю Яновичу Гаку, лікуючому лікарю Сергію Олексан-
дровичу Єгорову, лікарю Валерію Івановичу Кулику 
за висококваліфіковане лікування, професіоналізм, 
чуйне відношення та цілодобовий нагляд. Особлива 
подяка колишній працівниці хірургічного відділен-

ня Л. В. Круглій. Доземний уклін та вдячність при-
хожанам Всіхсвятської церкви та проієрею Стефану 
(Ковчаку) за молитовну підтримку та матеріальну до-
помогу. Всім іншим священнослужителям та вірую-
чим, які молилися за мене. Дякую за фінансову під-
тримку в міру своїх можливостей та увагу онукам Д. 
С. Лімкову та В. В. Сліпакову. Кумам, сусідам, осо-
бливо В. Сахну за догляд за моїм господарством та 
опаленням будинку доки я перебувала на лікуванні. 
Також я дуже вдячна небайдужим людям, друзям та 
знайомим, які відгукнулися на оголошення про збір 
коштів на моє тривале, дороговартісне лікування.

З повагою Галина Сергіївна Мокляк

Висловлюю слова глибокої вдячності завідувачу 
денним стаціонаром КНП «Гадяцька МЦЛ» Михай-
лову Анатолію Михайловичу та усьому колективу 
відділення за високий професіоналізм і прекрасне 
ставлення до пацієнтів. Анатолій Михайлович – лі-
кар від Бога, на якого потрібно рівнятися. 

В.Л. Клітинський

ГОЛОС НАРОДУ

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

подяки

НОВА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

У березні Україна традиційно переходить на літній 
час. Але в 2021 році цього могло і не статися. 4 берез-
ня Верховна Рада України в першому читанні при-
йняла проект Закону «Про обчислення часу в Укра-
їні», який скасовує сезонне переведення годинників. 

Законопроект розглядали у другому читанні 19 бе-
резня.  За рішення проголосували 226 народних де-
путатів. Під час обговорення вносили правки, але не 
всі народні обранці їх підтримали. 

Відповідно, у ніч з 27 на 28 березня стрілки потріб-
но перевести на 1 годину вперед. Офіційно перехід 
часу в Україні відбудеться о 03:00 

«БМ»

До редакції звернуся житель Лютенської ТГ. 
Запитання стосувалося зубного протезування 
учаснику бойових дій. 

У відповідь повідомляємо, що згідно з п. 22 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» до компетенції місцевих рад належить ви-
рішення відповідно до закону питань затвердження 
програм соціально-економічного розвитку. Тобто у 
Лютенській ТГ повинна діяти Програма пільгового 
медичного забезпечення (зубного протезування) ве-
теранів війни. Фінансування Програми здійснюєть-
ся за рахунок виділених коштів з бюджету держави 
та \ або  територіальної громади.

Протезування зубів проводиться громадянам, які 
мають на це право, відповідно до Закону України 
«Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціально-
го захисту», а саме:

особи з інвалідністю внаслідок війни 
особи, які належать до учасників бойових дій 
учасники війни 
Безоплатні послуги зубопротезування одному 

пільговику надаються один раз на 1 рік.

Нагадаємо, сільська територіальна виборча комісія 
оприлюднила постанову «Про призначення проміж-
них виборів депутатів Великобудищанської сільської 
ради Миргородського району у багатомандатних ви-
борчих округах №5,8,9». Початок виборчого проце-
су оголосили 6 лютого, вибори призначені на неді-
лю, 28 березня.

Жителі територіальної громади обиратимуть 
трьох депутатів сільської ради замість раніше обра-

них Олександра Суханя, Миколи Пісковця та Ігоря 
Близнюка. 

Днями стало відомо, що серед кандидатів – колиш-
ній голова Великобудищанської громади Віталій 
Луценко. Балотується по округу №9, як самовису-
ванець.  Стверджує, що йде на вибори, щоб заверши-
ти розпочаті проекти, зробити громаду успішною та 
спроможною.  

«БМ»

Відділ соціально-
го захисту населен-
ня Гадяцької міської 
ради тепер розміще-
ний на вул. Драгоманова, буд 4, приміщення №2 (ко-
лишній готель  «Жовтень»).

Талони на пільговий проїзд за маршрутом «Гадяч 
–Малі Будища»можна отримати за новою адресою. 

«БМ»

Виконавчий комітет Гадяцької  міськради оголосив 
про проведення конкурсу з призначення управителя 
багатоквартирних будинків. 

Повідомляють, що загальний обсяг заборгованості 
співвласників за послуги з утримання будинків і спо-
руд та прибудинкових територій на 1.03.2021 стано-
вить 1 471 650 грн.

Об’єктами конкурсу є групи: №1 36 будинків (сума 
боргу 727,18 грн.); №2 36 будинків (сума боргу 518,24 
грн.); №3 17 будинків (сума боргу 226,23 грн.).

Детальніше про умови конкурсу читайте на сай-
ті міської ради. 

«БМ»

ЕКС-ГОЛОВА ВЕЛИКОБУДИЩАНСЬКОЇ 
ГРОМАДИ ЙДЕ НА ВИБОРИ

БУДЕМО 
ПЕРЕВОДИТИ 
ГОДИННИКИ!

ВИЗНАЧАЮТЬ 
УПРАВИТЕЛІВ 
БАГАТОКВАРТИРНИХ 
БУДИНКІВ  

«РЕНТГЕН НЕ ЛІКУЄ»

ПРОТЕЗУВАННЯ ЗУБІВ

УВАГА!
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
8 немовлят

10 осіб
пішли
з життя

2 пари
одружилися

4 пари 
розлучилися

Працівники Миргородського райвідділу поліції, 
під процесуальним керівництвом Миргородської 
окружної прокуратури, вилучили у місцевого 
чоловіка 1985 року народження 9 предметів, 
схожих на гранати, запали до них та магазини 
й набої до автомата «Калашникова». 
Начальник Миргородського районного 
відділу поліції,  повідомив:
«Оперативна інформація про особу, яка незаконно 

тримає в домоволодінні гранати та набої, надійшла 
від громадян до дільничних поліцейських Мирго-
родської територіальної громади. Нами негайно 
були вжиті відповідні заходи щодо перевірки да-
ної інформації. У рамках відкритого кримінального 
провадження, 19 березня проведений санкціонова-
ний  обшук. Під час обшуку гаражного приміщення 
слідчим виявлено та вилучено 5 предметів схожих на 
гранату «РГД», три – схожих на гранату «Ф-1», один 
– схожий на гранату «РГ-42», 8 предметів схожих на 
запали до гранат, а також набої для автомата «Ка-
лашникова» калібру 5,45 мм та чотири магазини».

За цим фактом відомості внесені слідчим до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за кваліфі-
куючими ознаками частини 1 статті 263 (Незакон-
не поводження зі зброєю, бойовими припасами або 
вибуховими речовинами) Кримінального кодексу 
України. Вилучені небезпечні предмети направле-
ні на експертне дослідження. Наразі триває досудо-
ве розслідування, в ході якого встановлюється дже-
рело походження боєприпасів та мета їх зберігання. 
Вирішується питання щодо повідомлення про підоз-
ру та обрання запобіжного заходу. У разі доведення 
судом вини фігуранту загрожує до 7-ми років поз-
бавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

Схему реалізації  було викрито податківцями. 
Законодавство порушили у Полтавській області. 
Протиправна діяльність коштувала 
бюджету понад 100 мільйонів гривень. 
Про це 17 березня повідомила пресслужба 
Державної податкової служби України.

Фахівці відомства встановили факт легалізації ко-
штів, що здійснювалась суб’єктами господарювання. 
Йдеться про імпорт транспортних засобів. Реаліза-
ція транспортних засобів здійснювалася фізичними 
особами. Відповідні операції не були відображені у 
бухгалтерському та податковому обліку підприєм-
ства. Загальна сума несплачених таким чином подат-
ків становить понад 100 мільйонів гривень.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини 
правопорушення. Причетних собі мають намір при-
тягнути до відповідальності.  

«БМ» 

На початку березня дільничні офіцери відділення 
№1, що у Гадячі,  Миргородського районного відді-
лу поліції у лісовому масиві неподалік села Лисівка, 
Лютенської тергромади, Миргородського району ви-
явили пеньки від спиляних дерев вільхи.

За фактами незаконної порубки дерев гадяць-
кі слідчі поліції відкрили кримінальні проваджен-
ня за частиною 1 статті 246 Кримінального кодек-
су України.

«У рамках досудового розслідування проведені 
розшукові заходи та встановлені особи, причетні до 
вчинення цих правопорушень. Ними виявились двоє 
місцевих чоловіків: 36-ти та 39-ти років. З подвір’я 
їхніх домогосподарств слідчі вилучили бензопили та 
40 двометрових колод дерев вільхи. Дозвільних до-
кументів на вирубку деревини чоловіки не мали», – 
повідомив начальник Миргородського райвідділу 
поліції Андрій Тюков.

На часі за відкритими кримінальними проваджен-
нями призначені судові експертизи та визначаються 
розміри завданих державі збитків.

Із фігурантами працюють слідчі.
«У разі доведення вини у суді, чоловікам загро-

жує штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на 
строк до шести місяців, або обмеження волі на строк 
до трьох років, або позбавлення волі на той самий 
строк», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба ГУ НП в Полтавсь кій області

На Полтавщині працівниками слідчого управлін-
ня поліції області спільно з оперативниками Управ-
ління стратегічних розслідувань, під процесуальним 
керівництвом Полтавської обласної прокуратури, 
затримана група осіб, які  здійснили несанкціонова-
не втручання в діяльність газопроводу від головних 
споруд до складу готової продукції філії АТ «Укр-
газвидобування» з облаштуванням відводу та нако-
пиченням скрапленого газу в підземних резервуа-
рах неподалік одного із сіл Миргородського району. 

Заступник начальника поліції Полтавщини, пові-
домив: «За попередньою версією слідства, спільни-
ки систематично викрадали з підземних резервуарів 
скраплений газ та збували його на заправках Полтав-
ської області. В ніч, з 18 на 19 березня,  вищевказа-
на група осіб була затримана на місці вчинення зло-
чину, при здійсненні закачування скрапленого газу 
до резервуару попередньо облаштованому  у  тран-
спортному засобі. Слід зазначити, що до групи вхо-
дило четверо чоловіків. Усі вони мешканці Полтав-
ської області». 

Наразі трьох фігурантів затримано в порядку ст. 
208 Кримінального процесуального кодексу України 
із залученням спецпідрозділу поліції «КОРД». Вирі-
шується питання про повідомлення спільникам про 
підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 
185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 292 (Пошкодження об’єктів 
магістральних або промислових нафто-, газо-, кон-
денсатопроводів та нафтопродуктопроводів) Кри-
мінального кодексу України та обрання їм запобіж-
них заходів. Під час санкціонованих судом обшуків 
слідчими вилучено ряд речових доказів, що вказу-
ють на причетність даних осіб до вчинення вищеза-
значених злочинів.

Наразі тривають слідчі дії. У разі доведення су-
дом вини чоловікам загрожує до 8-ми років позбав-
лення волі.  

Відділ комунікації поліції Полтавщини

11 березня лісничий Кобеляцького лісництва Дер-
жавного підприємства Кременчуцьке лісове госпо-
дарство Йосип Хома на сайті Єдиний державний ре-
єстр декларацій вніс кілька повідомлень про суттєві 
зміни в майновому стані. Він вказав, що 3 березня 
придбав у дилерській компанії «Полтава автосвіт» 
вантажний автомобіль FORD Ranger 2020 року ви-
пуску вартістю 2 083 455 гривень.

Також Йосип Хома вказав, що 10 березня отримав 
дохід від відчуження рухомого майна:

—775 000 гривень від своє доньки Хоми Тетяни 
Йосипівни.

Відомо, що до цього лісничий їздив на кросовері 
Volkswagen Touareg 2017 року випуску. За позашля-
ховик Хома заплатив 1 830 000 гривень.

У декларації, поданій 11 березня, йдеться, що ліс-
ничий проживає разом із дружиною. Йосип Хома є 
власником земельної ділянки на 1000 квадратних 
метрів і будинком на 185,6 квадрата. А дружина во-
лодіє двома ділянками площею 50 та 46,89 гектара.

У 2020 році лісничий отримав 108 400 гривень 
зарплати, дружина, яка працювала в секторі освіти 
Кобеляцької райдержадміністрації, — 164 782. Дохід 
Любові Хоми від зайняття підприємницькою діяль-
ністю становив 673 620 гривень.

Їздив лісничий на Volkswagen Touareg 2017 року 
випуску, плавав — на катері Bayliner 1996 року ви-
пуску, придбаний у 2011-му за 57 000 гривень.

Про це повідомяє тижневик «ЕХО»,  Кобиляки

У одному з міст Полтавщини, працівниками 
Головного управління ДФС у Полтавській 
області,  виявлено 341,6 кг фальсифікованого 
тютюну вартістю 921 тис гривень.
Про це повідомили у Головному управлінні 
ДФС у Полтавській області.

Проведеними заходами встановлено трьох осіб, 
які здійснювали зберігання з метою збуту та збува-
ли вказаний фальсифікат на території ринку. Весь 
тютюн вилучено.

Відносно правопорушників складено протоколи 
про адміністративне правопорушення, передбачене 
ст. 177-2 Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення (виготовлення, придбання, зберігання 
або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв 
або тютюнових виробів).

Служба безпеки України затримала 
зловмисника, якого оголосили у розшук за 
фінансові махінації. Викриття і затримання 
проводили під процесуальним керівництвом 
Полтавської обласної прокуратури та за 
участі слідчих Нацполіції Полтавщини.
Про це повідомляє СБУ у Полтавській області .

Організатора групи, яка обкрадала людей через 
шахрайські схеми шукали понад рік за такі злочини:

шахрайство;
незаконне поводження зі зброєю, бойовими при-

пасами або вибуховими речовинами;
шахрайство, вчинене організованою групою;
умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінально-

го кодекс України.
Під час обшуку за місцем перебування затрима-

ного виявили техніку з доказами, пристрої для от-
римання даних власників банківських карток тощо. 
За допомогою цього обладнання угруповання про-
водило фінансові махінації.

За даними слідства, зловмисники привласнювали 
гроші громадян, які збиралися придбати авто. Своїх 
клієнтів вони підшукували через спеціально створе-
ний так званий «дзеркальний» сайт з продажу тран-
спортних засобів.

Для начебто придбання обраної моделі автомобі-
ля, ділки пропонували покупцям сплатити аванс на 
карткові рахунки зловмисників.

КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЛІСНИЧИЙ 
ПРИДБАВ ПІКАП ЗА 2 
МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ

ЗБЕРІГАВ 
БОЄПРИПАСИ

ВИКРАДАЛИ ГАЗ

ВИКРИЛИ СХЕМУ 
РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ 
НА 100 МІЛЬЙОНІВ

ПОНАД РІК ШУКАЛИ 
ЛІДЕРА ШАХРАЙСЬКОГО 
УГРУПОВАННЯ

ВИЛУЧИЛИ ПОНАД 340 
КГ ФАЛЬСИФІКОВАНОГО 
ТЮТЮНУ

ЧОЛОВІКИ НЕЗАКОННО 
РУБАЛИ ДЕРЕВА
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Сторінку підготувала В. Йотка за 
матеріалами відкритих даних ЄДРСР

На лаві підсудних

26 січня 2021 року громадянка 
звернулася до суду з позовною 
заявою до Гадяцької міської ОТГ 
(Харковецька сільська рада), 
третя особа: Гадяцька державна 
нотаріальна контора про визнання 
права на земельну частку (пай) 
в порядку спадкування. Позивач 
звернулася до суду з заявою 
про розгляд справи без її участі, 
позовні вимоги підтримує в 
повному обсязі. Відповідач 
Гадяцька міська рада звернулася 
до суду з заявою, в якій проти 
задоволення позову заперечує, 
просить розгляд справи провести 
без участі їх представника. 
Представник третьої особи в 
судове засідання не з`явився, 
про час та місце розгляду справи 
повідомлений належним чином.

Так як сторони направили до суду за-
яви про розгляд справи без їх участі, 
тому відповідно до ст. 247 ЦПК Украї-
ни фіксація судового процесу технічни-
ми засобами не здійснювалась.

Згідно ч.3 ст.200 ЦПК України за ре-
зультатами підготовчого провадження 
суд ухвалює рішення у випадку визнан-
ня позову відповідачем. Відповідно до 
ч.4 ст.206 ЦПК України у разі визнан-
ня відповідачем позову суд за наявно-
сті для того законних підстав ухвалює 
рішення про задоволення позову.

Судом встановлено, що в книзі реє-
страції актів про смерть 25.08.1996 року 
зроблено запис, який підтверджується 
свідоцтвом про смерть. Факт прожи-
вання чоловіка та дружини без реєстра-
ції шлюбу, встановлено рішенням Га-
дяцького районного суду Полтавської 
області від 21.02.2020 року.

Згідно довідки Харковецької сіль-
ської ради від 04.12.2019 року грома-
дянка проживала з чоловіком до дня 
його смерті і вели спільне господар-
ство. Спадкова справа після смерті не 
заведена.

До майна померлого в Гадяцькій дер-
жавній нотаріальній конторі заведено 

спадкову справу №997/2001. Спадщи-
ну прийняла за заповітом, посвідченим 
Харківецькою сільською радою Гадяць-
кого району 31.10.2000 року, згідно яко-
го вона заповіла все своє майно, де б 
воно не було, та з чого б воно не скла-
далося, все те, що буде належати їй на 
день її смерті.

Відповідно довідки відділу у Гадяць-
кому районі Головного управління Дер-
жгеокадастру у Полтавській області на 
підставі сертифікату на право на зе-
мельну частку (пай) належить земель-
на частка (пай) площею 3,08 га в умов-
них кадастрових одиницях і її вартість 
становить 14710,00 грн.

Відповідно до ч.1 ст.529 ЦК УРСР 
1963 року при спадкоємстві за законом 
спадкоємцями першої черги є, в рівних 
частках, діти (у тому числі усиновле-
ні), дружина і батьки (усиновителі) по-
мерлого. До числа спадкоємців першої 
черги належить також дитина помер-

лого, яка народилася після його смерті. 
За положеннями п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 549 ЦК 
УРСР 1963 року вважається що спад-
коємець прийняв спадщину, якщо він 
протягом шести місяців з дня відкриття 
спадщини фактично вступив в управ-
ління або володіння спадковим майном.

Державним нотаріусом відмовлено 
у оформленні спадкової справи на зе-
мельну ділянку в зв`язку з неподанням 
нотаріусу правоустановчих документів 
щодо належності майна спадкодавцеві. 
Згідно ст. 1233 ЦК України заповітом є 
особисте розпорядження фізичної осо-
би на випадок своєї смерті.

Відповідно п. 11 ст. 346 ЦК України 
право власності припиняється у разі 
смерті власника.

Відповідно ст. 1268 ч. 1 ЦК Украї-
ни спадкоємець має право прийняти 
спадщину.

Відповідно ст. 1225 ЦК України пра-
во власності на земельну ділянку пе-

реходить до спадкоємців на загальних 
підставах, із збереженням її цільового 
призначення.

На підставі ст. 392 ЦК України  влас-
ник майна може пред`явити позов про 
визнання його права власності, якщо 
це право оспорюється або не визнаєть-
ся іншою особою, а також у разі відсут-
ності правовстановлюючих документів.

Суд вважає, що оскільки за жит-
тя громадянин не набув права власно-
сті на земельну частку (пай) спадкоє-
мець, виходячи зі змісту ст. 1218 ЦК 
України, може успадкувати лише пра-
во на цю земельну ділянку з подаль-
шим оформленням спадкових прав, у 
порядку визначеному чинним законо-
давством. Виходячи з вищевикладено-
го, суд вважає, що позовна заява підля-
гає задоволенню, так як судом здобуто 
достатньо доказів, які підтверджують, 
що позивач є спадкоємцем прав на зе-
мельну ділянку. Керуючись ст.ст. 16, 
1216, 1218, 1233, 1268ч.1 ЦК України, 
ст.ст.17, 25 п.10, 81, 83, 84, п.10 Пере-
хідних положень ЗК України, ст.ст. 12, 
81, 263-265, 268, 273 ЦПК України, суд 
вирішив:

Позовну заяву до Гадяцької міської 
ОТГ (Харковецька сільська рада), третя 
особа: Гадяцька державна нотаріальна 
контора про визнання права на земель-
ну частку (пай) в порядку спадкування 
задовольнити.

Визнати право на земельну частку 
(пай) площею 3,08 га, розташовану на 
території Харковецької сільської ради 
в порядку спадкування за заповітом, 
яка фактично прийняла спадщину піс-
ля смерті свого чоловіка.

Апеляційна скарга на рішення суду 
може бути подана до Полтавського апе-
ляційного суду через суд першої інстан-
ції протягом тридцяти днів з дня його 
проголошення. 

4 березня 2021 року Гадяцький 
районний суд розглянувши у 
відкритому судовому засіданні 
цивільну справу за заявою, 
зацікавлена особа: Гадяцький 
районний відділ ДРАЦС Північно-
Східного міжрегіонального 
управління Міністерства 
юстиції (м.Суми) про визнання 
фізичної особи померлою,

У заяві вказано, що вона разом із чо-
ловіком, дочкою із 29.08.2002 прожи-
вали в будинку, який належить йому 
. У 2013 році чоловік поїхав до РФ на 
заробітки. Чоловік із нею та дочкою 
підтримував зв`язок по телефону, а з 
2016 року з ним було втрачено зв`я-
зок і по даний час про місце його зна-
ходження нічого не відомо. Вона нама-
галась знайти чоловіка, зверталась до 
його родичів, рідної сестри та його ма-
тері, які проживають на території Ро-
сійської Федерації, але останні повідо-
мили, що також втратили з ним зв`язок 
і місце його перебування їм також неві-
доме. По даному факту Гадяцьким ВП 
ГУНП у Полтавській області була за-
ведена оперативно-розшукова справа, 
але до цього часу встановити місце його 
знаходження не вдалося можливим. Рі-
шенням Гадяцького районного суду від 
31 травня 2018 року її чоловік визнаний 
безвісно відсутнім. Про долю її чолові-
ка з 2016 року по даний час нічого не 
відомо, прийняті заходи щодо розшуку 
та встановлення його місця знаходжен-
ня з часу оголошення його безвісно від-
сутнім та до цього часу результатів не 

дали, тому заявниця вважає, що є під-
стави для оголошення його померлим.

Встановлення даного факту заявниці 
необхідно для оформлення спадкових 
прав після смерті чоловіка, у зв`язку 
з чим вона звернулась до суду з даною 
завою та просила оголосити її чолові-
ка померлим.

Суд, заслухавши пояснення, всебічно 
та повно дослідивши матеріали справи, 
вважає, що вимоги заяви підлягають до 
задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що 24 червня 
2005 року був зареєстрований шлюб, 
що підтверджується свідоцтвом про 
шлюб. Подружжя мають неповноліт-
ню дитину, що підтверджується свідоц-
твом про народження.

Частинами 1, 3ст. 46 ЦК України, 
передбачено, що фізична особа може 
бути оголошена судом померлою, якщо 
у місці її постійного проживання немає 
відомостей про місце її перебування 
протягом трьох років. Фізична особа 
оголошується померлою від дня на-
брання законної сили рішенням суду 
про це.

Рішенням Гадяцького районного суду 
Полтавської області від 31.05.2018, уро-
дженець с. Сари Гадяцького району 
Полтавської області, визнаний безвіс-
но відсутнім.

Факт відсутності даних про місце пе-

ребування з 2016 року по даний час, 
тобто більше ніж три роки, підтверджу-
ється зібраними у справі доказами та 
показаннями свідків.

У відповідності до пункту 13Поста-
нови Пленуму Верховного суду Укра-
їни № 5 від 31.03.1995, заяви про вста-
новлення факту смерті особи в певний 
час та за певних обставин, громадянин 
може бути оголошений в судовому по-
рядку померлим у разі встановлення 
обставин, зазначених у ст. 21 ЦК, на 
підставі яких суд робить вірогідне при-
пущення про смерть громадянина, коли 
немає доказів про факт його смерті. У 
цих справах суд визнає днем смерті гро-
мадянина, оголошеного померлим, день 
його гаданої смерті, якщо він пропав 
без вісті за обставин, які загрожували 
смертю або давали підстави припуска-
ти його загибель від певного нещасного 
випадку, а в інших випадках днем смер-
ті вважається день набрання законної 
сили рішення суду про оголошення гро-
мадянина померлим. Статтею 306 ЦПК 
України передбачено, що у заяві про ви-
знання фізичної особи безвісно відсут-
ньою або оголошення її померлою по-
винно бути з`ясовано для якої мети 
необхідно заявникові визнати фізичну 
особу безвісно відсутньою або оголоси-
ти її померлою.

Для заявниці, оголошення помер-

лим її чоловіка, має юридичне значен-
ня, оскільки необхідно для оформлен-
ня спадщини.

Відповідно до ст. 47 ЦК України, пра-
вові наслідки оголошення фізичної осо-
би померлою прирівнюються до пра-
вових наслідків, які настають у разі 
смерті. Спадкоємці фізичної особи, яка 
оголошена померлою, не мають права 
відчужувати протягом п`яти років не-
рухоме майно, що перейшло до них у 
зв`язку з відкриттям спадщини. Нота-
ріус, який видав спадкоємцеві свідо-
цтво про право на спадщину на неру-
хоме майно, накладає на нього заборону 
відчуження.

Керуючись ст. 46 ЦК України, ст. 
ст. 273, 308, 354 ЦПК України, суд, 
ухвалив:

Заяву про визнання фізичної осо-
би померлою задовольнити. Оголоси-
ти, уродженця с. Сари Гадяцького ра-
йону Полтавської області, померлим з 
дня набрання рішенням суду законної 
сили. Рішення суду набирає законної 
сили після закінчення строку подан-
ня апеляційної скарги всіма учасника-
ми справи, якщо апеляційну скаргу не 
було подано.

ПРАВО НА СПАДОК

ПРОПАВ БЕЗВІСТИ
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Чергова сесія Гадяцької міської ради 
відбулася 18 березня. Перед початком 
засідання заступник голови міської 
ТВК З. Пасюта повідомила присутніх 
про заміщення депутата Віталія Рако-
чія, який попередньо склав депутат-
ський мандат, наступним за черговістю 
депутатом від партії «Довіра» Василем 
Мовчаном (безпартійний, пенсіонер, м. 
Гадяч). У зв’язку із цим, внесені зміни 
до складу комісій – В. Мовчан увійшов 
до постійної комісії із регламенту, депу-
татської етики, забезпечення законності 
і правопорядку, зв’язків із ЗМІ, соціаль-
ного захисту, освіти, охорони здоров’я, 
культури, молодіжної політики, спор-
ту і туризму. 

Зміни до бюджету

Дохідна частина бюджету збільши-
лась на 2 млн. 477 тис. 283 грн.. із них: 

1 млн.146 тис. 86 грн. субвенція із об-
ласного бюджету,

321 тис. 951 грн. субвенція із Сергіїв-
ської ТГ,

571 тис. 366 грн. субвенція із Лютен-
ської ТГ,

422 тис. 880 грн. субвенція із Петрів-
сько-Роменської ТГ.

Видаткову частину збільшили на 4 
млн. 461 тис. 518 грн..

41 800  грн. фінансова підтримка КП 
«Сарське». 

Із них:
19 тис. грн на оплату послуг із внесен-

ня змін ліцензійної справи;
6600 грн. на оплату послуг із ремон-

ту насоса;
3300 грн. на оплату послуг вивезення 

побутових нечистот;
9200 грн. оплата послуг екскаватора;
3600 грн. на оплату послуг автокрана.
47 186  грн. фінансова підтримка КП 

«Добробут», с. Біленченківка. 
Із них:
23 тис. грн. на оплату послуг по по-

точному ремонту водонапірної вежі у 
с. Островерхівка;

12 тис. грн. на оплату послуг по по-
точному ремонту водонапірної вежі по 
вул. Миру, в с. Біленченківка;

11900 грн. – на оплату послуг 
автокрана.

181 570 грн. - фінансова допомога 
ВУЖКГ ( оплата електроенергії).

425 тис. грн. - фінансова допомога 
КП «Гадяч-житло».

32 тис. грн. - МКП «Комунсервіс» на 
придбання комп’ютерної оргтехніки.

5280 грн. - МКП «Комунсервіс» на 
відшкодування вартості витрат на про-
ведення експертизи кошторисної части-
ни проектної документації по об’єкту 
«Нове будівництво багатофункціональ-
ного спортивного майданчика у парку 
«Перемога», м. Гадяч».

32 тис. грн. – кошти цільового фон-
ду на виплату одноразової матеріальної 
підтримки вуличним та будинковим го-
ловам Гадяцької громади (у громаді та-
ких 65). 

100 тис. грн. - на проведення пошуко-
вих геофізичних досліджень централь-
ної частини міста на предмет виявлення 
підземель у рамках програми «Підзем-

не місто» (обстеження поведуть на те-
риторії 4 га). 

49900 грн. на послуги по вилову, пере-
тримці, ідентифікації транспортуванню 
та стерилізації безпритульних тварин 
(перерозподіл коштів, які були виділені 
на проживання фахівців ТОВ «4 лапи 
Україна» у 2021 році, проте їх візит на-
разі не планується).  

178 470 грн. на підвіз учнів, як учас-
ників змагань і конкурсів (сума вно-
ситься у програму на 2021-2025 роки).

297 600 грн. - на КНП «Центр 
ПМСД» для придбання медикаментів 
та пільгових ліків.

1 146 086 грн. - за рахунок субвенції 
з обласного бюджету на централізовані 
заходи з лікування хворих на цукровий 
і нецукровий діабет в сумі. 

49900 грн. - на придбання вуличних 
урн, для встановлення по місту Гадяч.

300 тис. грн. - на капремонт адміні-
стративної будівлі по вул. Лесі Україн-
ки, 2 (колишня РДА). Із слів міського 
голови у майбутньому там розміщува-
тиметься Гадяцька міська рада. 

1 млн. 600 тис. грн. передала Мирго-
родська районна рада. Це кошти, які за-
лишилися у бюджеті Гадяцької район-
ної ради після реорганізації. Ці кошти 
можна використовувати виключно на 
вторинну ланку медицини, тобто на лі-
карню. Із них 400 тис. грн. виділять на 
підключення апарату КТ. Решта буде 
використана на капітальний ремонт 
терапевтичного відділення, як об’єкта 
спільного користування усіх громад ко-
лишнього району.  

15 тис. грн. - субвенція Петрів-
сько-Роменської сільради за соціаль-
не таксі, яке передане на баланс Га-
дяцької міської ТГ. Усього 7 осіб у 
Петрівсько-Роменській громаді заяви-
ли про необхідність користування цим 
автомобілем.

Цікаве із «Земельних»

Із порядку денного виключили 11 зе-
мельних питань. Як пояснив міський 
голова, під час обговорення на комісіях 
виникло багато запитань. Тому комісія 
запропонувала повернути їх на дови-
вчення. Питання стосуються виділення 
земельних ділянок, які знаходяться у с.
Сари, у власність громадянам: О. Тита-
ренку, М. Титаренку, Т. Титаренко, Д. 
Столярову, Н. Столяровій, Д. Вереща-
ці, Б. Дейні, І. Дейні, Р. Дейні, М. Дей-
ні, Ю. Федоровій.

Достроково розірвали договір оренди, 
укладений 23.05.2005 р. між Гадяцькою 
міською радою та Об’єднанням Хаси-
дів Хабад Любавич іудейських громад 
та організацій України. Надалі вони 
планують взяти цю землю у постійне 
користування, згідно чинного законо-
давства усім культовим організаціям та 
церквам на території громади землі пе-
редані у постійне користування.

Стало відомо, що знайшовся інвес-
тор, який планує побудувати у Гадячі 
два триповерхових будинки, із окремим 
поверхом для гаражів (вул. Конститу-
ції України, навпроти цегельного заво-
ду). Відповідно, депутатський корпус 

ухвалив рішення про розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки із земель запас комунальної 
власності Гадяцької міської ТГ площею 
7000 м. кв. для будівництва та обслуго-
вування багатоквартирного житлово-
го будинку. Проект передбачає сучас-
ний благоустрій території, озеленення 
і встановлення дитячих майданчиків.

Затверджено 15 дозволів на розробку 
проектів із землеустрою щодо відведен-
ня земельних ділянок у власність для 
ведення особистого селянського госпо-

дарства, які розташовані за межами на-
селених пунктів, на території Гадяцької 
міської територіальної громади. Мова 
йде про виділення земельних ділянок 
АТОвцям: О. Кравчуку, К. Юзефови-
чу, А. Негоцу, А. Лобку, К. Дубейку, О. 
Ананьєву, Р. Лисенку, В. Сябренку, Е. 
Чернишову, А. Цівуну, Б. Маточці, М. 
Яловому, Л. Явтушенко, І. Грицану, Я. 
Литвиненку. 

Оксана Кириченко

НОВА КОМУНАЛЬНА 
ТЕХНІКА І БУДІВНИЦТВО   

Б/В, АЛЕ В ГАРНОМУ СТАНІ
У Гадяч доставили «нову» комунальну техніку - сміттєвоз Volvo 
FL 240 (2000 р.в) і вакуумну підмітально-прибиральну машину 
SCHMIDT (2012 р.в.). Сміттєвоз із заднім завантаженням 
призначений для завантаження з контейнерів твердих побутових 
відходів, їх ущільнення, транспортування та механізованого 
розвантаження в місцях утилізації. Ємність бункера становить  9 м 
куб. Автомобіль коштує 1 489 200 грн. - виділені з міського бюджету. 
Відомо, що сміттєвоз  обслуговуватиме тільки приватний сектор.

ВИДІЛЕННЯ ЗЕМЛІ, 
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повертаючись до надрукованого

Нагадаємо, нещодавно жителька 
Лютенської громади Ірина Карбач роз-
повіла про те, що її доньку, яка навча-
ється у третьому класі Рашівської шко-
ли, цькували техпрацівники за те, що 
вона скористалася вже помитим туале-
том. Із слів дитини, у клас, прямо по-
серед уроку читання, прибігли дві тех-
нічки, і в присутності вчителя та всього 
класу лаяли її і з’ясовували із нею від-
носини. Ірина стверджує, що неоднора-
зово зверталася до директора школи із 
скаргами, але це не дало результатів. Ді-
тям забороняють відвідувати внутріш-
ню вбиральню доки «вони не навчаться 
правильно ходити в туалет». Після цьо-
го випадку дитина не хоче відвідувати 
школу – боїться, що технічки знову на-
кинуться на неї зі звинуваченнями.

Ми зверталися за коментарем до ди-
ректора школи Володимира Андрусен-
ка, який підтвердив, що даний випадок 
мав місце, але наполягав на тому, що 
проблеми взагалі не існує, що це був 
одноразовий випадок, який «взяли під 
контроль». Проте Ірина Карбач була 
впевнена, що у школі нічого не змінить-
ся, бо, ймовірно, директор прикривав 
вчинки своїх підлеглих. Тому, вона по-
просила опублікувати цю історію.

Як стало відомо вже після виходу пу-
блікації, у Рашівці відбулося громад-
ське зібрання на якому обговорювали 
ситуацію: 

«Збори закінчилися тим, що техніч-
ний персонал звільнено «по статті». На-
разі відкрите кримінальне провадження. 
Із донькою, яка постраждала від мо-
ральних знущань, працюють психологи.

Після зборів до мене підходили люди, 
зі сльозами на очах, і дякували за те, 
що я цю ситуацію довела до логічного 
завершення. Адже від таких працівни-
ків постраждала не тільки моя дитина, 
а й працівники лікарні, сільської ради, 
учителі та інші люди, з якими вони 
працювали. 

Хочу подякувати усім за допомогу!» 
- прокоментувала Ірина Карбач.

Ми, колектив редакції, захоплює-
мось силою духу Ірини, яка єдина се-
ред жителів громади не побоялася скан-
далу і відкрито заявила про знущання 
працівниць навчального закладу, які, 
як виявилось, тривали роками, але ні-
хто, окрім неї, чомусь не намагався зру-
шити цю ситуацію із «мертвого» місця. 
Вважаємо, що саме завдяки їй, вдало-
ся вирішити цю більш ніж серйозну 
проблему. 

Надалі, закликаємо усіх, хто волею 
випадку став жертвою чи свідком цьку-
вання, не мовчати, а навпаки розказува-
ти суспільству про те, що сталося. По-
трібно говорити про це вголос, доки не 
пізно. Адже за підрахунками UNICEF: 

24% українських школярів вважають 
себе жертвами булінгу;

67% дітей стикалися з булінгом за ос-
танні 2 – 3 місяці;

44% жертв булінгу ігнорували про-
блему, оскільки боялися за себе;

40% жертв ні з ким не діляться про-

блемою (навіть із батьками).
Удвічі частіше за інших стають жер-

твами булінгу сором’язливі й інтро-
вертні діти. 

40% дитячих самогубств є наслід-
ком цькування (за підрахунками 
Українського інституту дослідження 
екстремізму).

У більшості випадків дорослі ігнору-
ють факти булінгу. Лише третина у та-
ких ситуаціях стає на бік постраждалої 
дитини. Вчені ВООЗ вказують також 
на медичні наслідки впливу булінгу. 
Знущання над дітьми призводить до:

соматичних наслідків – таких як го-
ловний біль, біль у спині та животі;

психологічних розладів (депресія, по-
ганий настрій, нервозність, почуття са-
мотності й думки про суїцид);

психологічної дезадаптації – неспро-
можність сформуватись повноцінному 
індивіду, який би відповідав вимогам 
суспільства;

розвитку стійких моделей асоціаль-
ної поведінки, серед яких – агресія, 
насильство;

поширення алкоголізму та наркоманії 
через замовчування випадків насилля.

Упродовж останніх років в Украї-
ні почали активно говорити про бу-
лінг (цькування) серед дітей, а числен-
ні факти проявів дитячого насильства 
стали причиною привернення серйоз-
ної уваги до цього явища і здійснення 
на державному рівні конкретних кро-
ків щодо протидії та запобігання цій 
проблемі.

Булінг - насамперед, психологічна та 
соціально-педагогічна проблема. Вона 
не нова, однак уперше досліджувати 
її розпочали лише наприкінці ХХ сто-
ліття в Скандинавії. В правовому  полі 
України фактично до 2019  року  також  
не  було  поняття «булінгу» або «цьку-
вання». Ситуація змінилася з набран-
ням  чинності  19  січня  2019  року  За-
кону  «Про  внесення  змін  до деяких 
законодавчих актів  України щодо про-
тидії булінгу».

Зазначеним законом, зокрема, перед-
бачено систему штрафів за цькування. 

Вчинення булінгу тягне за собою на-
кладення штрафу від 850 до 1700 грн 
або громадські роботи на строк від 20-
ти до 40-ка годин.

Водночас за булінг, вчинений групою 
осіб або повторно протягом року піс-
ля накладення адміністративного стяг-
нення, законом встановлено штраф від 
1700 до 3400 грн або громадські роботи 
на строк від 40 до 60 годин.

Булінг, вчинений дітьми від 14-ти до 
16-ти років, тягне за собою накладен-
ня штрафу на батьків або осіб, які їх за-
мінюють. Його розмір, відповідно до 
ухваленого закону, становить від 850 
до 1700 грн або громадські роботи на 
строк від 20 до 40 годин. Водночас за-
коном визначено покарання за прихо-
вування випадків булінгу педагогічним, 
науково-педагогічним, науковим пра-
цівником, керівником або засновником 
закладу освіти.

Так, неповідомлення керівником за-
кладу освіти уповноваженим підрозді-
лам органів Національної поліції Укра-
їни про випадки булінгу тягне за собою 
накладення штрафу від 850 до 1700 грн 
або виправні роботи на строк до од-
ного місяця з відрахуванням до 20% 
заробітку.

Як діяти батькам, якщо їхня дитина 
страждає від булінгу?

Насамперед зберігайте спокій, будь-
те терплячими, не тисніть на дитину. 
Поговоріть із нею, дайте їй зрозуміти, 
що ви не звинувачуєте її в ситуації, що 
склалася, готові її вислухати і допомог-
ти. Невідкладно подайте керівнику за-
кладу освіти заяву про випадки булін-
гу (цькування) щодо вашої дитини і 
вимагайте належного її врегулювання. 
Якщо вирішити ситуацію з булінгом на 
рівні школи не вдається – зверніться в 
поліцію.

Куди звертатися по допомогу?
Спочатку дитина повинна розка-

зати про випадки булінгу вчителям і 
батькам. У разі виникнення потреби 
у правовій допомозі, можна звернути-
ся до Єдиного контакт-центру безоп-
латної правової допомоги за номером 

0 800 213 103. Також діти мають право 
безоплатно отримати послуги адвока-
та (складання заяв, представництво в 
суді). Якщо дитині потрібна психоло-
гічна допомога, можна зателефонувати 
на гарячу лінію ГО «Ла Страда – Укра-
їна» (за номером 0 800 500 225 – для 
стаціонарного телефону, 116 111 – для 
мобільного). Також можна зателефону-
вати до Центру соціальної служби з пи-
тань сім’ї, дітей та молоді і Національ-
ної поліції України («102»).

Чи збільшилася кількість звернень 
до правоохоронних органів з моменту 
підписання закону «Про булінг»?

Понад 200 справ із звинуваченням 
у булінгу за минулий рік розглянули 
суди України, але звернень до поліції 
було більше. Це зумовлено складним 
механізмом доказовості факту цькуван-
ня, а також багато справ закрито у зв’яз-
ку з відсутністю складу правопорушен-
ня або закінченням строку притягнення 
до відповідальності. 

За період, відколи почали діяти жор-
сткіші покарання за цькування, понад 
100 винуватців пресингу оштрафовано.

Яка роль відведена педагогічним 
працівникам у запобіганні та протидії 
булінгу?

Керівник закладу освіти зобов’яза-
ний створити у закладі освіти безпечне 
освітнє середовище, вільне від насиль-
ства та булінгу. Крім того, керівник:

розробляє, затверджує та оприлюд-
нює план заходів, спрямованих на за-
побігання та протидію булінгу в закла-
ді освіти;

розглядає заяви про випадки булін-
гу та видає рішення про проведення 
розслідування;

в ж и в а є  в і д п о в і д н и х  з а х о д і в 
реагування;

забезпечує виконання заходів для 
надання соціальних та психолого-пе-
дагогічних послуг учням, які вчини-
ли булінг, стали його свідками або по-
страждали від булінгу;

повідомляє органам Національної по-
ліції України та службі у справах дітей 
про випадки булінгу в закладі освіти.

Також Закон зобов’язує педагогічних 
працівників негайно повідомляти ке-
рівників закладів освіти про виявлені 
факти булінгу серед школярів.

І хоч спеціалісти стверджують, що 
усунути булінг, як явище, неможливо, 
все ж наше завдання – знизити його ін-
тенсивність та зменшити кількість ви-
падків. Звертайте увагу на стан дитини, 
переймайтесь її проблемами і шукайте 
шляхи їх вирішення. Експерти радять 
налагодити співпрацю з класним керів-
ником та іншими батьками, щоб уне-
можливити випадки цькування. 

«Базар Медіа в Україні»

Фото зроблене під час зібрання у Рашівці, 
взяте із сторінки Л. Мірошніченко  

у Фейсбук

ТЕХПЕРСОНАЛ,  
ЯКИЙ ЦЬКУВАВ 

РАШІВСЬКУ ШКОЛЯРКУ, 
ЗВІЛЬНЕНО

БУЛІНГ «БОЇТЬСЯ» 
РОЗГОЛОСУ
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Дуже часто до редакції надходять 
скарги людей на представників 
газорозподільних компаній, через те, 
що  газовики фактично вдираються 
на подвір’я, навіть без дозволу 
господарів, і щось записують чи 
навіть відрізають газ.

Як діяти в такій ситуації, на що має 
право газовик, а на що – споживач, та як 
це регулюється законом, читайте далі. 
Чи мають право газовики заходити в 
приватний двір, якщо їм не відкрили 
хвіртку господарі? Чи мають право 
перелазити через паркан і заходити у 
двір? 

Послуги з постачання та розподілу при-
родного газу належать до житлово-кому-
нальних послуг на підставі ст. 5 Закону 
України «Про житлово-комунальні послу-
ги» 09.11.2017 р. № 2189-VIII. Споживач зо-
бов’язаний забезпечити доступ газовикам 
до свого житла чи іншого об’єкта нерухомо-
сті. Порядок визначається статтею 29 Зако-
ну України «Про житлово-комунальні послу-
ги» і залежить від важливості робіт: 

цілодобово – для ліквідації та відвернен-
ня аварій, пов’язаних із наданням відповід-
ної комунальної послуги; 

згідно з умовами договору про надання 
відповідної комунальної послуги, договору 
про управління багатоквартирним будин-
ком – для встановлення або заміни санітар-
но-технічного та інженерного обладнання, 
проведення технічних чи профілактичних 
оглядів, зняття контрольних показань вуз-
лів обліку. 

У невідкладних випадках, пов’язаних з не-
обхідністю рятування життя і здоров’я лю-
дей та/чи майна, може бути здійснено до-
ступ до житла, іншого об’єкта нерухомого 
майна (наприклад, на земельну ділянку) без 
отримання згоди його власника (користува-
ча) для проведення огляду та ліквідації або 
відвернення аварії (це називається несанк-
ціонований доступ). 

Тобто, закон дозволяє газовикам отриму-
вати доступ до об›єкта нерухомості без зго-
ди власника, але для цього представники 
газової компанії мають виконати низку умов. 

Несанкціонований доступ до житла, іншо-
го об’єкта нерухомого майна відбувається 
без отримання згоди його власника, якщо: 

- в момент виникнення невідкладного ви-
падку такий власник (користувач) відсутній 
і з ним неможливо зв’язатися, щоб попро-
сити негайно прибути на місце; 

- він відмовляється допустити представ-
ника виконавця, і при цьому є об’єктивні 
підстави вважати, що аварія, яка створює 
загрозу життю та/або майну, наявна саме в 
цьому житлі (іншому об’єкті нерухомого май-
на). Але представник виконавця повинен по-
передити власника про здійснення несанк-
ціонованого доступу. 
Хто може зайти на приватну територію 

При цьому наодинці газовики зайти на 
приватну територію не можуть. Закон вста-
новлює обов’язковий перелік осіб, що по-
винні бути присутніми під час здійснення 
несанкціонованого доступу і до повного за-
вершення робіт, пов’язаних з виконанням 
обов’язків аварійно-ремонтної бригади: 

представник виконавця;  
представник органів внутрішніх справ;    
працівники аварійно-ремонтної бригади та 

власник (користувач) з будь-якої із сусідніх  
будівель (з будь-якого приміщення, розта-
шованого у тому самому багатоквартирно-
му будинку, якщо несанкціонований доступ 
здійснюється у багатоквартирному будинку). 
Що можуть робити  
газовики на приватній території 

Працівники аварійно-ремонтної бригади 
виконавця під час несанкціонованого до-
ступу здійснюють: 

1) забезпечення доступу до житла, іншо-
го об’єкта нерухомого майна, у тому числі, 
за потреби, шляхом порушення конструк-
тивної цілісності вхідних дверей, вікон або 
інших елементів будівель і приміщень після 
погодження своїх дій з іншими учасниками 
несанкціонованого доступу; 

2) огляд місця аварії та/або місця виник-
нення неполадок, що унеможливлюють на-

дання житлово-комунальних послуг іншим 
споживачам; 

3) проведення ремонтних та відновлю-
вальних робіт; 

4) невідкладне відновлення конструктив-
ної цілісності вхідних дверей, вікон, замків, 
запорів на них та інших елементів будівель 
і приміщень, що були пошкоджені під час 
несанкціонованого доступу, і проведення 
відповідних ремонтних та відновлювальних 
робіт; 

5) дотримання прав осіб, які проживають 
у відповідному житлі, іншому об’єкті нерухо-
мого майна, мінімізація негативних наслід-
ків несанкціонованого доступу, зокрема 
щодо їхнього майна, та обмеження досту-
пу лише тими приміщеннями, в яких вико-
нуються відповідні ремонтні та відновлю-
вальні роботи. 
Акт – що у ньому повинно бути? 

Під час здійснення несанкціонованого до-
ступу представник виконавця складає акт 
про здійснення несанкціонованого доступу 
та проведення ремонтних і відновлюваль-
них робіт, який підписується всіма учасни-
ками такого доступу. В акті обов’язково 
зазначаються: 

1) підстави для здійснення несанкціоно-
ваного доступу; 

2) інформація про попередження спо-
живача із зазначенням часу та осіб, які 
вели переговори із споживачем, у разі їх 
проведення; 

3) причина та місце виникнення аварії, пе-
релік неполадок; 

4) перелік виконаних робіт; 
5) прізвища, імена, по батькові та посади 

учасників несанкціонованого доступу; 
6) інформація про спосіб і час відновлен-

ня конструктивної цілісності вхідних дверей, 
вікон або інших елементів будівель і примі-
щень, що були пошкоджені під час несанк-
ціонованого доступу, і проведення ремонт-
них та відновлювальних робіт. 

Оригінал складеного акту зберігається у 
виконавця комунальної послуги. Іншим учас-
никам несанкціонованого доступу видають-
ся копії акту, завірені печаткою виконавця. 
Представник виконавця у присутності інших 
учасників несанкціонованого доступу опеча-
тує відновлені двері, вікна чи інші елемен-
ти будівель і приміщень власною печаткою 
та ставить підпис, час і дату опечатування. 
За чий рахунок все це 

Витрати на здійснення несанкціонованого 
доступу у зв’язку з відмовою власника на-
дати допуск до свого житла, а також завда-
на внаслідок цього шкода покладаються на 
винну особу. Витрати, пов’язані із забезпе-
ченням несанкціонованого доступу, прове-
денням ремонтних і відновлювальних робіт, 
необхідних у зв’язку з відсутністю власника 
у житлі, покладаються на особу, з вини якої 
сталася аварія. Виконавець комунальної по-
слуги, який самостійно здійснив зазначе-
ні витрати, має право на зворотну вимогу 
щодо відшкодування таких витрат за раху-
нок винних осіб. 
Що говорять про 
право доступу інші закони 

Згідно п. 5 глави 5 розділу ІІІ Кодексу га-
зорозподільних систем, затвердженого по-
становою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, 
Оператор ГРМ має право безперешкодно-
го та безкоштовного доступу до земельних 
ділянок та інших об’єктів всіх форм власно-
сті, на яких розташована газорозподільна 
система, для виконання службових обов’яз-
ків, передбачених законодавством. 

Для належного виконання Оператором 
ГРМ функцій щодо забезпечення гаранто-
ваного рівня надійності, безпеки, якості та 
величини тиску газу, запобігання можливим 
витокам газу та недопущення аварійних си-
туацій споживач зобов’язаний забезпечи-
ти доступ на власні об’єкти представникам 
Оператора ГРМ за їх службовими посвід-
ченнями для виконання службових обов’яз-
ків, зокрема, для: 

перевірки, локалізації і ліквідації витоків 
газу та аварійних ситуацій; 

перевірки, повірки та/або експертизи ко-
мерційного вузла обліку (лічильника газу), а 
також перевірки показань лічильників газу; 

виконання робіт з припинення та віднов-
лення газопостачання. 
Чи мають право відрізати газ без 

вручення письмового повідомлення під 
підпис? Чи мають право відрізати без 
присутності споживача? 

Згідно з Кодексом газорозподільних ме-
реж, Оператор ГРМ має право припинити/
обмежити газопостачання (розподіл природ-
ного газу) на об’єкт споживача (у тому чис-
лі побутового споживача), у таких випадках: 

1) несвоєчасна та/або неповна оплата по-
слуг згідно з умовами договору розподілу 
природного газу; 

2) отримання від Оператора ГТС повідом-
лення про припинення розподілу природно-
го газу споживачу у випадках: - відсутності 
споживача в Реєстрі споживачів будь-яко-
го постачальника у відповідному розрахун-
ковому періоді; - відсутності підтвердженої 
номінації у діючого постачальника на обся-
ги транспортування природного газу для по-
треб споживача; 

3) подання споживачем або його поста-
чальником (який уклав з Оператором ГРМ 
договір на виконання робіт, пов’язаних з 
припиненням/обмеженням газопостачання 
споживачам) письмової заяви про припи-
нення газопостачання; 

4) відмова споживача від встановлення лі-
чильника газу, що здійснюється за ініціативи 
та за кошти Оператора ГРМ, з урахуванням 
Закону України «Про забезпечення комер-
ційного обліку природного газу»; 

5) розірвання договору розподілу природ-
ного газу; 

6) несанкціонований відбір природного 
газу або втручання в роботу ЗВТ чи ГРМ; 

7)  несанкціоноване в ідновлення 
газоспоживання; 

8) визнання в установленому порядку ава-
рійним станом газорозподільної системи та/
або ліквідація наслідків аварій, спричине-
них надзвичайними ситуаціями техногенно-
го, природного або екологічного характеру, 
та проведення ремонтно-відновлювальних 
робіт; 

9) наявність заборгованості за несанкціо-
нований відбір природного газу з ГРМ; 

10) необґрунтована відмова від підписан-
ня акту наданих послуг та/або акту при-
ймання-передачі природного газу (норма 
застосовується по об’єкту споживача, що 
не є побутовим); 

11) відмова представникам Оператора 
ГРМ в доступі на об’єкти або земельну ді-
лянку Споживача, де розташована газороз-
подільна система та/або газове обладнан-
ня, та/або комерційний вузол обліку газу, 
для здійснення контролю відповідності вста-
новленого газоспоживаючого обладнання 
проектній документації, обстеження газо-
вих мереж до ВОГ та/або газоспоживаючо-
го обладнання; 12) в інших випадках, перед-
бачених законодавством. 

Якщо припинення газопостачання (розпо-
ділу природного газу) на об’єкт побутового 
споживача буде здійснюватися у випадках, 
визначених у підпунктах 1 – 5 (крім випадку 
подання споживачем письмової заяви про 
припинення газопостачання), та 9, зазна-
чених вище, Оператор ГРМ має надіслати 
рекомендованим поштовим відправленням 
або надати з позначкою про вручення по-
відомлення про припинення газопостачан-
ня/розподілу природного газу побутовому 
споживачу не менше ніж за три доби до за-
планованої дати припинення газопостачан-
ня (розподілу природного газу). При цьому 
в повідомленні мають бути зазначені підста-
ви та дата припинення газопостачання (роз-
поділу природного газу) Оператором ГРМ. 

Нормативно-правові акти не містять пря-
мого регулювання питання щодо обов’яз-
кової присутності споживача при здійс-
ненні процедури обмеження/припинення 
газопостачання. 

В той же час, Правилами постачання 
природного газу (затверджені постановою 
НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496) встановле-
но, що у випадку, якщо в результаті відмови 
в доступі до об’єкта побутового споживача 
постачальник не здійснив опломбування за-
пірних пристроїв перед газовими приладами 
споживача-боржника або Оператор ГРМ не 
здійснив припинення розподілу природного 
газу на об’єкт побутового споживача – по-
стачальник має право вимагати від спожи-
вача-боржника оплати вартості природного 
газу, фактично спожитого ним (поставлено-

го постачальником) за договором постачан-
ня природного газу, та за ціною, визначеною 
в договорі, а також вимагати від споживача 
відшкодування збитків.  

Якщо газ відрізають з формулюванням 
«витік» – як швидко зобов’язані відновити 
газопостачання?

Згідно з Правилами безпеки систем газо-
постачання, при виявленні газу з концентра-
цією понад 1% – для природного газу, або 
0,4% – для ЗВГ в підвалах, тунелях, колек-
торах, під’їздах, приміщеннях перших по-
верхів будинків повинні вживатись заходи 
для негайного відключення газопроводів від 
системи газопостачання і евакуації людей з 
небезпечної зони. 

Роботи з ліквідації наслідків аварій повин-
ні виконуватися після локалізації аварійної 
ситуації. Газорозподільне підприємство по-
винно відновити подачу газу в газові мере-
жі після усунення причин аварійних відклю-
чень газових мереж споживачів в населених 
пунктах. 

Отже, певний обмежений строк віднов-
лення газопостачання не встановлюється, 
що може бути пов’язано з різними причина-
ми аварійної ситуації та різним строком, не-
обхідним для усунення таких причин. В той 
же час, Правила безпеки систем газопоста-
чання встановлюють обов’язок газорозпо-
дільних підприємств мати запас матеріалів 
і запасних частин об’єктового рівня для за-
безпечення своєчасного виконання аварій-
но-відновлювальних робіт. Вимоги до тако-
го запасу встановлені у «Порядку створення 
і використання матеріальних резервів для 
запобігання, ліквідації надзвичайних ситу-
ацій техногенного і природного характеру 
та їх наслідків», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 березня 
2001 року № 308. 

Кодекс газорозподільних мереж містить 
загальну норму щодо строків відновлення 
газопостачання, що було зупинене з будь-
яких причин (а не виключно з аварійних), у 
відповідності до якої (пункт 6 глави 7 розділу 
VІ Кодексу газорозподільних мереж), віднов-
лення газопостачання (розподілу природ-
ного газу) здійснюється Оператором ГРМ 
протягом двох робочих днів у містах та п’я-
ти календарних днів у сільській місцевості 
за письмовим зверненням споживача (його 
постачальника) про відновлення газопоста-
чання (розподілу природного газу) та після 
усунення порушень (за їх наявності) і відшко-
дування Оператору ГРМ витрат на припи-
нення та відновлення газопостачання (роз-
поділу природного газу).  

Отже, якщо споживач має інформацію 
про ліквідацію причини зупинення газопо-
стачання, однак газопостачання не було від-
новлене, він може звернутися по віднов-
лення газопостачання до оператора ГРМ. 
Крім того, згідно п. 11 розділу ХІІІ Кодек-
су газорозподільних мереж, Оператор ГРМ 
негайно має повідомити відповідні суміж-
ні суб›єкти ринку природного газу, зокре-
ма споживачів, підключених до/через ГРМ, 
та їх постачальників, про виникнення аварії, 
надзвичайної ситуації або кризової ситуації, 
яка може впливати на роботу їх пристроїв, 
установок або мереж, у тому числі про очі-
куваний час тривалості та період обмежень 
у розподілі природного газу. 
Чи діє до теперішнього часу заборона на 
відрізання газопостачання за борги? 

Згідно пп. 4, 5 п. 3 розділу ІІ Закону Укра-
їни «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коро-
навірусної хвороби (COVID-19)» № 17 берез-
ня 2020 року № 530-IX на період дії каран-
тину або обмежувальних заходів, пов’язаних 
із поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19), та протягом 30 днів з дня його 
відміни забороняється:  

нарахування та стягнення неустойки 
(штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення 
платежів за житлово-комунальні послуги; 

припинення/зупинення надання житло-
во-комунальних послуг громадянам  України 
у разі їх неоплати або оплати не в повному 
обсязі. Карантин, встановлений постано-
вою Кабінету Міністрів України № 1236 від 
09.12.2020 року в поточній редакції, діє до 
30 квітня 2021 року.
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У Полтавській області станом на 
21.03.2021 (за 11-й тиждень 2021 року) 
продовжується сезонний ріст захворю-
ваності на гострі респіраторні інфек-
ції, показник перевищує базовий рівень 
(епідемічний поріг), однак знаходиться 
на низькому рівні.

За тиждень в області на гострі респі-
раторні інфекції захворіло 8349 осіб, на 
26% більше попереднього тижня (на по-
передньому тижні ріст на 10%), показ-
ник захворюваності – 605,4 на 100 ти-
сяч населення, що вище базового рівня 
(епідемічного порогу) на 20%. Дітей за-
хворіло 4058, що складає 49% від усіх 
захворілих.

Найвищі показники захворюваності 
в місті Гадяч (дуже високий рівень), м. 
Лубни (високий рівень), м. Полтаві, 
Полтавському, Котелевському, Дикан-
ському, Карлівському Миргородсько-
му районах (середній рівень).

Госпіталізовано 89 хворих, що скла-
дає 1,1% від кількості захворілих.

Щеплень проти грипу в області 7801 
особа, за тиждень – 88.

При вірусологічних дослідженнях ви-
явлені віруси респіраторної групи ін-
фекцій (SARS-CoV-2, інші коронавіру-
си, РС-віруси, риновіруси, бокавіруси, 
метапневмовiрус).

У Гадяцькому районі за попе-
редній тиждень (з 15.03.2021 року по 
21.03.2021 року) на ГРІ захворіло 479 
осіб, з них дітей - 175 (36,5%).

Випадків грипу не зареєстровано.
Показник захворюваності на ГРІ 
серед населення району цього 
тижня – 948,5  
(на 100 тисяч населення), в т.ч. 
по м. Гадяч – 1455,6; по сільських 
населених пунктах – 525,2.
Щеплено проти грипу від початку 
епідсезону 270 осіб, в т.ч. по 
м.Гадяч – 257 осіб, по сільських 
населених пунктах – 13 осіб.  

Сергій Бабак, в. о. завідувача Гадяцького 
МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ 

України»

Кабмін підтримав ініціативу 
Міністерства внутрішніх справ 
та Міністерства охорони 
здоров’я щодо запуску 
системи аеромедичної 
евакуації та авіаційного 
транспортування анатомічних 
матеріалів/реципієнтів.
У наданні екстреної медичної допо-

моги час є важливим. Період реагу-
вання на виліт гелікоптера станови-
тиме від 5 до 30 хвилин, в залежності 
від обставин.

Також складовою програми є під-
тримка трансплантології, адже в цій 
галузі успіх залежить від швидкості 
доставлення людини чи органу до міс-
ця операції.

Із 1 квітня пілотний проект запу-
стять у Львівському регіоні, що вклю-
чає 7 областей: Львівська, Закарпат-
ська, Івано-Франківська, Волинська, 

Рівненська, Тернопільська і Черні-
вецька області.

Полтавська область входить до Ки-
ївського регіону, який планують під-
ключити із 1 травня. Також до цього 
регіону входить Київська, Вінниць-
ка, Житомирська, Кіровоградська, 
Сумська, Чернігівська області та мі-
сто Київ. 

Наразі до роботи готові дві верто-
літні бази у Львові та Києві. Відомо, 
що на першому етапі запровадження 
аеромедичної евакуації задіють гелі-
коптери Airbus H-145, які базувати-
муться у Львові та Києві.

На першому етапі 7 мільйонів укра-
їнців зможуть отримати швидкий до-
ступ до медичної допомоги в ситу-
аціях, які загрожують їх життю чи 
здоров›ю. 

«БМ»

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА ГРИП ТА ГРІ 
Аналіз за період з 15.03.2021 року 
по 21.03.2021 року

НА ПОЛТАВЩИНІ 
ДІЯТИМЕ СИСТЕМА 
АЕРОМЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ
ЯК ЦЕ БУДЕ? 

Нагадаємо, у лютому ми 
розповідали про те, що у по-
логових відділеннях відсутнє 
одне із перших і обов›язкових 
щеплень, які мають отриму-
вати немовлята - від туберку-
льозу. Така ситуація склалася 
через те, що болгарська вакци-
на, яку останній раз завезли в 
Україну два роки тому, закін-
чилася, а нову не закупили.

Днями на сайті МОЗ повідо-
мили, що Дитячий фонд ООН 
(ЮНІСЕФ) доставив в Украї-
ну 450 тисяч доз вакцини для захисту 
дітей від туберкульозу (БЦЖ), заку-
плені за кошти державного бюдже-
ту (із залишків бюджету 2018 року). 
Вакцина вироблена Serum Institute 
of India, прекваліфікована ВООЗ. Це 
перша партія БЦЖ, що надійшла в 
країну цього року. Пізніше Україна 
отримає ще 640 тисяч доз.

У пологовому відділенні КНП «Га-
дяцька МЦЛ» вакцина також з’яви-
лась. Наразі проводять щеплення тих 
дітей, які раніше його не отримали. 

Щеплення можна зробити безоп-
латно в державних медичних закла-
дах або приватних, які уклали угоду 
з Національною службою здоров’я. 
МОЗ України та ЮНІСЕФ заклика-
ють вакцинувати малюків вчасно за 
графіком – одну дозу БЦЖ вводять 
на 3–5 день життя. Якщо ваша дити-
на пропустила щеплення, зверніться 
до свого лікаря, щоб отримати захист 
від туберкульозу якнайшвидше.

Оксана Кириченко

Продовжуємо вас інформувати про 
ситуацію із COVID-19.

На 23 березня, у Полтавській області 
лабораторно підтвердили 697 нових ви-
падків захворювання на коронавірус. У 
зв’язку з погіршенням епідеміологічної 
ситуації в Україні внаслідок COVID-19, 
на Полтавщині встановлений «пома-
ранчевий» рівень епідемічної небезпе-
ки, який «сигналізує про потенційну 
небезпеку» — наближення до «черво-
ного» рівня.

Згідно інформації директора КНП 
«Гадяцька МЦЛ» Олександра Шапо-
вала, у стаціонарі інфекційного госпі-
талю перебуває 59 пацієнтів (38 із під-
твердженим діагнозом і 21 із підозрою). 
У палаті інтенсивної терапії – 6 паці-
єнтів. Із них на апараті штучної венти-
ляції легень 5 пацієнтів. На підтримці 
дихання кисневими генераторами 17 
хворих. Підтримують дихання кисне-
вими балонами 2 пацієнтам. 

Кількість летальних випадків за весь 
період карантину – 39.

 У зв’язку із збільшенням захворю-
ваності на COVID-19, адмінстрація 
медзакладу просить обмежити плано-
ві звернення в поліклінічне відділення 
КНП «Гадяцька МЦЛ» (до вузькопро-
фільних фахівців (другого рівня).

Оксана Кириченко.

НОВИНИ КАРАНТИНУ

На території, де діє «помаранчевий» 
рівень епідемічної небезпеки, 
забороняється:
1) проведення масових (культурних, 
спортивних, соціальних, релігійних, 
рекламних та інших) заходів за участю 
більш як 20 осіб  (у разі проведення 
заходів з кількістю учасників до 
20 осіб організатор забезпечує 
дотримання між учасниками фізичної 
дистанції не менше ніж 1,5 метра);
2) діяльність закладів, що надають 
послуги з розміщення, крім готелів;
3) відвідування закладів освіти 
здобувачами освіти групами кількістю 
більш як 20 осіб, крім закладів 
дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної та спеціалізованої 
мистецької освіти;
4) проведення закладами охорони 
здоров’я планових заходів з 
госпіталізації, крім термінових. 
5) діяльність спортивних залів, 
фітнес-центрів, крім спортивних 
залів, фітнес-центрів, які здійснюють 
приймання відвідувачів не більше 
однієї особи на 10 кв. метрів 
приміщення;
6) приймання дітей до дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку.

У ЛІКАРНі З’ЯВИЛАСЬ 
ВАКЦИНА БЦЖ 



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

10 № 11 (959)
25 березня 2021 року Екологія

Кожен українець протягом 
року використовує близько 
500 поліетиленових пакетів, які 
розкладаються понад 100 років, 
отруюючи навколишнє середовище 
продуктами розпаду. Щороку від них 
помирає близько одного мільйона 
птахів та 100 тисяч тварин. Разом 
із тим, на порядку денному ВР 
з›явився законопроект №2051-1 
«Про обмеження обігу пластикових 
пакетів на території України». Чи 
сприятиме він вирішенню проблеми?

Пластикові пакети разом з іншими 
видами пластику становлять основну 
частину сумнозвісних сміттєвих островів 
у Тихому океані.

Згідно з Директивою ЄС «Про ско-
рочення споживання легких пласти-
кових пакетів» до 2019 року Євросоюз 
планував скоротити їхнє споживан-
ня з 200 до 90 штук на рік на людину, 
а до 2025 року — до 40. З початку 2019 
року магазинам у Євросоюзі заборони-
ли безкоштовно роздавати пластико-
ві пакети. 33 країни світу вже повністю 
відмовилися від використання поліети-
ленових пакетів, ще 53 — ввели частко-
ву заборону.

А що в Україні? Законопроект 
№2051-1 Рада ухвалила за основу ще 
в листопаді 2019 року, і зараз він вино-
ситься на повторне друге читання як 
доопрацьований. Слід зазначити, що це 
вже друге скликання парламенту, якому 
пропонується впровадити подібні обме-
ження. Поточне скликання отримало 
проект уже як альтернативний.

Документ впроваджує заборону на 
розповсюдження в об’єктах роздрібної 
торгівлі, громадського харчування та 
надання послуг надтонких пластико-
вих пакетів зі стінками товщиною мен-
ше ніж 15 мікрометрів, тонких пласти-
кових пакетів товщиною від 15 до 50 
мікрометрів, оксорозкладних пластико-
вих пакетів. Планується, що така забо-
рона на пластикові пакети почне діяти 
через дев’ять місяців з дня опублікуван-
ня відповідного закону.

Щоправда, є певні виключення. Така 
заборона не стосується біорозкладних 
пластикових пакетів та надтонких плас-
тикових пакетів шириною до 225 мм 
(без бокових складок), глибиною до 345 
мм (з урахуванням бокових складок), 
довжиною до 450 мм (з урахуванням 
ручок), що призначені для пакування 
та/або транспортування свіжої риби, 
м›яса та продуктів із них, сипучих про-
дуктів, льоду та розповсюджуються в 
об›єктах роздрібної торгівлі як первин-
не пакування.

Водночас, відповідно до поточної вер-
сії законопроекту, всі надтонкі пласти-
кові пакети будуть повністю забороне-
ні з 1 січня 2023 року.

Де логіка щодо критеріїв встановленої 
заборони?

Річ у тім, що, за твердженнями екс-
пертів, перероблювання пластикових 
пакетів товщиною менш як 50 мікроме-
трів є ускладненим.

Відповідно до Директиви ЄС 
2015/720 від 25 квітня 2015 року «Про 
обмеження використання тонких плас-
тикових пакетів», країни-члени ЄС по-
винні вжити заходів щодо скорочен-
ня виробництва та споживання пакетів 
товщиною менш як 50 мкм.

Натомість пакети із товщою стін-
кою піддаються переробці. Саме тому 
законопроект поки що не забороняє 
розповсюдження пластикових пакетів 

товщиною понад 50 мікрометрів, але 
включає положення про оплатність та-
кого розповсюдження та навіть перед-
бачає встановлення Кабміном міні-
мальних роздрібних цін.

Також слід віддати належне авторам 
за включення оксорозкладних пласти-

кових пакетів до переліку заборонених. 
Такі пакети містять спеціальні доміш-
ки, які сприяють швидкому розкладен-
ню пакетів на мікропластик.

Мікропластик потрапляє спочат-
ку в повітря, ґрунт та водойми, а потім 
— в шлунки риб, птахів та інших тва-

рин і навіть — в людську їжу. Небезпе-
ка швидкого розповсюдження мікро-
пластику вважається дуже високою, 
а шкода, яка цим завдається, — навіть 
більшою, ніж від звичайного непере-
робленого пластику, який, принаймні, 
можна локалізувати.

Отже, після ухвалення законопроекту 
та набуття чинності відповідним зако-
ном ми більше не побачимо маніпуля-
ційних позначок «біо» та «еко» на оксо-
розкладних пакетах, як, власне, і самих 
таких пакетів. Подібні позначки будуть 
дозволені лише на біорозкладних паке-
тах, вироблених із органічної сировини, 
які розкладаються на елементи природ-
ного походження.

Контроль за дотриманням 
впроваджених обмежень здійснюватиме 
Держпродспоживслужба. Штрафи за 
порушення становитимуть  
від 1700 до 34 тис. грн.

Законопроект №2051-1 ретельно оп-
рацьовувався членами Комітету ВР з 
питань екологічної політики та при-
родокористування між першим і дру-
гим читаннями. Зокрема, депутати роз-
ширили сферу застосування заборони 
розповсюдження пластикових пакетів. 
В редакції до другого читання законо-
проект включає також сферу надання 
послуг.

Крім того, було змінено визначення 
«об›єкту роздрібної торгівлі». В першій 
редакції документа визначення було не-
вдале та за певної інтерпретації тексту 
могло не включати великі супермарке-
ти. Очевидно, це не відповідало намі-
рам авторів законопроекту. В редакцію 
до другого читання було також дода-
но посилання на європейські стандарти 
щодо утилізації біорозкладних пласти-
кових пакетів способом компостування 
або біорозкладання.

Попри загалом правильну ідею в ос-
нові документа, знаходяться ті, хто кри-
тикує такий підхід до екологізації укра-
їнського суспільства.

Наприклад, Комітет з питань інтегра-
ції України до ЄС в своєму висновку 
зазначає:

«Законопроект не є комплексним, 
а має на меті суттєве скорочення ви-
користання одного різновиду відходів 
упаковки. Таким чином, ці зміни є фра-
гментарними, не відповідають прин-
ципу системності законодавства, не 
вирішують комплексно питання пово-
дження з відходами упаковки».

Таке зауваження, на перший погляд, є 
цілком слушним, але водночас — абсо-
лютно відірваним від української нор-
мотворчої практики.

На жаль, системні зміни в Украї-
ні впроваджуються важко, під тис-
ком та у випадках, коли це вже майже 
ультимативна вимога наших західних 
партнерів. Тому стратегія маленьких, 
але рішучих кроків може бути більш 
виграшною з точки зору отримання 
результату.

Адже ні автори законопроекту, ні 
Мінприроди, яке його підтримало, не 
приховують, що основна мета доку-
мента — зменшення попиту на викори-
стання пластикових пакетів в Україні, 
а отже — запобігання утворенню від-
ходів, що, відповідно до законодавства 
ЄС, є першою стадією в ієрархії пово-
дження з ними.

Підготувала Оксана Кириченко за 
матеріалами із відкритих джерел

ОБІГ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ПАКЕТІВ 
ХОЧУТЬ ОБМЕЖИТИ 

ООН розробила положення про зменшення використання 
поліетиленових пакетів у своїй Програмі розвитку ще декілька років 
тому. Цю ініціативу підтримало багато країн світу. Так, ще у 2013 році 
у північно-західній африканській державі Мавританії заборонили 
використання поліетиленових пакетів. На такий рішучий крок 
влада країни пішла для того, аби вберегти тварин. За даними уряду 
Мавританії, більше 70% загиблої великої рогатої худоби у столиці 
країни Нуакшот помирають від того, що з’їдають поліетиленові 
мішечки та пакети. Замість поліетиленових пакетів у Мавританії 
запровадили нові пакети, що розкладаються мікроорганізмами. Мало 
того, влада заборонила будь-яке використання, виробництво або 
імпорт поліетиленових пакетів. Якщо ж хтось порушує цю норму, то 
йому загрожує покарання – штраф або навіть ув’язнення на один рік. 
Іще в одній африканській державі, Руанді, теж заборонено 
використання й продаж пластикових пакетів. Це правило законодавчо 
схвалили у 2007 році. Рік потому контрабандисти намагалися 
розгорнути мережу з продажу одноразових пакетів усередині 
країни, однак влада і цього разу вирішила піти радикальним шляхом і 
запровадила за контрабанду пакетів суворе покарання – позбавлення 
волі. Ці жорсткі правила дали змогу зробити столицю – місто Кігалі 
– одним із найзеленіших міст на африканському континенті. 
Використання пластикових пакетів у супермаркетах заборонене і в 
Австралії із 2009 року. Аналогічні правила набули чинності у 2020-
му у Франції. Там поліетиленовий пакет ви не зможете купити в 
жодному супермаркеті чи продуктовій лавці. В Англії ще у 2004 році 
з’явилися біопакети для хліба, що розкладаються за чотири роки й 
перетворюються на вуглекислий газ та воду. У Латвії запроваджено 
спеціальний податок на поліетиленові пакети, аби зменшити їхню 
популярність, а у Фінляндії в супермаркетах встановлені автомати 
з прийому вживаних пакетів, які відтак служать сировиною для 
переробки та виробництва нового пластику. У Данії, наприклад, 
введено податок на безкоштовні пакети у торговельних закладах. Після 
його запровадження популярність у покупців на поліетилен зменшилась 
на 90%. В Ірландії після зростання ціни кількість використаних 
пакетів зменшилась на 94%. Тепер там використовують багаторазові 
торби з тканини. В Італії та Франції заборонене використання та 
виробництво полімерних пакетів, а в Танзанії штрафують на 1000 
доларів чи запроторюють до в’язниці на рік за виробництво та 
продаж пакетів. Китай теж запровадив мораторій на використання 
пластикових пакетів, зокрема, у Тибетському автономному 
районі. Крім того, у КНР не дозволяється виробляти, продавати і 
використовувати поліетиленові пакети з товщиною плівки менше 
0,025 мм. Покарання – штраф або конфіскація товарів. До того ж із 
2008 року в китайських магазинах заборонено пропонувати покупцям 
безкоштовні поліетиленові пакети. Повна заборона поліетиленових 
пакетів діє також у Бангладеш, Танзанії, Сінгапурі, Тайвані та Киргизії. 
Бізнес теж іде назустріч зеленим ідеям. Так, англійська мережа 
магазинів одягу Marks and Spencer припинила безкоштовну видачу 
пакетів і тепер виручені гроші від їхнього продажу компанія 
перераховує на створення нових міських парків і садів. Німецька фірма 
Adidas у 2020 році остаточно відмовилася від пластикових пакетів і 
замінила їх паперовими на всіх стадіях виробництва й продажу товару.



№ 11 (959)
25 березня 2021 року 11Урок історії

Куренівська трагедія. 13 березня 
1961 року о 8:30 потужний селевий 
потік прорвав дамбу, збудовану 
для заповнення Бабиного Яру 
промисловими відходами, що 
надходили з Петровських цегельних 
заводів. Лавина багна і пульпи 
затопила житлові квартали 
Куренівки, Подільське трамвайне 
депо, стадіон «Спартак» та околиці. 
Техногенна катастрофа, тільки за 
офіційними радянськими даними, 
забрала життя життя 145 людей. 
Деякі дослідники називають значно 
більші цифри.

«Історична правда» публікує спогади 
киянки Новгородської Маргарити про той 
страшний день.

Той ранок був світлим, досить теплим для 
середини березня. Сонце світило щосили і 
сніг вже зійшов з тротуарів міста. Природа 
сповіщала про довгоочікуваний прихід вес-
ни, і тому Ріта одяглася зовсім легко, мож-
ливо навіть занадто для такої погоди - легкі 
туфлі, спідниця та панчохи, вкорочене ма-
мою пальто, пов›язала шовкову хустинку 
на голову. На порозі будинку їй зустрілася 
радісна Ада – сусідська дівчинка – посміш-
ка на все обличчя.

«Ми в школу не підемо сьогодні! – спові-
стила вона. – Там якась калюжа розлилася 
– я повернулася».

«А я поїду, у мене Спеціальність», - від-
повіла Ріта.

«Та ти теж не ходи!»
«Ой, ні, - Ріта похитала головою, - мене 

мій професор, Євгеній Михайлович, буде 
сидіти чекати, а я не прийду ... Я не можу 
так, я поїду».

І залишивши задоволену Аду, вона попря-
мувала по Цукровому провулку до тролей-
буса. На зупинці по тротуару і справді щось 
текло – майже як звичайні весняні струмки, 
тільки брудні, сірі, і їх пару разів довелося 
переступити, щоб не забруднити туфлі. Час 
тягнувся повільно. Повз проїжджали нечис-
ленні автобуси, легкові машини, але тро-
лейбуса все не було видно – набагато дов-
ше, ніж його зазвичай доводилось чекати. 
Вулиця наче спорожніла і тонкий каламут-
ний струмочок дражнив своїм дзюрчанням 
в утвореному мовчанні. До зупинки підій-
шов автобус, повний людей. Ріта ніколи на 
ньому раніше не їздила, і до ладу не знала, 
куди він йде, проте інших варіантів не було 
видно навіть на горизонті, скільки не вдив-
ляйся, а час уже підтискав.

«Ну гаразд, - подумала вона і поквапли-
во сунулася в ущерть набитий автобус. Той 
закрив за нею двері, втиснувши в інших па-
сажирів. - Я проїду трохи, де ця калюжа, а 
там пересяду».

Люди тряслися в автобусі в єдиному 
ритмі, освітлені променями крізь запоро-
шене скло. Поруч щось щебетали батькам 
маленькі діти, стояв, притулившись до си-
діння, хлопчина в матроському тільнику, як 
з морського училища. Будинки, дерева, тро-
туари поволі спливали вдалину. Подумки 
Ріта вже пересаджувалася на свій тролейбус 
і поспішала на урок, вибачаючись за запіз-
нення перед стареньким професором. Дроти 
між стовпами в думках майже зливалися з 
нотним станом. Ріта відвела очі від заднього 
вікна, затуленого чужими постатями. Вона 
хоч не забула свій зошит?

Автобус неспішно рухався по Фрунзе, але 
Ріта не відразу помітила, як він уповільнив 
хід, рухаючись все більш і більш мляво. Її 
потік роздумів урвався тільки тоді, коли 
вони і зовсім застигли на місці і хтось за 
спиною спитав: «А чому ми стоїмо?»

Ріта обернулася до вікна і завмерла, кіль-
ка секунд дивлячись назовні і не розуміючи, 
що саме бачить. Звична картина за вікном 
змінилася – тротуарів більше не було вид-
но, а замість доріг, всюди, куди простирав-
ся погляд, розливалася мутна річка. У три-
вожному подиві, Ріта оглянула вулицю, де 
біля десятка легкових машин були по самі 
вікна залиті якоюсь сіро-коричневою ріди-
ною, схожою чи то на глину, чи то на рідкий 
цемент. Люди рятувалися від повені, вилі-
заючи на дахи своїх автомобілів і так само 
розгублено й злякано озираючись. Двигун 
автобусу надсадно загув, намагаючись зру-
шити машину, але та лише затрусилась на 
місці. По салону прокотився схвильований і 
незадоволений шепіт. Люди озиралися, оці-
нюючи картину навколо. Автобус застряг 

біля стадіону Спартак, прямо навпроти пар-
кану, лише трохи не доїхавши до підйому по 
Нагірній.

Вода, здавалося, прибувала – колеса ав-
тобуса були вже повністю нею вкриті, а він 
все ще не міг зрушити з місця; піднімався і 
рівень хвилювання пасажирів.

«А нам не страшно, - бадьоро сказала 
Ріта, - у нас тут моряк поруч. Все в поряд-
ку буде!»

Хтось посміхнувся, зрадівши можливо-
сті відволіктися. І справді, все не так вже й 
страшно. Хлопчина у тільнику скромно від-
вів очі. Автобус буксував, відчутно здрига-
ючись, ніби в повітрі тремтіла напруга паса-
жирів. «От ми тут застрягли, - подумалося 
Ріті, поки вона дивилася на воду, що під-
ступала до вікон, - а тут же проходять лінії, 
електрика. А раптом дріт впаде на автобус, 
і він загориться?» - непрохана думка холо-
дом овіяла шию. Ріта постаралася відкину-
ти страхаючий образ, затримавшись погля-
дом на папці із зошитами, яку притискала 
до себе. Все буде в порядку.

А попереду все так само наполегливо 
трудився мотор. Раптом, краєм ока Ріта 
помітила за вікном якийсь рух. Триво-
га прокинулась в ній раніше, ніж картина 
сформувалася в свідомості. Люди, які сто-
яли на машинах, в паніці кидалися в воду, 
як щури, що залишають корабель, і, борса-
ючись, бігли до паркану. Серце пропустило 
удар – щось відбувається. Щось серйозне. 
Піднявши очі, Ріта побачила, як на гори-
зонті, у самому кінці до болю знайомої ву-
лиці, стрімко зростає щось сіре, величезне, 
як гора. Цементні стовпи вдалині обламува-
лися і летіли, ніби сірники; як котушки для 
ниток, перекидалися котушки з проводами 
висотою майже в людський зріст, і все це, 
гнане потугою хвилі, рухалося в їх сторону, 
торкаючись неба.

Люди в автобусі закричали. «Водій, від-
крийте двері! Відкрийте двері!» Салон на-
повнила паніка. Пасажири рвалися назовні, 
але двері загрузли в тягучій глинистій масі, 
і водій нічого не міг зробити, скільки не на-
магався. Паркан був так близько, до інших 
людей, що пручаються та пливуть до ста-
діону, можна рукою подати, але навколо – 
залізні мури. Мотор верещав і хрипів, вто-
рячи крикам людей, а назустріч їм рухався 
темний вал.

У наступні секунди відбулося одразу 
кілька речей. Великий чоловік, що стояв по-
переду, схопився за залізні двері автобуса і 
з нелюдською силою розтиснув їх, ступив-
ши назовні. Не роздумуючи, немов підко-
ряючись інстинкту, Ріта вислизнула слідом 
крізь маленьку щілину, яка тут же замкну-
лася у неї за спиною. В›язка сіра маса ру-
халася, і Рита оступилася, занурившись в 
неї по самі плечі. Борсаючись, Ріта нарешті 
відновила рівновагу і, долаючи течію, ста-
ла йти до паркану, де вже висіли на прутах 
інші люди.

«Атомна війна, - здавалося Ріті, поки вал 
ставав все вище, - це кінець». Вона зачепи-
лася за прути паркану, не пам’ятаючи, як пі-
діймалася на його підставу. Папка із миттє-
во намоклими зошитами та бібліотечними 
нотами залишилася похована десь на дні. 
Судомно чіпляючись, Ріта пригнула голо-
ву до паркану і заплющила очі. «Це кінець, 
- здавалося їй. - Зараз це впаде на нас – і 
все». Але коли вона відкрила очі, виринув-
ши з пульсуючої темряви, перед її погля-
дом постала церква, прямо на схилі гори за 
стадіоном.

І в голові виникла тільки одна думка: 
«Господи, врятуй».

Краєм ока Ріта вловила рух – люди злі-
ва від неї боком просувалися по забору, пе-
ребираючи прути і перелазячи через широ-
кі білі стовпи, вище і вище, у напрямку до 
гірки. Скинувши заціпеніння, Ріта поспі-
шила за ними. Прут за прутом, крок за кро-
ком, один стовп за іншим, тримаючись за 
попередній прут і роблячи широкий крок 
над густіючою рідиною, доки нога нарешті 
не затвердиться на камені. Вузька спідни-
ця сковувала рухи, але Ріта ніби не поміча-

ла і продовжувала рухатися, не зупиняю-
чись ні на секунду, і не знаючи, дійшла вже 
до них хвиля чи ні. Зупинилася вона тільки 
раз, коли повітря прорізали нелюдські кри-
ки, ножем встромившись в саме серце. Різ-
ко озирнувшись, Ріта побачила, як в небо 
піднімається чорний стовп диму, і автобус, 
в якому вона була менше хвилини тому, 
охоплений вогнем. Всередині неї все роз-
билося і розсипалося на шматки, але тіло 
несвідомо продовжило рухатись далі, меха-
нічно переступаючи стовп за стовпом, крок 
за кроком, відносячи її все далі від розвер-
женого пекла. Перед очима миготіли пру-
ти, сіра рідота, знайомі дерева десь за ста-
діоном. За парканом, підхоплений течією, 
проносився чоловік. Його голова, вся у бру-
ді, то з›являлася на поверхні, то зникала в 
потоці. Нарешті, Ріта дісталася до місця, де 
річки майже не залишилося. Вся тремтя-
чи, вона злізла з паркану, і під ногами, жа-
дібно вкривши щиколотки, чавкнула густа 
каша. Трохи пройшовши навкоси, вздовж 
паркану, Ріта обернулася, окинувши погля-
дом залиту вулицю, що залишилася позаду. 
Назустріч їй по горі піднімалися жінка і дві 
дівчинки, на вигляд майже старшокласниці, 
забруднені з голови до ніг. У жінки обгорі-
ли передні пасма волосся, дівчата здавали-
ся неушкодженими. Можливо, вони вибра-
лися з автобуса? А чи котиться ще та хвиля 
або вже пройшла за її спиною?

На дорозі, затягнуті по самі вікна, стоя-
ли трамвай і десятки машин, не в силах зру-
шити з місця.

«А як же Аля? - в голові у Ріти безпорад-
но металися думки. Їй згадалося, що сестра 
мала везти сина в дитячий садок. - Як вона, 
проїхала чи ні?..А раптом вони з Валери-
ком у цьому трамваї?» Вона ось-ось вилізла 
з крижаного болота, але тільки зараз її тіло 
скувало холодом. І тут, якось зовсім знена-
цька, по ту сторону дороги пронизливо за-
вив і почав носитися кругами собака. На ву-
лиці раптом стемніло, мить – і тільки дошки 
злетіли вгору. Над хвилею піднявся стовп 
сірого пилу, а лавина хлинула вниз по ву-
лиці, відносячи із собою те, що залишило-
ся від одноповерхового будинку. Ріта брела 
уздовж дороги, як ожила статуя. Нагорі тро-
туари вже були сухими, і випадкові перехо-
жі з подивом помічали перемазаних людей, 
невідомо звідки виникаючих на горі. Шар 
глинистої маси застигав на одязі. Вулиця 
каламутніла, наче й очі поступово покри-
валися цементом, остаточно перетворюю-
чи її на пам›ятник, що зійшов з місця тра-
гедії, де йому належало залишатися. Важко 
дихаючи, Ріта зупинилася біля дороги. По-
заду її наганяла вантажівка, і недовго дума-
ючи, вона підняла руку, сигналячи водієві. 
Під›їхавши, вантажівка зупинилася, і з ку-
зова звісився худенький чоловік років п›ят-
десяти або більше.

«Ми в лікарню їдемо», - сказав він. «До-
бре», - Ріта кивнула, хоча толком його не по-
чула, і чоловік одразу ж простягнув їй руки, 
допомагаючи піднятись. Їй просто хотілося 
поїхати кудись подалі від цього місця. Пі-
діймаючись на машину, Ріта опустила очі і 
побачила, що з рук, обережно її підтриму-
ючих, звисають, як рукавички, клапті шкі-
ри, оголюючи червону плоть. Опинившись 
в кузові, вона майже відразу осіла на під-
логу, приткнувшись біля борту. Вантажівка 
зрушила і, розмірено здригаючись, поїхала 
в гору. Збоку лежала жіноча фігура, така ж 
забруднена застиглим цементом. Від неї до 
Ріти, долинув нетвердий голос: «Подивіть-
ся на мене, я дуже страшна?» Ріта озирну-
лася і ледь втримала судомний вдих – за-
мість обличчя у жінки був роздутий пухир.

«Ні-ні, все нормально! - відповіла вона, 
швидко відвівши очі і ледве стримуючись, 
щоб не вистрибнути з машини. - Все добре!» 
Світ навколо стискався і гудів, і вона щіль-
но притискалася до борту, який здавався ос-
таннім надійним острівцем. Так їх, як три зі-
псовані глиняні фігури, вантажівка довезла 
до лікарні. У коридорах миготіли чужі об-
палені обличчя і руки. До лікаря, плачучи, 
підбігла медсестра – зовсім молода дівчина, 
трохи старше Ріти. «Я не знаю, що робити... 

Я не знаю... - схлипувала вона. - Вони ідуть, 
вони всі у бруді, а у них шкіри немає... Я не 
знаю, що з ними робити».

Жінка-лікар уважно слухала, трохи спо-
хмурнівши, але не даючи хвилі паніки за-
хлеснути і її.

«Вони всі йдуть з піднятими руками, а 
у них ця шкіра, і я не знаю, як їх обробля-
ти, вони ж все в цій глині!» - вигукувала 
медсестра.

«Так, спокійно», - переконливо зупинила 
її лікар і почала пояснювати, як обробляти 
пошкодження. Її голос ні на секунду не по-
кидала впевненість, нібито обертаюча і мед-
сестру, і навіть Ріту в рятувальний жилет. 
Вислухавши інструкції, дівчина кивнула і 
побігла на допомогу людям. Замість крижа-
ного брудного пекла навколо тепер були чи-
сті простирадла і тиша маленької, одиночної 
палати, а до тіла прилягала свіжа лікарняна 
сорочка. Їй дали випити якісь ліки, щось за-
спокійливо говорили. Діагноз – «шок». Лі-
кар поклала їй в ноги гарячу грілку і присі-
ла поруч із ліжком.

«Будь ласка, - тихо сказала Ріта, - зателе-
фонуйте, - на щастя, в затьмареному, рап-
тово ставшому тісним, розумі виринув вір-
ний номер. - У мене сестра повинна була 
тут їхати з маленькою дитиною. Дізнайте-
ся, приїхала вона на роботу чи ні». Лікар 
відразу ж пішла до телефону. Через кілька 
нестерпно довгих хвилин вона повернула-
ся. «Ваша сестра на роботі. Все в порядку, 
не хвилюйтеся» - сказала вона. Ріта відки-
нулася на подушку. Тепер вона нарешті від-
чула, що жива. Вона пролежала в лікарні до 
вечора. Близько п›ятої години за нею на-
решті прийшла сестра зі своїм чоловіком Ді-
мою, і з ними його друг Вася, теж льотчик 
цивільної авіації, високий, як велетень. Їй 
повернули годинник, акуратно складений 
одяг, просочений цементом – все загорнуте 
в вузлик з лікарняної наволочки. Ріта маши-
нально глянула на свої речі. Ця акуратність, 
здається, була схожа на її власну. Можливо, 
їх складала вона сама. Алюша рішуче згор-
нула все і знову зав›язала у вузлик. Коли 
вони вийшли з лікарні, сонце вже захова-
лося. Надвечір на вулиці сильно похолод-
ніло і піднявся студений вітер, що пробирав 
до кісток. Вася роздягнувся, залишившись 
в піджаку і шарфі, як Остап Бендер, і віддав 
Ріті свою формену шинель. Через різницю 
в зрості Ріта в ній тепер була схожа на сол-
дата. Діма жартував, Алюша теж була в гар-
ному настрої, бадьоро крокуючи і несучи в 
руках вузлик. Всі були веселі і задоволені, 
адже Ріта була з ними. Життя начебто по-
вернулося у колишнє русло.

Вчотирьох, в спадаючих на місто сутін-
ках, вони покинули територію лікарні і по-
прямували до дороги. Вони йшли додому.

Ще не один рік з тих пір запахи ранньої 
весни здавалися Ріті запахом смерті. Однак 
все проходить, і як сезони змінюють один 
одного, так і нові роки приносять нові спо-
гади замість попередніх, поступово приту-
плюючи старий біль.

П.С. З того дня минуло шістдесят років. 
Моя бабуся, Маргарита Миколаївна, закін-
чила консерваторію, вийшла заміж, працю-
вала викладачем фортепіано і акомпаніато-
ром. А тринадцяте березня – день, в який 
дивом залишилася жива – вона з тих пір 
вважає своїм другим Днем народження.

ДЕВ’ЯТИЙ ВАЛ ШІСТДЕСЯТ 
ПЕРШОГО РОКУ. СПОГАДИ

КУРЕНІВСЬКА ТРАГЕДІЯ

Маргарита Новгородська.  
фото з родинного архіву
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.10 Енеїда.
6.30 М/ф «Хто в лiсi ха-
зяїн?»
6.40 М/ф «Тяв та Гав».
6.50 М/ф «Справа доруча-
ється детективу Теддi».
7.00,8.00,9.00,13.00,
21.00,0.30,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13.
10,18.20 Суспiльна студiя.
9.30,1.05 Т/с «Вiра». (16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10,21.35,5.45 Спорт.
15.20,2.40 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни». (16+).
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55 UEFA U21. ЧЄ з фут-
болу 2021. Нiмеччина - Ру-
мунiя.
21.55 UEFA U21. ЧЄ з фут-
болу 2021. Iспанiя - Чехiя.
0.00 Нашi грошi.
2.35,3.05,5.05,5.55 По-
года.
4.10 Д/с «Повернення до 
природи».

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.20
«ТСН».
9.25,10.20,5.40 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15 «Одру-
ження наослiп».
16.00 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
20.45 Т/с «Папiк 2». (12+).
22.05 Т/с «Шукаю жiнку з 
дитиною». (16+).
23.05,0.05 Т/с «Кухня».
1.05 Комедiя «Великий 
солдат». (16+).
2.50 Драма «Припутнi». 
(16+).(16+).

3.45,18.00,19.00 «Стосу-
ється кожного».
4.30 М/ф.
5.00 «Телемагазин».
5.30,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».

12.25 Х/ф «Сiм`янин».
14.40,15.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимо-
волi».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.45 Х/ф «Справа вбивцi 
�1».
1.55 Т/с «Спокуса». (12+).

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,17.00,18.00,
0.00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Pro Вiйсько.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15,13.10 Д/с «Крила 
вiйни».
8.10 Д/с «Неймовiрнi вина-
ходи».
9.30 Машина часу.
10.10,14.10,5.10 Д/с 
«Масштабнi iнженернi по-
милки».
11.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi битви».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
16.00 Д/с «Божевiльний 
свiт. Гарантоване взаємоз-
нищення».
17.10 Д/с «Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни».
19.30,1.15 Дiйовi особи.
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35,20.15,1.30 Грома-
дянська оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «Рiшає Онiстрат».
12.00,13.15 Т/с «Пес». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. День.
14.45,16.15,22.30 Т/с 
«Розтин покаже 2». (16+).
16.45 Х/ф «Найманець». 
(16+).

18.45,21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Пес 6». (16+).
23.25 Х/ф «Три бiллборди 
у Еббiнгу, Мiссурi». (18+).
3.05 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.55 Т/с «Комiсар Рекс».
8.50 Битва екстрасенсiв. 
(16+).
13.10,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК. (16+).
20.15,22.50 Т/с «Во-
рожка».
23.00 Т/с «Пiзнє каяття». 
1.00 Слiдство ведуть екс-
трасенси. (16+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30,15.00 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
11.20 Х/ф «В облозi». 
(16+).
13.00 Любов на вижи-
вання. (16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (12+).
20.00 Improv Live Show. 
(12+).
21.00 Х/ф «Зоряний де-
сант».
23.30 Х/ф «Обитель зла 2: 
Апокалiпсис». (18+).
1.20 Т/с «Хронiки Шан-
нари». (16+).
2.50 Зона ночi.
5.00 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,23
.00,3.10 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45 Реальна мiстика.
13.55,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2». (16+).
17.10,4.00 Т/с «Виклик». 
(12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Помилки моло-
достi». (16+).
23.10 Т/с «Утiкачка», 1 i 2 с. 
(12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Утiкачка». (12+).

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,
16.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шамановим 
та М. Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. Близ-
нюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Лео-
нчук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
22.00 «Прямий» контакт» з 
Т. Березовцем.

6.00 Х/ф «Васса Желез-
нова», 1 с. (16+).
7.50 Х/ф «На море». (16+).
10.00 Х/ф «Рекрут». 
(США). (16+).
12.25 Х/ф «Небесный суд». 
(16+).
14.25 Х/ф «Легенда о 
Красном Драконе». (Гон-
конг). (16+).
16.10 Х/ф «Куда бы еще 
вторгнуться». (США). (16+).
18.55 Х/ф «Семьянин». 
(США). (16+).
21.20 Х/ф «Области тьмы». 
(США). (16+).
23.20 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (18+).
1.05 Х/ф «Осторожно! 
Двери закрываются». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).
3.15 Х/ф «Благодетель». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Дай лапу».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.50,23.00 Т/с «Грань». 
(16+).
14.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».

15.50,22.00 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
17.40 «Орел i решка. На 
краю свiту».
19.30 «Орел i решка. Пере-
завантаження».
2.10 Т/с «Доктор Хто». 
(16+).
2.50 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
8.40 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.
9.20 Просто їжа.
9.50,16.00 Смачнi страви.
10.20 Дiм на заздрiсть 
усiм.
11.20,18.10 Удачний 
проект.
13.00,16.20,0.30 Кориснi 
поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
15.00 Спецiя.
17.10 Дачна вiдповiдь.
19.00 Майстри ремонту.
20.10 Квартирне питання.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Школа доктора Кома-
ровського.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.00,10.50,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
7.50,17.15,3.20 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.50
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Сумка iнкаса-
тора».
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.35 «Свiдок. Агенти».
16.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
18.20 «Будьте здоровi».
23.00 Х/ф «У квадратi 45».
0.20 Х/ф «Танцюй, 
танцюй».
3.30 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,5.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 

Местное время.
14.55 Т/с «Склифо-
совский».
16.45,3.00 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Теория вероят-
ности».
23.10 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Линия жизни». Диана 
Берлин.
3.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Теорiя Змови.
7.00 Бандитський Київ.
9.05,1.40 Правда життя.
10.05,0.30 Речовий доказ.
11.15,17.50 Зона будiв-
ництва.
12.15 Мисливцi за тор-
надо.
13.05 Скептик.
14.05 Суперчуття.
15.05,19.50 Фантастичнi 
iсторiї.
16.05,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
16.55,20.50 Шукачi не-
приємностей.
18.50 Там, де нас нема.
22.30 Дика Iндiя.
23.30 Iнженернi iдеї.
2.45 Телеформат.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,23.25 Сiмейка У.
9.15 Танька i Володька.
9.45,10.45,19.15 Страна 
У 2.1.
11.15,18.15 Т/с «При-
булець».
12.15,16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Батько наре-
ченої 2».
23.55 Казки У.
0.55 Країна У.
2.10 Рятiвники.
3.10 Т/с «Хамелеон». 
(16+).
3.55 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.25,15.50 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение». (США). 
9.25 Х/ф «Дюна». (США - 
Мексика). (12+).

11.35 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес». (США). 
13.30 Х/ф «Голодные 
игры». (США). (16+).
17.50,5.50 Х/ф «Пингвины 
Мадагаскара». (США). 
19.20 Х/ф «Как украсть 
небоскреб». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). (16+).
22.30 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США). (16+).
0.35 Х/ф «Переговорщик». 
(США - Германия). (16+).
2.50 Х/ф «Такси 3». 
(Франция). (16+).
4.15 Х/ф «Библиотекарь: В 
поисках Копья Судьбы». 

6.00,2.45 Т/с «Ласко». 
(16+).
7.55 Х/ф «Александр». 
(16+).
11.15 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.45 «Спецкор».
18.50,2.15,3.30
«ДжеДАI».
19.25 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
20.20,21.15 Т/с «Ментiв-
ськi вiйни. Харкiв 3».
22.20,23.55 Т/с «Кiстки 
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «Додолики». Вип. 9
06:15 М/ф «Котигорошко»
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:15 «Полтава. Сьогодні» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
09:45 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
10:15 Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30 Т/с «Гранд готель», 
38с. (12+)

11:45 Культ. Особистості»
12:10 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 9
12:35 «Еко-люди»
12:40 Д/ц «Боротьба за 
виживання», 7с.
13:05 Д/п «Світ майбут-
нього. Планета Земля 
2050», 13с.
13:30 «Лайфхак україн-
ською»
13:40 «Ок, я тобі поясню». 
Вип. 4
13:55 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:05 М/ф «Лис і дрізд»
14:15 М/ф «Найсправжні-
сінька пригода»
14:25 М/ф «Як Петрик 
П’яточкін слоників рахував»
14:35 М/ф «Як Козаки у 
футбол грали»
14:50 «Піщана казка». Вип. 
15:00 ПТН
15:05 «Суспільна студія»
16:00 ПТН
16:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Країна пісень». Вип. 
18:40 «Буковинські за-
гадки»
18:45 «Край пригод». Вип. 
19:00 «Полтава. Сьогодні» 
(сурдопереклад)
19:55 «StopFakeNews». 
20:05 «#ВУкраїні». 7 сезон
20:40 ПТН
21:00 Д/ф «Вердикт іс-
торії», 5с. (12+)
22:05 «Полтава. Сьогодні» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
23:00 Т/с «Посольство», 
10с. (16+)
00:20 «Культ. Особистості»
00:25 «Буковинські за-
гадки»
00:40 Х/ф «Сватання на 
Гончарівці» (12+)
02:00 Національні новини 
UA: Перший 
02:40 «StopFakeNews». 
Вип.3
02:50 «Шерифи для нових 
громад»
03:05 «Населена земля». 
Вип. 2
03:35 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 9
04:05 «ЗаАрхівоване»
04:15 «Невідомі Карпати». 
Вип. 2
04:30 «Роздивись». Вип. 2
04:45 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

6.00 Гiмн України.
6.05,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «День народ-
ження Юлiї».
6.40 М/ф «Чудасiя».
6.50 М/ф «Що на що 
схоже».
7.00,8.00,9.00,13.00,21.
00,0.05,5.25 Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13.
10,18.20 Суспiльна студiя.
9.30,1.05 Т/с «Вiра». (16+).
11.05,4.10 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10,21.25,0.30,5.50
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни». (16+).
17.25 Д/с «Боротьба за 
виживання».
18.55 Д/с «Дика прогу-
лянка».
19.55 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
20.25,0.40 Д/с «Супер-
чуття».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
2.45 Бюджетники.
4.25 Д/с «Повернення до 
природи».
5.20 Погода.

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.10
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15 «Одру-
ження наослiп».
16.00 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
20.45 Т/с «Папiк 2». (12+).
22.15,23.15 Т/с «Шукаю 
жiнку з дитиною». (16+).
0.15 Т/с «Кухня».
1.15 «Голос країни 11». «Голос країни 11».

2.40 Х/ф «Не було б 
щастя».
3.45 Х/ф «Повернення 
високого блондина».
5.00 «Телемагазин».
5.30,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.10,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
12.25 Х/ф «Гра в чотири 

руки».
14.20 Х/ф «Колесо чудес». 
(16+).
16.10 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.45 Х/ф «Занурення». 
(16+).
1.45 Т/с «Спокуса». (12+).

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,17.00,18.00,
.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Pro Вiйсько.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15,13.10 Д/с «Крила 
вiйни».
8.10 Д/с «Неймовiрнi вина-
ходи».
9.30 Машина часу.
10.10,14.10,5.10 Д/с 
«Масштабнi iнженернi по-
милки».
11.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi битви».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
16.00 Д/с «Божевiльний 
свiт. Гарантоване взаємоз-
нищення».
17.10 Д/с «Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни».
19.30,1.15 «Кондратюк у 
понедiлок».
20.30 Вечiр з Янiною Соко-
ловою.
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.55 Скарб нацiї.
5.05 Еврика!
5.15 Служба розшуку 
дiтей.
5.20,10.05,1.50 Грома-
дянська оборона.
6.05 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
11.00 Секретний фронт.
12.10,13.15 Анти-зомбi.
12.45,15.45 Факти. День.
13.35,20.15 Бiльше нiж 
правда.
14.40,16.25 Х/ф «Пасажир 
57». (16+).
16.50 Х/ф «Вiд колиски до 

могили». (16+).
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Пес 6». (16+).
22.30 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Iнтереси дер-
жави». (16+).
2.50 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.50 Т/с «Комiсар Рекс».
8.45 Битва екстрасенсiв. 
(16+).
13.10,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.35 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi. 
(16+).
20.15,22.50 Т/с «Во-
рожка».
23.00 Т/с «Пiзнє каяття». 
(16+).
1.05 Слiдство ведуть екс-
трасенси. (16+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30,14.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
10.30 Х/ф «Повiнь».
16.30 Х/ф «Реальна сталь». 
(16+).
19.00 Вiд пацанки до па-
нянки. (16+).
21.20 Х/ф «Робот Чаппi». 
(16+).
23.40 Х/ф «Обитель зла». 
(16+).
1.40 Т/с «Хронiки Шан-
нари». (16+).
2.30 Служба розшуку 
дiтей.
2.35 Зона ночi.
5.00 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45,4.00 Реальна мiс-
тика.
13.55,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2». (16+).
17.10,4.45 Т/с «Виклик». 
(12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Помилки моло-
достi», 1 i 2 с. (16+).
23.10 Т/с «Пробудження 
любовi», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Пробудження 

любовi». (12+).
3.10 Контролер.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,
6.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шамановим 
та М. Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. Близ-
нюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Лео-
нчук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
22.00 «Прямий» контакт» з 
Т. Березовцем.
23.00 «Перша передача» з 
О. Федченко.

6.00 Х/ф «Сентимен-
тальный агент». (Франция). 
(16+).
7.50 Х/ф «Ягуар». 
(Франция). (16+).
10.00 Х/ф «Побег». (16+).
12.25 Х/ф «Большой 
Стэн». (США). (16+).
14.25 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
16.10 Х/ф «Помни». (США). 
18.55 Х/ф «Рекрут». 
(США). 
21.20 Х/ф «Небесный суд». 
23.20 Х/ф «Легенда о 
Красном Драконе». (Гон-
конг). (16+).
1.05 Х/ф «На море». (16+).
3.15 Х/ф «Куда бы еще 
вторгнуться». (США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Навколо М».
10.15 Х/ф «Бойфренд з 
минулого». (12+).
12.10 Х/ф «Громобiй».
13.50 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
15.40,22.00 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
17.40 «Орел i решка. На 

краю свiту».
19.30 «Орел i решка. Пере-
завантаження».
23.50 Х/ф «Будинок в кiнцi 
вулицi». (16+).
1.30 Х/ф «Мiй хлопець - 
кiлер». (18+).
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
8.40 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.
9.20 Просто їжа.
9.50,16.00 Смачнi страви.
10.20 Один за 100 годин.
11.20,18.10 Удачний 
проект.
13.00,16.20,0.30 Кориснi 
поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
15.00 Гордон Рамзi готує 
вдома.
17.10 Дачна вiдповiдь.
19.00 Майстри ремонту.
20.10 Квартирне питання.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Школа доктора Кома-
ровського.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.00,8.10 Х/ф «Сержант 
мiлiцiї». (16+).
7.15,17.10,3.10 «Випад-
ковий свiдок».
10.55,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
12.30,16.30,19.00,2.40
«Свiдок».
12.50 Х/ф «Лорд Дракон».
14.45 «Таємницi свiту».
16.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
18.20 «Свiдок. Агенти».
22.50 Х/ф «Сумка iнкаса-
тора».
0.30 Х/ф «Кривава по-
мста». (18+).
3.30 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,4.35 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Склифо-
совский».
16.45,2.45 Новости куль-

туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Теория вероят-
ности».
23.10 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Энигма. Саша 
Вальц».
3.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитська Одеса.
8.30,1.40 Правда життя.
10.00,0.30 Речовий доказ.
11.10 Зона будiвництва.
13.10 Скептик.
14.10 Суперчуття.
15.10,19.50 Фантастичнi 
iсторiї.
16.10,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
17.05,20.50 Шукачi не-
приємностей.
18.00 Мисливцi за тор-
надо.
19.00 Мiсця сили.
22.30 Дика Iндiя.
23.30 Iнженернi iдеї.
2.45 Таємницi кримiналь-
ного свiту.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,11.15,20.15
Одного разу пiд Полтавою.
8.45,23.25 Сiмейка У.
9.15 Танька i Володька.
9.45,10.45,0.55 Країна У.
11.45,23.55 Казки У.
12.15,16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
18.15 Т/с «Прибулець».
19.15 Страна У 2.1.
21.15 Х/ф «Батько наре-
ченої».
2.10 Рятiвники.
3.10 Т/с «Хамелеон». 
(16+).
3.55 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.00,14.50 Х/ф «Капитан 
Крюк». (США).
9.15 Х/ф «Правила вино-
делов». (США). (16+).
11.15 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (США). (16+).
13.10 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
17.05,5.30 Х/ф «Инопла-
нетное вторжение: Битва 
за Лос-Анджелес». (США). 
(16+).
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (США). (16+).
21.00,4.00 Х/ф «Ультра-
фиолет». (США). (16+).
22.25 Х/ф «Клиент». 
(США). 
0.20 Х/ф «Сердцеед». 
(Франция). (16+).
2.05 Х/ф «Четыре свадьбы 
и одни похороны». (Вели-
кобритания). (12+).

6.00,20.20,21.15 Т/с 
«Ментiвськi вiйни. Харкiв 
3».
9.45 Х/ф «Обiтниця мов-
чання». (16+).
11.20 Х/ф «Сек`юрiтi». 
(16+).
13.10 Х/ф «Лiтак проти 
вулкана». (16+).
15.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.05 «Спецкор».
18.50,2.35,3.50
«ДжеДАI».
19.25 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
22.20 «Грошi».
23.35 «Дубинiзми».
0.00 Х/ф «Хижак». (18+).
3.05 Т/с «Ласко». (16+).
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «Додолики». Вип. 8
06:15 М/ф «Як песик і 
кошеня підлогу мили»
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:15 «Крутий заміс». 1 
сезон
09:45 «Відтінки України»
10:15 Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30 Т/с «Гранд готель», 
37с. (12+)
11:55 «Буковинські за-
гадки»
12:10 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 8
12:35 «Еко-люди»

12:40 Д/ц «Боротьба за 
виживання». Вип. 6
13:05 Д/п «Світ майбут-
нього. Планета Земля 
2050», 12с.
13:30 «Лайфхак україн-
ською»
13:40 «Ок, я тобі поясню». 
Вип. 3
13:45 «Піщана казка»
13:55 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:05 М/ф «Бегемот та 
сонце»
14:15 М/ф «Черевички»
14:25 М/ф «Хто в лісі ха-
зяїн?»
14:35 М/ф «Про порося 
яке вміло грати в шашки»
14:45 М/ф «Колосок»
14:50 «Піщана казка».
15:00 ПТН
15:05 «Суспільна студія»
16:00 ПТН
16:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Країна пісень».
18:40  «Загадки черні-
вецьких атлантів»
18:45 «Небезпечна зона». 
Вип. 11, 12
19:00 «Полтава. Сьогодні» 
(сурдопереклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:05 «На східному фронті»
20:40 ПТН
21:00 Д/ф «Війна на нульо-
вому кілометрі » (12+)
21:50 «Шерифи для нових 
громад»
22:05 «Полтава. Сьогодні» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
23:00 Т/с «Посольство», 
9с. (16+)
00:05 «Буковинські за-
гадки»
00:15 Д/ф «Бальний ко-
роль» (12+)
01:20 Д/ф «Кіноперфор-
манс. Народний Малахій!» 
(12+)
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:40 «Еко-люди»
02:45 «#ВУкраїні». 6 сезон
03:05 «Населена земля». 
Вип. 1
03:35 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 8
04:05 «ЗаАрхівоване»
04:15 «Невідомі Карпати». 
Вип. 1
04:30 «Роздивись». Вип. 1
04:45 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
05:45 «Лайфхак україн-
ською»
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.10 Енеїда.
6.30 М/ф «Люлька миру».
6.40 М/ф «Маленький ве-
ликий пес».
6.50 М/ф «Найменший».
7.00,8.00,9.00,13.00,
18.00,21.00,0.30,5.10
Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13.
10,18.20 Суспiльна студiя.
9.30,1.05 Т/с «Вiра». (16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10,21.35,5.45 Спорт.
15.20,2.40 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни». (16+).
17.25 Нашi грошi.
18.55 UEFA U21. ЧЄ з фут-
болу 2021. Швейцарiя - 
Португалiя.
21.55 UEFA U21. ЧЄ з фут-
болу 2021. Iсландiя - 
Францiя.
0.00 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
2.35,3.05,5.05,5.55 По-
года.
4.10 Д/ф «Сходи Якова».

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,3.35
«ТСН».
9.25,10.20,2.30,5.00
«Життя вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15 «Одру-
ження наослiп».
16.00 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
20.45 Т/с «Папiк 2». (12+).
21.45 Т/с «Шукаю жiнку з 
дитиною». (16+).
22.45,23.45 Т/с «Кухня».
0.45 Комедiя «Крампус: 
Викрадач Рiздва». (16+).Викрадач Рiздва». (16+).

3.50,18.00,19.00 «Стосу-
ється кожного».
4.35 М/ф.
5.00 «Телемагазин».
5.30,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
0,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Сабрiна».
14.40,15.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 

випадок. Злочинець мимо-
волi».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.45 Х/ф «Лiнкольн для 
адвоката». (16+).
1.55 Т/с «Спокуса». (12+).

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,17.00,18.00,
.00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Вечiр з Янiною Соко-
ловою.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15,13.10 Д/с «Крила 
вiйни».
8.10 Д/с «Неймовiрнi вина-
ходи».
9.30 Машина часу.
10.10,14.10,5.10 Д/с 
«Масштабнi iнженернi по-
милки».
11.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi битви».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
16.00 Д/с «Божевiльний 
свiт. Гарантоване взаємоз-
нищення».
17.10 Д/с «Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни».
19.30,1.15 «Велика полi-
тика».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

05 05 

tif
4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дiтей.
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «Рiшає Онiстрат».
12.00,13.15 Т/с «Пес». 
12.45,15.45 Факти. День.
14.40,16.15,22.35 Т/с 
«Розтин покаже 2». (16+).
17.00 Х/ф «Брейвен». 

(16+).
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.20 Т/с «Пес 6». (16+).
23.30 Х/ф «Форма води». 
(16+).
1.40 Х/ф «Три бiллборди у 
Еббiнгу, Мiссурi». (18+).
3.45 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
6.35 Т/с «Комiсар Рекс».
10.20,0.55 Слiдство ве-
дуть екстрасенси. (16+).
13.10,14.50 Т/с «Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх. (16+).
20.15,22.50 Т/с «Во-
рожка».
23.00 Т/с «Пiзнє каяття». 
(16+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30,15.00 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
11.10 Х/ф «З Парижа з 
любов`ю». (16+).
13.00 Любов на вижи-
вання. (16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00,20.00 Вар`яти. 
21.00 Х/ф «День, коли 
Земля зупинилася».
23.00 Х/ф «Обитель зла 3: 
Вимирання». (16+).
0.50 Х/ф «Обитель зла 4: 
Потойбiчне життя». (18+).
2.40 Служба розшуку дiтей.
2.45 Зона ночi.
5.00 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,23
.50,3.50 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45,4.00 Реальна мiс-
тика.
13.55,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2». (16+).
17.10,4.45 Т/с «Виклик». 
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Футбол. Вiдбiр до 
ЧС-2022. Україна - Казах-
стан.
0.00 Т/с «Утiкачка 2», 1 i 2 с. 
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Утiкачка 2». (12+).

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,
16.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шамановим 
та М. Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. Близ-
нюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Лео-
нчук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
22.00 «Прямий» контакт» з 
Т. Березовцем.
23.00 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.

6.00 Х/ф «Васса Желез-
нова», 2 с. (16+).
7.50 Х/ф «Осторожно! 
Двери закрываются». (Ве-
ликобритания - США). 
10.00 Х/ф «Семьянин». 
(США). (16+).
12.25 Х/ф «Области тьмы». 
(США). (16+).
14.25 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (18+).
16.10 Х/ф «Благодетель». 
(США). (16+).
18.55 Х/ф «Счастливый 
Лазарь». (Италия - Швей-
цария - Франция - Гер-
мания). (16+).
21.20 Х/ф «Сити-Айленд». 
23.20 Х/ф «Законы привле-
кательности». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).
1.05 Х/ф «Сенсация». (Ве-
ликобритания - США). 
3.15 Х/ф «Медвежатник». 
(Германия - США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Дай лапу».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.30,23.00 Т/с «Грань». 
13.45 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».

15.40,22.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
17.30 «Орел i решка. На 
краю свiту».
19.15 «Орел i решка. Пере-
завантаження».
2.10 Т/с «Доктор Хто». 
2.50 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
8.40 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.
9.20 Просто їжа.
9.50,16.00 Смачнi страви.
10.20 Дiм на заздрiсть 
усiм.
11.20,18.10 Удачний 
проект.
13.00,16.20,0.30 Кориснi 
поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
15.00 Спецiя.
17.10 Дачна вiдповiдь.
19.00 Майстри ремонту.
20.10 Квартирне питання.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Школа доктора Кома-
ровського.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.00,10.30,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
7.50,17.15,2.25 «Випад-
ковий свiдок».
0,12.30,16.30,19.00,1.55
«Свiдок».
9.00 Х/ф «У квадратi 45».
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.40 «Таємницi кримiналь-
ного свiту».
16.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
18.20 «Вартiсть життя».
23.05 Х/ф «Алмази для 
Марiї».
0.30 «Склад злочину».
1.20,3.05 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.35 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.

14.55 Т/с «Склифо-
совский».
16.45,2.45 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Теория вероят-
ности».
23.10 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Больше, чем лю-
бовь». Станислав и Галина 
Говорухины.
3.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00,5.15 Теорiя Змови.
7.00 Бандитська Одеса.
9.05,1.40 Правда життя.
10.05,0.30 Речовий доказ.
11.15,17.55 Зона будiв-
ництва.
12.15 Мисливцi за тор-
надо.
13.05 Скептик.
14.05 Суперчуття.
15.05,19.55 Фантастичнi 
iсторiї.
16.05,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
17.00,20.50 Шукачi непри-
ємностей.
18.55 Там, де нас нема.
22.30 Дика Iндiя.
23.30 Iнженернi iдеї.
2.25 Ризиковане життя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,23.00 Сiмейка У.
9.15 Танька i Володька.
9.45,10.45,19.15 Страна У
11.15,18.15 Т/с «При-
булець».
12.15,16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Супернянь». 
(16+).
23.30 Казки У.
0.30 Країна У.
1.45 Рятiвники.
2.45 Т/с «Хамелеон». (16+).
3.30 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.20,15.50 Х/ф «Как ук-
расть небоскреб». (США). 
(12+).
9.00 Х/ф «Спеши любить». 
(США). (12+).
10.40 Х/ф «Большие 

глаза». (США - Канада). 
12.20 Х/ф «Эмма». (Вели-
кобритания - США). (16+).
14.20 Х/ф «Пингвины Ма-
дагаскара». (США). (6+).
17.30 Х/ф «Охотники за 
привидениями». (США). 
19.15 Х/ф «Охотники за 
привидениями 2». (США). 
21.00,2.45 Х/ф «Ключ от 
всех дверей». (США - Гер-
мания). (16+).
22.40 Х/ф «Не говори ни 
слова». (США - Австралия 
- Канада - Швейцария). 
0.30 Х/ф «Секреты Лос-А-
нджелеса». (США). (18+).
4.25 Х/ф «Уцелевшая». 
(США - Великобритания). 
(16+).

6.00,18.50,2.15 «ДжеДАI».
6.15,2.45 Т/с «Ласко». 
(16+).
8.10 Т/с «Перевiзник». 
(16+).
11.55 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.45 «Спецкор».
19.25 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
20.20,21.15 Т/с «Ментiв-
ськi вiйни. Харкiв 3».
22.20,23.55 Т/с «Кiстки 
11». (16+).
3.25 «Вiн, вона та те-
левiзор».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «Додолики». Вип. 10
06:15 М/ф «Кривенька 
качечка»
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:15 «Полтава. Сьогодні» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
09:45 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон

10:15 Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30 Т/с «Гранд готель», 
39с. (12+)
12:10 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 10
12:35 «Еко-люди»
12:40 Д/ц «Боротьба за 
виживання», 8с.
13:05 Д/п «Світ майбут-
нього. Планета Земля 
2050», 14с.
13:30 «Лайфхак україн-
ською»
13:35 «Кіношкола вдома». 
Вип. 1
13:45 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:05 «Піщана казка». Вип. 
4
14:15 М/ф «Ниточка та 
кошеня»
14:25 М/ф «Казка про 
жадібність
14:30 М/ф «Паперовий 
змій»
14:40 М/ф «Найменший»
14:50 «Піщана казка».
15:00 ПТН
15:05 «Суспільна студія»
16:00 ПТН
16:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Країна пісень».
18:40 «ЗаАрхівоване». 
18:45 «Недалечко». Вип. 2
19:00 «Полтава. Сьогодні» 
(сурдопереклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:05 «Схеми. Корупція в 
деталях»
20:40 ПТН
21:00 Д/ф «Вердикт іс-
торії», 6с. (12+)
22:05 «Полтава. Сьогодні» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
23:00 Т/с «Посольство», 
11с. (16+)
00:10 «Буковинські загадки
00:25 Х/ф «Вавилон ХХ»  
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:40 «Схеми. Корупція в 
деталях»
03:05 «Населена земля». 
03:35 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 10
04:05 «ЗаАрхівоване»
04:15 «Невідомі Карпати». 
Вип. 3
04:30 «Роздивись». Вип. 3
04:45 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,3.00 Енеїда.
6.30 М/ф «Свiтла особи-
стiсть».
6.40 М/ф «Синя шапочка».
6.50 М/ф «Подарунок».
7.00,8.00,9.00,13.00,
.00,21.00,23.35,5.10
Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13.
10,18.20 Суспiльна студiя.
9.30,1.00 Т/с «Вiра». (16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10,21.35,0.10,5.45
Спорт.
15.20,2.35 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни». (16+).
17.25 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
18.55 Д/с «Дика прогу-
лянка».
19.55,0.30 Д/с «Супер-
чуття».
21.55,0.20,5.55 Спорт. 
Аспект.
22.00 Д/с «Виживання у 
дикiй природi».
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
0.25,2.30 Погода.
4.00 Д/ф «Капелани».

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.10
«ТСН».
9.25,10.20,3.00,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15 «Одру-
ження наослiп».
16.00 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
20.20 «Чистоnews».
20.25 Т/с «Папiк 2». (12+).
21.45 «Право на владу».
0.45 Комедiя «Прибульцi 2: 
Коридори часу».Коридори часу».

4.00,18.00,19.00 «Стосу-
ється кожного».
5.00 «Телемагазин».
5.30,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Анжелiка, мар-

кiза янголiв». (16+).
14.40,15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимо-
волi».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.45 Х/ф «Ведмежатник». 
(16+).
2.00 Т/с «Спокуса». (12+).

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,16.00,17.00,18.0
0,19.00,0.00,1.00,3.00,4.
00,5.00 Час новин.
6.25 На власнi очi.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15,13.10 Д/с «Крила 
вiйни».
8.10 Д/с «Неймовiрнi вина-
ходи».
9.30 Машина часу.
10.10,14.10,5.10 Д/с 
«Масштабнi iнженернi по-
милки».
11.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi битви».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10 Д/с «Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни».
19.30,1.15 «Прямим тек-
стом».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «Рiшає Онiстрат».
11.55,13.15 Т/с «Пес». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. День.
14.45,16.15,22.35 Т/с 
«Розтин покаже 2». (16+).
16.50 Х/ф «Президент 
Лiнкольн: Мисливець на 
вампiрiв». (16+).

18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
21.20 Т/с «Пес 6». (16+).
23.30 Х/ф «Форрест Гамп».
2.00 Х/ф «Iнтереси дер-
жави». (16+).
3.40 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
6.45 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30,1.00 Слiдство ве-
дуть екстрасенси. (16+).
13.10,14.50 Т/с «Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Як вийти замiж. 
(16+).
20.15,22.50 Т/с «Во-
рожка».
23.00 Т/с «Пiзнє каяття». 

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30,15.00 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
10.20 Х/ф «Зоряний де-
сант».
13.00 Любов на вижи-
вання. (16+).
17.00,19.00 Хто зверху? 
21.00 Х/ф «Сiм сестер». 
23.40 Х/ф «Обитель зла 5: 
Вiдплата». (18+).
1.30 Вар`яти. (12+).
2.55 Служба розшуку 
дiтей.
3.00 Зона ночi.
5.00 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,23
.00,2.10 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45,3.00 Реальна мiс-
тика.
13.55,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2». (16+).
17.10 Т/с «Виклик». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Довга дорога до 
щастя», 1 i 2 с. (12+).
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Довга дорога до 
щастя». (12+).
1.40 Телемагазин.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,
16.00,17.00,18.00,19.45

«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шамановим 
та М. Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. Близ-
нюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Лео-
нчук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
21.30 «Watchdogs».
22.00 «Прямий» контакт» з 
Т. Березовцем.

6.00 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин и 
собак», 1 с. (16+).
7.50 Х/ф «Сенсация». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).
10.00 Х/ф «Счастливый 
Лазарь». (Италия - Швей-
цария - Франция - Гер-
мания). (16+).
12.25 Х/ф «Сити-Айленд». 
(США). (16+).
14.25 Х/ф «Законы прив-
лекательности». (Велико-
британия - Ирландия). 
(16+).
16.10 Х/ф «Медвежатник». 
(Германия - США). (16+).
18.55 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (16+).
21.20 Х/ф «Вор». (Россия 
- Франция). (16+).
23.20 Х/ф «Если только». 
(США - Великобритания). 
1.05 Х/ф «Брат». (16+).
3.15 Х/ф «Брат 2». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Дай лапу».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.35,23.00 Т/с «Грань». 
(16+).
13.50 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
15.45,22.00 «Орел i 
решка. Навколо свiту».

17.30 «Орел i решка. На 
краю свiту».
19.15 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
2.10 Т/с «Доктор Хто». 
(16+).
2.50 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
8.40 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.
9.20 Просто їжа.
9.50,16.00 Смачнi страви.
10.20 Дiм на заздрiсть 
усiм.
11.20,18.10 Удачний 
проект.
13.00,16.20,0.30 Кориснi 
поради.
14.00 Спецiя.
17.10 Дачна вiдповiдь.
19.00 Майстри ремонту.
20.10 Квартирне питання.
21.10 Моя кухня.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Школа доктора Кома-
ровського.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.00,10.40,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
7.50,17.10,2.45 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.15
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Алмази для 
Марiї».
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.30 «Вартiсть життя».
16.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
18.20,4.00 «Правда 
життя».
22.25 Х/ф «Командир 
щасливої «Щуки». (12+).
0.20 «Склад злочину».
1.05,3.00 «Речовий 
доказ».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.

14.55 Т/с «Склифо-
совский».
16.45,2.45 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Теория вероят-
ности».
23.10 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Абсолютный слух».
3.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитський Київ.
8.30,1.40 Правда життя.
9.55,0.30 Речовий доказ.
11.05,14.05 Суперчуття.
12.05 Дика природа Чилi.
13.05 Скептик.
15.05,19.50 Фантастичнi 
iсторiї.
16.00,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
16.55,20.50 Шукачi не-
приємностей.
17.50,22.30 Дика Iндiя.
18.50 Там, де нас нема.
23.30 Бойовi машини.
2.35 Лiлiпути.
3.20 Доктор Хайм.
4.10 Дракула та iншi.
5.00 Теорiя Змови.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,23.00 Сiмейка У.
9.15 Танька i Володька.
9.45,10.45,19.15 Страна 
У 2.1.
11.15,18.15 Т/с «При-
булець».
12.15,16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Супернянь 2». 
23.30 Казки У.
0.30 Країна У.
1.45 Рятiвники.
2.45 Т/с «Хамелеон». 
(16+).
3.30 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.10,13.40 Х/ф «Охотники 
за привидениями». (США). 
7.55,15.20 Х/ф «Охотники 
за привидениями 2». 
(США). (12+).
9.40 Х/ф «Примадонна». 
(Великобритания - 
Франция). (16+).

11.25 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 
(Франция - Китай - Бельгия 
- Германия - США). (16+).
17.05,5.25 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение». (США). 
(16+).
19.05 Х/ф «Робин Гуд: 
Начало». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Та еще па-
рочка». (США). (18+).
23.00 Х/ф «Секреты 
Лос-Анджелеса». (США). 
1.15 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США). (16+).
3.20 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: Я тебя 
хочу». (Испания). (16+).

6.00,2.45 Т/с «Ласко». 
(16+).
7.50 Х/ф «Помпеї: Апо-
калiпсис». (16+).
9.25 Х/ф «Останнiй бiй». 
11.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.45 «Спецкор».
18.50,2.15,4.15
«ДжеДАI».
19.25 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
20.20,21.15 Т/с «Ментiв-
ськi вiйни. Харкiв 3».
22.20,23.55 Т/с «Кiстки 
11». (16+).
4.30 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «Додолики». Вип. 11
06:15 М/ф «Капітошко»
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:15 «Полтава. Сьогодні» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
09:45 «Країна пісень». Вип. 
8
10:15 Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30 Т/с «Посольство», 

1с. (16+)
11:45 «Культ. Особистості»
12:10 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 11
12:35 «Еко-люди»
12:40 Д/ц «Боротьба за 
виживання», 9с.
13:05 Д/п «Світ майбут-
нього. Планета Земля 
2050», 15с.
13:30 «Лайфхак україн-
ською»
13:45 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:05 «Піщана казка». Вип. 
7
14:15 М/ф «Тредичіно»
14:25 М/ф «Неслухняна 
мама»
14:30 М/ф «Козлик та 
ослик»
14:40 М/ф «Коп і Штик – 
завзяті кроти»
14:50 «Піщана казка». Вип. 
12
15:00 ПТН
15:05 «Суспільна студія»
16:00ПТН
16:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Відтінки України» 
18:40 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
18:45 «Street схід». Вип. 4
19:00 «Полтава. Сьогодні» 
(сурдопереклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:05 «Крим. Реалії»
20:40 ПТН
21:00 Д/ф «Вердикт іс-
торії», 8с. (12+)
22:05 «Полтава. Сьогодні» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
23:00 Д/ф «З України до 
Голлівуду» (12+)
00:20 «Буковинські за-
гадки»
00:30 Х/ф «Тіні забутих 
предків» (12+)
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:40 «Крим. Реалії»
03:05 «Населена земля». 
Вип. 4
03:35 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 11
04:05 «ЗаАрхівоване»
04:15 «Невідомі Карпати». 
Вип. 4
04:30 «Роздивись». Вип. 4
04:45 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
05:45 «Лайфхак україн-
ською»
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.40 Енеїда.
6.30 М/ф «Круглячок».
6.40 М/ф «Лисичка з ка-
чалкою».
6.50 М/ф «Лiтачок Лiп».
7.00,8.00,9.00,13.00,
5.00,18.00,21.00,23.35,
2.05,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13.
10,18.20 Суспiльна студiя.
9.30 Т/с «Вiра». (16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
0,21.35,0.10,2.40,5.45
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни». (16+).
17.25 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Виживання у 
дикiй природi».
19.55,0.25 Д/с «Супер-
чуття».
21.55,0.20,2.45,5.55
Спорт. Аспект.
22.00 Пряма трансляцiя з 
Ватикану Хресної Дороги 
за участю Святiшого Отця 
Франциска.
1.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.30 #ВУкраїнi.
2.00,2.50 Погода.
2.55 «Зворотнiй вiдлiк».

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.10
«ТСН».
9.25,10.20,6.05 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
14.30 «Лiга смiху».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
20.10 «Чистоnews».
20.15 Комедiя «Скажене 
весiлля».
22.10 «Лiпсiнк Батл».
23.55 Х/ф «Пiрамiда». 
1.40 Комедiя «Прибульцi 
2: Коридори часу».
4.55 «Свiтське життя».

4.05,18.00 «Стосується 
кожного».
5.00 «Телемагазин».
5.30,22.50 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.

7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Поки весiлля 
не розлучить нас».
14.40,15.35,0.30
«Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимо-
волi».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Виходу 
немає». (16+).
2.20 «Чекай на мене. 
Україна».
3.25 «Орел i решка. Чу-
деса свiту».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,17.00,18.00,
0.00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Невигаданi iсторiї.
7.10,8.10,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Крила 
вiйни».
8.15 Форшмак.
8.45 Натхнення.
9.30 Машина часу.
10.10,14.10,5.10 Д/с 
«Масштабнi iнженернi 
помилки».
11.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi битви».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
16.00 Д/с «Божевiльний 
свiт. Гарантоване взаємоз-
нищення».
17.10 Д/с «Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни».
19.20,1.15 «Полiтклуб з 
Вiталiєм Портнiковим».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30,0.45 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 

мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.05 Дизель-шоу. 
(12+).
11.20 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну 2».
12.45,15.45 Факти. День.
13.15,16.15,23.45 «На 
трьох». (16+).
16.55 Х/ф «Пророк». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
22.45 «На трьох 9». (16+).
1.10 Х/ф «Форма води». 
(16+).
3.10 Я зняв!

5.15 Х/ф «Термiнал».
7.50,19.00,22.50 Хо-
лостяк. (12+).
11.50 Як вийти замiж. 
(16+).
13.00,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
23.45 Про що мовчать 
жiнки. (16+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
10.20 Вiд пацанки до па-
нянки. (16+).
12.50,1.40 Вар`яти. (12+).
14.50 Де логiка? (12+).
15.50 Х/ф «Робот Чаппi». 
18.00 Х/ф «Зорянi вiйни: 
Останнi джедаи». (12+).
21.00 Х/ф «Хан Соло». 
(12+).
23.40 Х/ф «Обитель зла: 
Фiнальна битва». (16+).
2.20 Служба розшуку 
дiтей.
2.25 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.55 Т/с «Кровна по-
мста». (12+).
14.45 Т/с «Скажи менi 
правду», 1 с. (12+).
15.30 Т/с «Скажи менi 
правду». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.

0.00 Т/с «Ласкаво про-
симо на Канари», 1 i 2 с. 
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Ласкаво про-
симо на Канари». (12+).
3.50 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,15
.00,16.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шамановим 
та М. Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. Близ-
нюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.00 «П`ята колонка» з Х. 
Чернегою.
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство 
правди».
22.30 «Запорєбрик News» 
з О. Курбановою.

6.00 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин и 
собак», 2 с. (16+).
7.50 Х/ф «Брат». (16+).
10.00 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
12.25 Х/ф «Вор». (Россия 
- Франция). (16+).
14.25 Х/ф «Если только». 
(США - Великобритания). 
16.10 Х/ф «Брат 2». (16+).
18.55 Х/ф «Харви Милк». 
(США). (18+).
21.20 Х/ф «Девять ярдов 
2». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Королевство 
полной луны». (США). 
1.05 Х/ф «Тайны 
прошлого». (США). (16+).
3.15 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (Гонконг). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Дай лапу».

8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.30 Х/ф «На iншому кiнцi 
дроту».
12.20,22.00 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
17.50 Х/ф «Няньки».
19.30 М/ф «Планета 51».
21.10 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
0.45 Х/ф «Пристрастi Дон 
Жуана». (18+).
2.15 Х/ф «Руйнування». 
3.45 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
8.40 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.
9.20 Просто їжа.
9.50,16.00 Смачнi страви.
10.20 Дiм на заздрiсть 
усiм.
11.20,18.10 Удачний 
проект.
13.00,16.20,0.30 Кориснi 
поради.
14.00 Спецiя.
17.10 Дачна вiдповiдь.
19.00 Майстри ремонту.
20.10 Квартирне питання.
21.10 Моя кухня.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Школа доктора Кома-
ровського.
4.10 М/ф.

5.00,4.45 «Top Shop».
6.00,11.00,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
7.50,17.15,2.10 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,1.40
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Командир ща-
сливої «Щуки». (12+).
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.35,3.50 «Правда 
життя».
16.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
18.20 «Таємницi свiту».
22.30 Х/ф «Заручники 
страху».
0.05 «Склад злочину».
2.50 «Речовий доказ».
4.20 «Легенди бандит-
ського Києва».

6.00 «Утро России».

10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 «Близкие люди».
16.45 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Теория вероят-
ности».
23.50 «Дом культуры и 
смеха».
2.00 «2 Верник 2». Алла 
Демидова.
2.50 Х/ф «Мой папа - иде-
алист».
4.15 Х/ф «Любовь для 
бедных».

6.00,5.05 Теорiя Змови.
7.00 Бандитська Одеса.
8.55,1.40 Правда життя.
9.55,0.30 Речовий доказ.
11.05,14.00 Суперчуття.
12.05 Дика природа Чилi.
13.00 Скептик.
15.00,17.50,19.50 Фан-
тастичнi iсторiї.
16.00,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
16.55,20.50 Шукачi не-
приємностей.
18.50 Там, де нас нема.
22.30 Дика Iндiя.
23.30 Бойовi машини.
2.45 Ролан Биков.
3.25 Володимир Iвасюк.
4.20 Легендарнi замки 
Закарпаття.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,1.15 Сiмейка У.
9.15 Танька i Володька.
9.45,10.45,19.15 Страна 
У 2.1.
11.15,18.15 Т/с «При-
булець».
12.15,16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Американ-
ський пирiг». (16+).
23.00 Х/ф «Американ-
ський пирiг: Знову разом». 
1.45 Казки У.
2.45 Рятiвники.
3.45 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.30,15.10 Х/ф «Робин 
Гуд: Начало». (США). (16+).
9.20 Х/ф «Дивергент». 
11.35 Х/ф «Большие 
глаза». (США - Канада). 
13.20 Х/ф «Чикаго». (США 
- Германия - Канада). 
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». (США). (12+).
19.10,4.40 Х/ф «Питер 
Пэн». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Однажды в 
Америке». (США). (16+).
0.40 Х/ф «Та еще па-
рочка». (США). (18+).
2.40 Х/ф «Гонка». (Велико-
британия -

6.00,18.50,1.35,3.35
«ДжеДАI».
6.30,2.05 Т/с «Ласко». 
7.20 Х/ф «Слiд смертi». 
9.10 Х/ф «Гiсть». (16+).
11.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.05 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Чистильник». 
21.20 Х/ф «Стiй! Або моя 
мама стрiлятиме».
23.05 Х/ф «Напад на Уолл-
стрiт». (18+).
2.50 «Вiн, вона та те-
левiзор».
3.45 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «Додолики». Вип. 12
06:15 М/ф «Було скучно»
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:15 «Полтава. Сьогодні» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
09:45 «Обличчя»
10:15 Телепродаж на ко-
мерційній основі

10:30 Т/с «Посольство», 
2с. (16+)
11:45 «Культ. Особистості»
12:10 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 12
12:35 «Еко-люди»
12:40 Д/ц «Боротьба за 
виживання», 10с.
13:05 Д/п «Світ майбут-
нього. Планета Земля 
2050», 106с.
13:30 «Лайфхак україн-
ською»
13:35 «Кіношкола вдома». 
Вип. 2
13:45 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:05 М/ф «Жив собі 
чорний кіт»
14:15 М/ф «Маленький 
великий пес»
14:25 М/ф «Чудасія»
14:30 М/ф «Як Козаки на 
весіллі гуляли»
14:50 «Піщана казка». 
Вип. 1
15:00 ПТН
15:05 «Суспільна студія»
16:00 ПТН
16:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Відтінки України» 
18:40 «Буковинські за-
гадки»
18:45 «Шукачі пригод». 
Вип. 1
19:00 «Полтава. Сьогодні» 
(сурдопереклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:05 «На східному 
фронті»
20:40 ПТН
21:00 Д/ф «Вердикт іс-
торії», 9с. (12+)
22:05 «Полтава. Сьогодні» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
23:00 Д/ф «Блаженніший» 
00:50 Д/ф «Веронські 
скарби» (12+)
02:00 Національні новини
02:40 Спецпроект «Зупини 
мене, якщо зможеш»
03:35 «Крутий заміс». 1 
сезон
04:00 «Шерифи для нових 
громад»
04:15 «Невідомі Карпати». 
Вип. 5
04:30 «Роздивись». Вип. 5
04:45 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

6.00 Гiмн України.
6.05,4.00 Енеїда.
,9.00,21.00,23.45,5.35
Новини.
7.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.40 М/ф «Як козаки сiль 
купували».
7.50 М/ф «Як козак щастя 
шукав».
8.05 Д/с «Тваринна 
зброя».
9.05 Вiдтiнки України.
9.35 #ВУкраїнi.
10.00 Домашнi улюбленцi 
- Дикi в душi.
11.05 Д/с «Виживання у 
дикiй природi».
12.00 Х/ф «Дворецький». 
(16+).
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Х/ф «Цар Соломон. 
Наймудрiший з-помiж 
мудрих», 1 с. (16+).
17.50 Полювання: Фiльм 
пiсля фiльму.
18.50,2.05 Х/ф «Кате-
рина», 1 i 2 с. (16+).
21.25 Х/ф «Катерина», 3 i 4 
с. (16+).
0.10 Д/ф «Блаженнiший». 
(12+).
3.55,5.30 Погода.
5.00 Бюджетники.

7.00,6.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
12.40 Т/с «Папiк 2». (12+).
18.20 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
19.30,5.00 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Лiпсiнк Батл».
22.00 «Жiночий квартал».
23.20,0.20 «Свiтське 
життя».
1.20 «Лiга смiху».

4.15,5.35 «Планета Земля 
2».
5.05 «Телемагазин».
6.55 «Слово Предстоя-
теля».
7.05 Х/ф «Операцiя «Ту-
шонка». (16+).
9.00 «Готуємо разом. До-

машня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 Х/ф «Покровськi 
ворота».
13.40 Х/ф «Самогонники».
14.00 Х/ф «Пес Барбос i 
незвичайний крос».
14.15 Х/ф «За двома за-
йцями».
15.40 Т/с «Слiдчий Горча-
кова». (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.00 Т/с «Зозуля», 1-4 с.
1.35 Х/ф «Бебi-бум». 
(16+).
3.05 Х/ф «Поки весiлля не 
розлучить нас».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,15.00,17.
00,18.00,20.00,23.00,0.
00,1.00,2.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10,7.10 Д/с «Крила 
вiйни».
7.50,8.50,21.25 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
8.15 Д/с «Неймовiрнi ви-
находи».
8.40 Натхнення.
9.10 Час «Ч».
9.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Гончаренко рулить.
11.30 Бла-бла Таксi.
12.15 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10,23.10 Д/с «Друга 
свiтова вiйна: свiдчення 
вiйни».
18.15 Pro вiйсько.
18.30,0.35 Невигаданi 
iсторiї.
19.00 Д/с «Майстри 
вiйни».
20.10,2.10,5.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35,3.00 Вiкно до Аме-
рики.
22.00 Д/с «Загадки на-
цистських злочинiв».
0.10 Є сенс.
1.10 Д/с «Найбiльшi тан-
ковi битви».
3.20 Культ Ура!

4.10 Обережно, дiти!

5.20 Скарб нацiї.
5.30 Еврика!
5.35 Факти.
6.00 Т/с «Марк+Наталка». 
(16+).
7.50,9.55,11.35 «На 
трьох». (16+).
9.15,10.55 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну».
12.10,13.00,0.40 Т/с 
«Таємнi дверi». (16+).
12.45 Факти. День.
13.25 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Битва титанiв». 
(16+).
21.00 Х/ф «Гнiв титанiв». 
(16+).
22.50 Х/ф «Помпеї». (16+).
2.25 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
6.20,10.50 Т/с «Ворожка».
7.55 Неймовiрна правда 
про зiрок.
17.00,0.10 Хата на тата. 
19.00 МастерШеф. Про-
фесiонали. (12+).
22.10 Звана вечеря. (12+).

5.30,2.00 Вар`яти. (12+).
7.55,9.55 Kids` Time.
8.00 М/ф «Вольт».
10.00 Орел i решка. Чу-
деса свiту.
11.00 Орел i решка. Неви-
дане. Чудеса свiту.
12.10 У кого бiльше? 
(12+).
14.00 Х/ф «День, коли 
Земля зупинилася».
16.10 Х/ф «Тихоокеан-
ський рубiж». (16+).
18.50 Х/ф «Облiвiон». 
(16+).
21.10 Х/ф «Грань майбут-
нього». (16+).
23.30 Х/ф «Сiм сестер». 
(16+).
2.30 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,3.00 Реальна мiс-
тика.
8.40 Х/ф «Блискуча 

кар`єра». (12+).
10.40 Т/с «Помилки моло-
достi». (16+).
14.50 Т/с «Виховання 
вiдчуттiв», 1 с. (12+).
15.20 Т/с «Виховання 
вiдчуттiв». (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу «Маска».
23.00 Т/с «Перехрестя»., 
1-3 с.
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Перехрестя».

9.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.00
,14.00,15.00,16.00 «Ре-
портер». Новини.
10.10 «Cоцiальний статус» 
з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша передача» з 
О. Федченко.
11.15,12.15 «Акценти» з 
Н. Фiцич.
13.15,14.10,15.10,16.10
Д/ф.
17.00 «Не наша Russia» з 
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з 
П. Рольником та О. Близ-
нюком.
20.30 «Вiйна за незалеж-
нiсть».
21.00 «Прямий доказ».
21.30 «Влада хохотала».
22.00 «The Week». Мiжна-
родний огляд з Т. Бере-
зовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Сказки старого 
волшебника», 1 с. (12+).
7.50 Х/ф «Тайны 
прошлого». (США). (16+).
10.00 Х/ф «Харви Милк». 
(США). (18+).
12.25 Х/ф «Девять ярдов 
2». (США). (16+).
14.25 Х/ф «Королевство 
полной луны». (США). 
16.10 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (Гонконг). 
(16+).
18.55 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобритания). 
(16+).
21.20 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». (США - 
Канада - Германия). (16+).

23.20 Х/ф «Няньки». 
(США). (16+).
1.05 Х/ф «Неприкаса-
емые». (Франция). (16+).
3.15 Х/ф «Заложник». 
(США - Германия). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i Панда».
8.30 «Дай лапу».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
11.00 Х/ф «Няньки».
12.40 М/ф «Планета 51».
14.15 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Андроїд». (16+).
1.25 «Бiйцiвський клуб».
2.15 Т/с «Три сестри».
3.00 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Сенсацiї екрану.
9.50 Кориснi поради.
13.40 Один за 100 годин.
15.20 Iдеї ремонту.
16.00 Майстри ремонту.
18.10 Шеф-повар.
20.10 Моя кухня.
22.10 Смачнi страви.
0.10 Просто їжа.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Школа доктора Кома-
ровського.
4.10 М/ф.

5.55 Х/ф «Останнiй гейм».
7.20 Х/ф «Вiчний поклик».
13.00 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
14.10 Х/ф «Сини Великої 
Ведмедицi».
16.00 Х/ф «Проект А». 
(16+).
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00,2.55 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Ти - менi, я - 
тобi».
21.10 Х/ф «На гребенi 
хвилi». (16+).
23.40 Х/ф «Остаточний 
рахунок». (16+).
1.55 «Хвороби-вбивцi».
3.25 «Випадковий свiдок».
3.35 «Речовий доказ».
4.05 «Правда життя».
4.35 «Легенди бандит-
ського Києва».

5.00 «Top Shop».

6.00 Випадковий свiдок.
7.20,1.00 Мiстична 
Україна.
8.10,19.05 У пошуках 
iстини.
10.00 Речовий доказ.
11.10,0.00 Фантастичнi 
iсторiї.
12.10 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
13.10 Халiфат та Королiв-
ство.
16.10 Дика Iндiя.
18.10 Брама часу.
21.00 Вiдень: Iмперiя, 
династiя та мрiя.
2.00 Пiдроблена iсторiя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.20 Х/ф «Паперовi 
мiста». (16+).
12.30 Х/ф «Як все заплу-
тано». (16+).
14.45 Х/ф «Батько наре-
ченої».
16.55 Х/ф «Батько наре-
ченої 2».
19.00,20.00,21.00,22.00
Одного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30,21.30,22.30
Страна У 2.1.
23.00 Iгри приколiв.
0.00 Сiмейка У.
1.00 Панянка-селянка.
2.40 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30 Х/ф «Маленький Ман-
хэттен». (США). (12+).
8.05,19.15 Х/ф «Один 
день». (США - Великобри-
тания). (16+).
9.50,15.45 Х/ф «Питер 
Пэн». (США). (12+).
11.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (США). (16+).
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». (США). (12+).
17.35 Х/ф «Грязные 
танцы». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Пианист». 
(Франция - Германия). 
(16+).
23.25 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США). (16+).
1.25 Х/ф «Чтец». (США - 
Германия). (16+).

3.25 Х/ф «Такси 3». 
4.50 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (Франция). 
(12+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,7.50,3.05 «ДжеДАI».
8.50 «Загублений свiт».
12.45 Х/ф «Перлини дра-
кона». (16+).
14.15 Х/ф «Хеллбой 2: 
Золота армiя». (16+).
16.30 Х/ф «Алiта: Бойовий 
янгол».
19.00 Х/ф «Загублений 
свiт». (16+).
20.55 Х/ф «Геркулес». 
22.50 Х/ф «Повернення 
Геркулеса». (16+).
0.40 Х/ф «Орден дракона». 
(16+).
2.20 «Вiн, вона та те-
левiзор».
3.15 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «На східному 
фронті»
06:30 «#ВУкраїні»
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:10 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
07:30 «Недалечко». Вип. 4
07:45 «Шукачі пригод». 
Вип. 3
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:15 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
08:30 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 3
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:15 «Полтава. Сьогодні» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
09:50 Д/с «Дика прогу-
лянка», 12с.
10:15 Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
11:25 Х/ф «Поки ти ходив 
на побачення» (12+)

13:05 «Пліч-о-пліч». 4 
сезон
13:20 «Небезпечна зона». 
Вип. 5, 6
13:35 «Я вдома»
14:05 «Лайфхак україн-
ською»
14:20 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:40 М/ф «Кривенька 
качечка»
14:45 М/ф «Як Козаки 
інопланетян зустрічали»
15:05 «Додолики». Вип. 3
15:15 «Піщана казка»
15:30 «Шо? Як?». Вип. 6
15:50 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
16:00 «Маршрутом змін». 
Вип. 20
16:15 «Антропологія». 
Вип. 5
16:40 «Пліч-о-пліч». 4 
сезон
16:55 Х/ф «Ісус. Бог і Лю-
дина», 1с. (12+)
18:25 «Крутий заміс». 2 
сезон
19:00 «Культ. Особистості»
19:15 «Візуальний код». 
Вип. 4
19:50 «Буковинські за-
гадки»
20:00 Пасхальна Вігілія із 
Санктуарію Бога Отця 
Милосердного
22:5	Д/ф «Ті, що вірні» 
(12+)
23:00 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
23:55 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
00:00 «#ВУкраїні». 7 сезон
00:25 Д/ф «Клітка для 
двох» (12+)
01:15 Суспільно-політичне 
ток-шоу «Зворотний відлік» 
(сурдопереклад)
03:05 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
03:55 «Хортиця ONLINE». 
Запорізька Січ
04:15 «Невідомі Карпати». 
Вип. 6
04:30 «Роздивись». Вип. 6
04:40 UA Музика 
04:45 «Відтінки України»
05:15 «Крутий заміс». 1 
сезон
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

п'ятниця, 2 квітня

субота, 3 квітня



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№	11	(959)
25	березня 2021 року16 ТБ ПРОГРАМА

Відповіді на сканворд № 10

6.00 Гiмн України.
6.05,4.00 Енеїда.
7.00,21.00,0.30,5.35
Новини.
7.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.40 М/ф «Як козаки у 
хокей грали».
8.00 Великодня Свята 
Меса Римсько-Католицької 
Церкви в Українi.
9.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви 
України.
11.00 Меса пiд проводом 
Святiшого Отця Франциска 
у Ватиканi.
13.00 Великоднє по-
слання та Апостольське 
Благословення для Риму i 
цiлого свiту «Urbi et Orbi» 
Святiшого Отця Фран-
циска.
13.30 Неймовiрний свiт 
цуценят.
14.25 Телепродаж.
15.00 Країна пiсень.
16.05 Х/ф «Катерина», 1-4 
с. (16+).
20.25 Д/с «Боротьба за 
виживання».
21.25 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
22.00 Х/ф «Дворецький». 
(16+).
0.50,2.00,3.55,5.30 По-
года.
0.55 #ВУкраїнi.
1.30 Бюджетники.
2.05 Х/ф «Катерина», 3 i 4 
с. (16+).

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
10.50,2.30 «Свiт нави-
ворiт».
18.15 «Українськi сен-
сацiї».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 «Голос країни 11».
0.00 «Свiтське життя».
1.00 Бойовик «Телефонна 
будка». (16+).

4.50 Х/ф «За двома за-

йцями».
6.00 Х/ф «Синьйор 
Робiнзон».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00 «Iнше 
життя».
12.50 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
17.10 Т/с «Проект «Синя 
книга». (12+).
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Бережи мене, 
дощ».
0.00 Х/ф «Люблю 9 бе-
резня!»
1.25 «Речдок».

6.00,7.00,8.00,8.50,15.0
0,17.00,20.00,23.00,0.0
0,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10,7.10 Д/с «Крила 
вiйни».
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
8.05 Невигаданi iсторiї.
8.25 Vоїн - це я!
8.35 Натхнення.
9.00 Божественна лiтургiя 
ПЦУ.
11.00 Божественна 
лiтургiя УГКЦ.
12.45 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10 Д/с «Масштабнi 
iнженернi помилки».
18.00,1.00,5.10 Час. 
Пiдсумки тижня з А. 
Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Майстри 
вiйни».
20.10,2.15 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Со-
коловою.
22.00 Д/с «Загадки на-
цистських злочинiв».
23.10 Д/с «Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни».
0.10 Д/с «Найбiльшi тан-
ковi битви».
1.55 Огляд преси.
3.15 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

5.05 Скарб нацiї.
5.15 Еврика!
5.20 Факти.

5.45 Не дай себе ошукати!
6.35 Бiльше нiж правда.
7.30 Анти-зомбi.
8.25 Секретний фронт.
9.20 Громадянська обо-
рона.
10.10,13.00,0.50 Т/с 
«Розтин покаже 2». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Помпеї». (16+).
15.05 Х/ф «Битва титанiв». 
(16+).
16.55 Х/ф «Гнiв титанiв». 
(16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Останнiй мис-
ливець на вiдьом». (16+).
23.10 Х/ф «Мисливцi на 
вiдьом». (16+).
3.10 Я зняв!

4.30 Х/ф «Покровськi во-
рота».
7.05 Х/ф «Знахар».
9.55 МастерШеф. Про-
фесiонали. (12+).
13.05 Хата на тата. (12+).
15.05 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екс-
трасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. (16+).
23.20 Таємницi ДНК. 
(16+).

5.30,2.20 Вар`яти. (12+).
6.15,8.15 Kids` Time.
6.20 М/ф «Вольт».
8.20 М/ф «Луїс i при-
бульцi».
10.00 Х/ф «Прибулець 
Пол». (16+).
12.00 Х/ф «Могутнi рей-
нджери». (12+).
14.20 Х/ф «Облiвiон». 
(16+).
16.50 Х/ф «Грань майбут-
нього». (16+).
19.00 Х/ф «Велика стiна». 
(12+).
21.00 Х/ф «Годзiлла». 
(16+).
23.40 Improv Live Show. 
(12+).
0.30 Х/ф «Морган». (16+).

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
9.10 Т/с «Мiж любов`ю i 
ненавистю». (16+).
17.00 Т/с «Уроки життя i 
водiння», 1 i 2 с. (12+).

19.00 Сьогоднi. Пiдсумки 
з Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Уроки життя i 
водiння». (12+).
23.00 Т/с «Кров янгола», 
1-3 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Кров янгола». 
(12+).
3.10 Гучна справа.
4.00 Т/с «Виклик». (12+).

9.00,10.00,11.00,12.00,
14.00,15.00,16.00,17.00
«Репортер». Новини.
9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10 «Про особисте» з Н. 
Фiцич.
11.15,12.15 «Акценти» з 
Н. Фiцич.
13.10,14.10,15.10,16.10
Д/ф.
17.15 «Не наша Russia» з 
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з 
П. Рольником та О. Близ-
нюком.
20.00 «Мiнiстерство 
правди».
20.25 «Про вiйсько».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. 
Березовцем.
22.00 «Влада хохотала».
22.30 «Щасливий день з 
полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Сказки старого 
волшебника», 2 с. (12+).
7.50 Х/ф «Неприкаса-
емые». (Франция). (16+).
10.00 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобритания). 
(16+).
12.25 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». (США - 
Канада - Германия). (16+).
14.25 Х/ф «Няньки». 
(США). (16+).
16.10 Х/ф «Заложник». 
(США - Германия). (16+).
18.55 Х/ф «Лучшее во 
мне». (США). (16+).
21.20 Х/ф «Классик». 
(16+).
23.20 Х/ф «Заложница 2». 
(Франция - США). (16+).
1.05 Х/ф «Неоспоримый 
3». (США). (16+).

3.15 Х/ф «Матч-Пойнт». 
(США - Великобритания). 
(18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i Панда».
8.35 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.30 Х/ф «На iншому кiнцi 
дроту».
11.20 Х/ф «Незважаючи нi 
на що». (12+).
13.25 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Теорiя хаосу». 
(16+).
1.35 Т/с «Три сестри».
2.25 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квадратний метр.
9.20,0.10 Iдеї ремонту.
10.20 Один за 100 годин.
12.20 Кориснi поради.
14.20 Спецiя.
15.50 Смачнi страви.
16.50 Удачний проект.
18.30 Рекордсмени Го-
лiвуда: Зворотнiй вiдлiк.
20.30 Зiрковi долi.
21.20 Дачна вiдповiдь.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Школа доктора Кома-
ровського.
4.10 М/ф.

5.30 Х/ф «Зухвалiсть».
7.25 «Слово Предстоя-
теля».
7.35 «Будьте здоровi».
8.15 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
9.30 Х/ф «Сини Великої 
Ведмедицi».
11.20 Х/ф «На гребенi 
хвилi». (16+).
13.50 Х/ф «Ти - менi, я - 
тобi».
15.25 Х/ф «Чорна стрiла».
17.10 Х/ф «Проект 
«Альфа».
19.00 Х/ф «У зонi осо-
бливої уваги».
20.55 Х/ф «Хiд у вiдпо-
вiдь».
22.30 Х/ф «На межi бо-
жевiлля». (16+).
0.25 Х/ф «Остаточний 
рахунок». (16+).
2.30 «Речовий доказ».

6.10 Х/ф «Любовь для 
бедных».
7.45,2.55 Х/ф «Един-
ственная...»
9.20 Местное время. Во-
скресенье.
9.55 «Пешком...» Уголок 
дедушки Дурова.
10.15 «Устами младенца».
11.00 Вести.
11.30,4.35 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
12.10 «Сто к одному».
12.55 «Парад юмора».
14.50 Т/с «Тайна Марии».
18.15 Х/ф «Счастье напо-
ловину».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьевым».
1.30 Х/ф «Беспри-
данница».

6.00 Випадковий свiдок.
7.25,20.05,1.00 Мiстична 
Україна.
8.15,17.10 У пошуках 
iстини.
10.10 Речовий доказ.
11.20,19.10,0.00 Фан-
тастичнi iсторiї.
12.20 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
13.20 Вiдень: Iмперiя, 
династiя та мрiя.
16.20 Дика Iндiя.
18.20 Брама часу.
21.00 Халiфат та Королiв-
ство.
1.45 Бандитський Київ.
4.40 Пiдроблена iсторiя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.20 М/ф «Якось у лiсi».
10.30 М/ф «Жовтодзьоб».
12.15 Х/ф «Щоденник 
слабака: Довга дорога».
14.00 Х/ф «Американ-
ський пирiг». (16+).
15.40 Х/ф «Супернянь». 
(16+).
17.15 Х/ф «Супернянь 2». 
(16+).
19.00,20.00,21.00,23.00
Одного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30,22.00,23.30

Страна У 2.1.
0.00 Х/ф «Американський 
пирiг: Знову разом». (18+).
2.00 Панянка-селянка.
3.40 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.50,15.50 Х/ф «Грязные 
танцы». (США). (12+).
8.30 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (США). (16+).
10.25 Х/ф «Чего хотят 
женщины». (США). (16+).
12.25 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
14.05 Х/ф «Один день». 
(США - Великобритания). 
(16+).
17.30 Х/ф «Грязные танцы 
2: Гаванские ночи». (США). 
(16+).
18.50 Х/ф «Испанский-ан-
глийский». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Маска Зорро». 
(США - Германия). (12+).
23.15 Х/ф «Однажды в 
Америке». (США). (16+).
2.55 Х/ф «Элизиум: Рай не 
на Земле». (США). (16+).
4.40 Х/ф «Век Адалин». 
(США - Канада). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
9.15 «Загублений свiт».
13.15 Т/с «Перевiзник». 
16.15 Т/с «Перевiзник 2». 
18.15 Х/ф «211». (16+).
20.00 Х/ф «Розплата». 
22.00 Х/ф «Збройний 
барон». (16+).
0.15 Х/ф «Мега-акула 
проти Меха-акули». (16+).
2.00 «Вiн, вона та те-
левiзор».
4.00 «Найкраще».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «На східному 
фронті»
06:30 «#ВУкраїні»
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:15 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
07:30 «Недалечко». Вип. 5

08:00 Великодня меса з 
католицького Санктуарію 
Св.Антонія у Львові
09:15 «Артефакти»
10:00 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
10:30 «Культ. Особистості»
10:45 «Пишемо історію»
11:00 Великодня Свята 
Меса із Санктуарію Бога 
Отця Милосердного
12:00 Х/ф «Поряд з 
Ісусом: Хома» (12+)
13:35 «Візуальний код». 
Вип. 4
14:05 «Лайфхак україн-
ською»
14:15 «Оk, я тобі поясню». 
Вип. 1
14:20 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:40 М/ф «Котигорошко»
14:45 М/ф «Як Козаки 
наречених виручали»
15:05 «Додолики». Вип. 4
15:15 М/ф «Коп і Штик – 
завзяті кроти»
15:30 «Шо? Як?». Вип. 8
15:50 «Невідомі Карпати»
16:05 «#ВУкраїні». 7 сезон
16:30 «Разом»
16:55 Х/ф «Ісус. Бог і Лю-
дина», 2с.  (12+)
18:30 «Крутий заміс». 1 
сезон
19:00 «Культ. Особистості»
19:15 «Обличчя». Вип. 27
19:50 Суспільно-політичне 
ток-шоу «Зворотний відлік» 
(сурдопереклад)
21:30 Х/ф  «Пілігрим», 2с. 
23:00 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
23:55 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
00:00 «Артефакти»
00:25 Д/ф «Малевич» 
01:55 «Буковинські за-
гадки»
02:15 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
03:05 «Населена земля». 
Вип. 4
03:25 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 6
04:05 «ЗаАрхівоване»
04:15 «Невідомі Карпати». 
Вип. 7
04:30 «Роздивись». Вип. 7
04:40 UA Музика
04:45 «Відтінки України»
05:15 «Обличчя». Вип. 27
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

КРОСВОРД

неділя, 4 квітня

Відповіді на кросворд з №10

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Перша жiнка.
5. Мiсце для молотьби.
7. Турецький селянин.
9. Схiдна цитадель.
10. Галявина.
11. Злакова культура.
12. Муз. iнструмент.
15. Слово жаби.
16. Полiцейський США.
18. Клич перемоги.
19. 4,444 км.
20. Положення гри в шахах.
23. Рiчка в Казахстанi.
25. Метал.
27. Мухаммед ...
29. Орган зору.
32. Пiдвiсна щогла на суднi.
33. Син Ноя.
34. Команда собацi.
35. Антисепт. засiб.

ПО ВЕРТИКАЛI:
2. Довгий насип.
3. Перше в життi слово.
4. Опади.
5. 1+2=.
6. Невiдоме.
8. Зв`язок грибникiв.
9. Рiчка в Iталiї.
13. Бог Сонця.
14. Автомат Калашникова.
15. Нарiст на деревi.
17. "Вогонь!"
21. ... Ахат.
22. Марка пiстолета.
23. Марка лiтака.
24. Домашнє пiдземелля.
26. Мусульманський звичай.
27. Довгохвостий папуга.
28. Грунто-утвор. порода.
30. Друг Герди.
31. Рiчка в Африцi.

По горизонталi:
1. Ара. 4. Боа. 7. Горб. 9. Зонд. 
10. Фас. 11. Ему. 13. Оае. 15. 
Луб. 16. Ла. 18. Нi. 19. Льон. 20. 
Балi. 21. Пi. 23. Ле. 26. Хам. 29. 
Iлi. 31. Ату. 32. Аве. 34. Озон. 
36. Лiра. 38. Бам. 39. Лан.

По вертикалi:
1. Ага. 2. Роса. 3. Ар. 4. Бо. 5. 
Онон. 6. Ада. 8. Бел. 9. Зуб. 10. 
Фол. 12. Мус. 14. Ерi. 17. Алi. 
18. Нiл. 21. Плi. 22. Лат. 24. Есе. 
25. Вiза. 26. Хан. 27. Мул. 28. 
Кара. 30. Лоб. 33. Ван. 35. Ом. 
37. Iл.
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м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120

Тел. 

КУПЛЮ 
биків – 40-43 грн/кг
корів – 30-33 грн/кг

телят, коней, свиней, кнурів
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 
0962684531

13 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

Куплю 
корів (30-33 грн/кг) 
биків (40-43 грн/кг)
Цілодобово. Дорого

13

11

Куплю свиней 
живою вагою

Тел. 0663451052, 
0506644240

ДОРОГО

12

коней, 
биків, 
корів, 
свиней

Тел. 0991650345, 
0973316591 (Тимур)

КУПЛЮ
13

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403Д

ор
ог

о

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ
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Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а
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ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою

Тел. 0663411681, 0969329526

КУПЛЮ КОРІВ, КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙБИКІВ, КОНЕЙ

Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

	� БУДИНОК, р-н М. Круга, 90 м. 
кв., газ, вода, котел на дровах, 7 
соток, всі зручності, господар-
ські споруди. Все приватизо-
ване. Тел. 0992858310

	� БУДИНОК, с. Хитці. 
Тел.0502824783

	� БУДИНОК, з/п 98 м. кв., 5 
кімнат, центр с. Мартинівка. Газ, 
вода, колодязь у дворі. З/д 22 
сотки, сад, огород. Господар-
ські споруди, 2 вхідні погреби, 
л/кухня з піччю. Ціна договірна. 
Тел. 0677301404

	� 1/2	БУДИНКУ,	вул. Н. Грунь. 
З/д 0,14 га. 2 кімнати, + коридор. 
Газ, вода, без зручностей. 
М/п вікна, жилий стан. Новий 
великий гараж з ямою та світлом. 
Сарай, л/кухня, огород, сад. Тел. 
0500629905.

	� 1/2	БУДИНКУ,	р-н парку. 
Гарне і зручне місце. Є сарай, 
погріб, л/кухня, з/д. Ціна дого-
вірна.  Торг. Тел. 0500622596

	� САДИБА, с. Новоселівка. Тел. 
0500853323

	� БУДИНОК, газ, вода, зруч-
ності, л/кухня, господарські спо-
руди, 2 гаражі. Або обміняю 
на квартиру. Тел. 0668882925 
(Олена)

	� БУДИНОК, пров. Чапаєва, 22, 
с/г споруди, погріб, з/д 7 соток. 
Тел. 0954238850

	� САДИБА,	с.	Сари,	з/д	38	
соток,	газ,	вода,	комунікації	
в	будинку,	3	фази.	Господар-
ські	будівлі,	л/кухня.	Тел.	
0959486422,	0956795977

	� БУДИНОК добротний, жилий, 
цегляний, р-н Заяр, вул. Тель-
мана. З/п 68 м. кв., 3 кімнати, 
всі зручності, охайний стан, опа-
лення – газовий котел. Гараж, 
господарські споруди. З/д 6 
соток. Ціна при огляді. Тел. 
0966791430

	� БУДИНОК, с. Петрівка-Ро-
менська, центр села, біля школи. 
Будинок з обстановкою, 109 м. 
кв. Дворище, 2 гаражі, л/кухня, 
сараї, у дворі асфальт. З/д 0,14 
га. Торг. Тел. 0506715371

	� БУДИНОК, 82,1 м. кв., вме-
бльований, з господарськими 
спорудами. З/д 12 соток. Вул. Н. 
Грунь. Тел. 0953995098

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

	� БУДИНОК, два види опа-
лення, з/д 10 соток, привати-
зована. Частковий ремонт. Тел. 
0505150450 

	� БУДИНОК, с. Осняги. Тел. 
0507359949

	� 1/2	БУДИНКУ, по	вул. Кот-
ляревського, ж/п 58 м.кв. Гос-
подарські споруди, з/д. Тел. 
0989302577

	� БУДИНОК, с. Красна Лука, 
газ, вода, господарські споруди. 
Тел. 0504074787

	� БУДИНОК, р-н новобудов, 
48 м. кв. Новий, з усіма зруч-
ностями. Лічильники, газ, груба, 
господарські споруди. З/д 10 
соток. Тел. 0955334149. 

	� БУДИНОК, з/п 56 м. кв., пров. 
Базарний, 3 (біля центрального 

ринку), з/д 6 соток. Зручності в 
будинку, газ, вода, господарські 
споруди. Ціна при огляді. Тел. 
0999227532. 

	� БУДИНОК, с. Сари, з/п 77 
м.кв., газ, вода, зручності в 
будинку, господарські спо-
руди, погріб. Ціна договірна. Тел. 
0502948925. 

	� БУДИНОК	недобудований, 
2-поверховий, по вул. Степова, 
12. З/д 10 соток. Тел. 0661817440. 

	� БУДИНОК, 1993 р. в., 105 м. 
кв., із білої цегли, газифікований, 
зі зручностями. Гараж, підвал, 
погріб під будинком. З/д 12с. при-
ватизована. Обмін на дві квар-
тири або одну з доплатою. Тел. 
0668791450. 

	� БУДИНОК, з/п 64 м. кв., зі 
зручностями. З/д приватизована. 
Можливий обмін на 1-, 2-кімн. кв. 
Тел. 0668791450. 

	� БУДИНОК, с. Броварки, з/д 30 
соток. Є газ, водопровід, госпо-
дарські споруди. Ціна договірна. 
Тел. 0661211832. 

	� БУДИНОК, с. Петрівка-Ро-
менська. Ціна договірна. Тел. 
0666478775, 0992630708. 

	� БУДИНОК, вул. Павлова, 24. 
З/д 5,8 соток, приватизована. З/п 
60 м. кв. Усі зручності в будинку. 
Газ, вода, погріб, сарай. Хороше 
місце. Тел. 0956324779.

	� БУДИНОК, с. Сергіївка, 47,6 
м. кв., господарські споруди. Всі 
документи. Тел. 0992582275. 

	� БУДИНОК, 90 м. кв., газифі-
кований, зі зручностями. Гараж, 
підвал,господарські споруди. 
З/д 10 соток. Р-н Підварок. Тел. 
0662820905 

	� БУДИНОК, с. Сари. Тел. 
0503462730

	� БУДИНОК, с. Качанове, з/п 
69,3 м кв., з/д 40с. Господар-
ські споруди, погріб, л/кухня, 
сарай, газ, гарне місце. Ціна дого-
вірна з реальним покупцем. Тел. 
0993384276

	� БУДИНОК, центр міста, по вул. 
Павлова, 51, площа 65 м. кв., 5 
кімнат, з/д 10 соток, приватизо-
вана. Терміново. Тел. 0992544432, 
0954938729

	� ЧАСТИНА	БУДИНКУ із 
окремим двором і під’їздом. 
Повний ремонт, газ, вода, всі 
зручності, з/п 37 м. кв., з/д 5 
соток. Є всі господарські споруди, 
сад, ягідник. Тихе місце, зручне 
для забудови. Р-н газового госпо-
дарства. Тел. 0956136209. 

	� ДАЧА, садово-огороднє 
товариство «Нафтовик». Тел. 
0992799339. 

	� БУДИНОК з 2-х кімнат, ж/п 35 
м.кв., в селі. Під дачу або про-
живання. Поряд ліс, ставок. Ціна 
договірна. Тел. 0956262141. 

	� БУДИНОК, газ, вода, л/кухня, 
господарські споруди, гараж. Тел. 
0952513960. 

	� БУДИНОК,	газ, вода, котел 
на дровах. З/д 10 соток, гараж, 
вхідний погріб. Ціна при огляді. 
Тел. 0505150450. 

	� БУДИНОК, р-н М. Круга, 36 
м. кв., потребує ремонту. З/д 10 
соток. Ціна договірна. Можлива 
розстрочка. Тел. 0665902857. 

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

	� БУДИНОК	в селі, або 
обміняю на житло в м. Гадяч. Тел. 

0957757334

КВАРТИРИ
Продаж

 

	� 2-КІМН. кв., 30 м. кв., одно-
поверховий будинок, центр. Газ, 
холодна вода, лічильники. Без 
зручностей. Сарай, погріб. Ціна 
договірна. Тел. 0669129442. 

	� 2-КІМН. кв., р-н Черемушки, 
3/5 поверх. Тел. 0509767814. 

	� 2-КІМН. кв., з/п 50,5 м. кв., 
вул. Гагаріна, р-н цегельного з-ду, 
4/5 поверх, централізоване опа-
лення, всі лічильники, м/п вікна, 
м/п лоджія, новий ремонт. Ціна 
договірна. Тел. 0684840859

	� 1-КІМН. кв., (малосімейка), 
1/5 поверх, лічильники. Без 
ремонту. Тел. 0508628189

	� 3-КІМН. кв., центр міста, 2-й 
поверх, опалення централізо-
ване, не кутова, лічильники. Без 
ремонту. Тел. 0669454145

	� 3-КІМН. кв., р-н В. Кругу, в 
будинку де м-н «Горизонт». Є 
сарай, погріб. Тел. 0664116050, 
0995412446

	� 3-КІМН. кв., р-н Сарського 
перехрестя, 68 м. кв., 1/5 поверх, 
євроремонт, індивідуальне опа-
лення. Ціна договірна. Тел. 
0662007558

	� 2-КІМН. кв., 3/5 поверх, в 
центрі міста, біля міського ринку 
по вул. Гетьманській (над мага-
зином «Пан та Пані»). Реальному 
покупцеві хороший торг. Тел. 
0993563369. 

	� 3-КІМН. кв., 5/5 поверх, центр, 
з/п 68,8 м. кв., дві лоджії, не 
кутова. Тел. 0635578367. 

	� 2-КІМН. кв., р-н М. Круга, 2/2 
поверх, з/п 49 м. кв., індивіду-
альне опалення, гараж поряд. 
Тел. 0957757230

	� 1-КІМН. кв., малосімейка, 
з/п 22,4 м. кв., 3/5 поверх, р-н 
Сарського перехрестя. Тел. 
0953095821.

	� 1-КІМН. кв., центр міста, 
біля у-гу «Росія». 5-й поверх, з/п 
37,1 м.кв. Балкон (пластик). Тел. 
0993450639.   

	� 1-КІМН. кв., центр міста, вул. 
Шевченка, 38. Зроблений євро-
ремонт, нові вікна, двері. З/п 24 м. 
кв., 4/5 поверх. Тел. 0509118191 

	� 3-КІМН. кв., 49,6 м. кв., у 
1-поверховому будинку, р-н М. 
Круг. Всі комунальні зручності, 
індивідуальне опалення. Гараж, 
сарай, погріб. Ціна договірна. 
Тел. 0953172628 

	� 1-КІМН. кв., центр міста, 
2-й поверх. Тел. 0666743999, 
0951850057. 

	� 3-КІМН.	кв., 62,3 м. кв., 5-й 
поверх, нові вікна, лічильники, 
централізоване опалення, не 
кутова.  Вул. Полтавська, 100. 
Тел. 0667121463 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

	� З/Д	10	соток, р-н авто-
станції, приватизована. Комуні-
кації поруч. Тел. 0667535655

	� З/Д,	м. Гадяч. Недорого. Тел. 
0965696401	

	� З/Д	9	соток,	с. Малі Будища, 
приватизована, огороджена, 
сад, бесідка, туалет, поруч кри-
ниця. Ціна договірна. Тел. 
0501515822. 

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

	� МАГАЗИН с. Ручки. Тел. 
0953172693

ЗДАМ

	� БУДИНОК, подобово, на три-
валий термін або бригаді у від-
рядженні, Інтернет, кондиціонер. 
Можливість надання відповідних 
документів. Тел. 0508783429. 

	� КВАРТИРА, подобово, на три-
валий термін або бригаді у від-
рядженні, Інтернет, кондиціонер. 
Можливість надання відповідних 
документів. Тел. 0508783429. 

	� 1-КІМН.	кв., подобово, з 
усіма зручностями (гаряча вода, 
вмебльована, TV, Wi-Fi), р-н 
Черемушки. Тел. 0990321777

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

	� КОМФОРТАБЕЛЬНЕ	
ЖИТЛО.	Економ та люкс-класу. 
Подобово та на тривалий термін. 
Тел. 0956751072

	� ПРИМІЩЕННЯ,	р-н Чере-
мушки (біля кафе «У Дімона»), 16 
м. кв. Можливо під офіс.

 � Тел. 0507347800

	� 2-КІМН. кв., подобово. Центр. 
Всі зручності. Тел. 0992839394

	� 2-КІМН. кв., на тривалий 
термін, з меблями та побутовою 
технікою. Р-н Аграрного ліцею. 
Ціна 2700 грн. + комунальні пла-
тежі. Тел. 0979402101

ГАРАЖІ
Продаж

	� ГАРАЖ	з погребом, р-н Сар-
ського перехрестя, вул. Полтав-
ська, 56. Тел. 0979401922

	� ГАРАЖ, р-н Черемушки. Тел. 
0689031236

	� ГАРАЖ, р-н Сарського, біля 
болгарського будинку. Новоз-
будований. З/п 33,1 м кв., із 
погребом. Ціна 4700 у. о. Тел. 
0990416353

АВТО
Продаж

	� ВАЗ-2163, 1991 р.в. Ціна при 
огляді. Тел. 0966756831

	� VW	Golf	III, 1998 р. в., на євро 
номерах, 1,9 TDi. Ціна 1200 у. о.  
Тел. 0953094117

	� ВАЗ-2107, газ/бензин, 2003 
р.в., білий колір, фаркоп. Гарний 
стан. Тел. 0956120570. 

	� ВАЗ-21183,	седан, 2008 р.в., 
1,6 газ/бензин. Хороший стан. 
Ціна договірна. Тел. 0681633546. 

	� AUDI-80	В3, 1987 р.в., находу, 
обслужена. Ціна 3000 у.о. Торг. 
Тел. 0500624597. 

	� ГАЗ-24, двигун після капре-
монту. Новий колінвал. Ціна 
договірна. Тел. 0502049434.  

	� DAEWOO	Lanos, 2008 р. в., 
газ/бензин. Ціна 3200 у. о. Торг. 
Тел. 0955778327

	� ВАЗ-2110, 2013 р. в., пробіг 
126 тис. км. Ціна 4200 у. о. 
Незначний торг. Тел. 0958757590 

	� ЛУАЗ	«Волинь». Двигун ВАЗ. 
Тел. 0999082330

	� ЛУАЗ	«Волинь», 1986 р. в. 
Двигун ВАЗ, рульова рейка, 
пічка, неварена. Все працює. 
Тел. 0500223103.  

	� RENAULT	Megane, 2008 р. в., 
дизель 1,5. Ідеальний стан. Тел. 
0953094117.  

	� VOLVO	440, 1989 р. в., 1,8 
газ/бензин, находу. Ціна 30 
тис. грн. Можливий торг. Тел. 
0501942605.

	� SENS, 2004 р. в., хороший 
стан, в експлуатації з 2007 
року. Базова комплектація, не 
битий, не гнилий. Тонований, 
музика, фаркоп. Терміново. Тел. 
06643235554.  	

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� МТЗ-82,	892,	балочні,	
сіялки,	АГ	та	БДН,	глибокороз-
пушувачі,	плуги,

	� культиватори,	гру-
добої,		розкидачі	добрив,	
ОП,	обприскувачі,	інше.	Тел.	
0679001648,	0504041300,	
0734041300

	� ОПРИСКУВАЧ тракторний, на 
800 л. Тел. 0990483014 

	� Т-25: Віялка, сівалка навісна 
3,4 м., граблі, два плуги. Тел. 
0953817935

	� МІНІ-ТРАКТОР саморобний. 
Двигун СМЗ, нова поршнева 12 
к.с., міст УАЗ, КПП «Волга», 3 під-
вищені, 4 понижені. Є навісна 
гідравліка. Економний. Стартер. 
Нова АКБ. Причеп. Терміново. 
Тел. 0990501559, 0995107022

	� МТЗ-80, 1993 р. в. Задо-
вільний стан. Терміново. Ціна 90 
тис. грн. Тел. 0990506137 

	� КУЛЬТИВАТОР до ДВ, 
Т-25, Т-40. Підсилений. Тел. 
0509700672. 

	� БОРОНИ. Тел. 0991137673. 

	� КАРТОПЛЕСАДЖАЛКА 
однорядна. Майже нова. До 
мотоблока або трактора. Тел. 
0995427431

МОТО
Продаж

	� ІЖ	Планета-2, 1970 р.в., без 
коляски, на повному ходу. Запа-
лення Мінськ, циліндр ІЖ Пла-
нета-5. + з/ч. При потребі вишлю 
фото по Viber. Тел. 0953879422.

	� ІЖ	Планета-5 з коляскою. 
Гарний стан. Ціна 20 тис. грн. 
Тел. 0668046130. 

	� МОТОЦИКЛ Spark SP150R-
24. Тел. 0999054758

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

	� ВАЗ-2106: шатуни б/в, нова 
поршнева 79,4, кардан, колінвал 
під проточку. ВАЗ-2108:	капот 
короткий, крило праве. Тел. 
0500624597

	� ДИСКИ R15, 4 шт., до Peugeot 
Partner та Citroеn Berlingo. 
Гарний стан. Тел. 0507756543 

	� КЕНГУРЯТНИК до	УАЗ.  З/ч 
до ГАЗ-2410 (Волга): задній та 
передній мости, скло лобове, 
заднє та інше. Тел. 0667011653, 
0975799474

	� КАМАЗ: трищітки, крани бло-
кіровки, кран гальмівний, 2-про-
відний, форсунки, трубки галь-
мівні, поршня Т-40, рукав РВД 
55-1,5, вкладиші шатунів Н2 
МТЗ, палець поршневий ЯМЗ, 
футорки ЗІЛ. Тел. 0506996896

	� КОЛІНВАЛ Т-25, стартер, 
головка блока. Тел. 0502219042. 

	� А/КОМПРЕСОР ЗІЛ, порня 
Т-40, вкладиші шатуна ЯМЗ, диск 
щеплення ЯМЗ, форсунки ЯМЗ, 
КамАЗ, плунжера КамАЗ, кришка 
енергоакумулятора КамАЗ, кро-
нштейн задньої опори двигуна 

11

Тел.Тел. 0950086550  0950086550 
09947574550994757455

Куплю СВИНЕЙ
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СВИНЕЙСВИНЕЙ
КУПЛЮ

0952516709, 
0673571017

20
18

ДОРОГО КУПУЄМО 
свиней, свиноматок.

ЦІЛОДОБОВО

066 1808984066 1808984
068 4839984068 4839984

Те
л

Те
л
..

14

ТОВ «Доброзем» 
ЗАКУПОВУЄ 
земельні паї

Тел. 0954111448, 0980509077
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КамАЗ. Тел. 0506996896. 

	� ГЕНЕРАТОР до ЗІЛ, ГАЗ, УАЗ. 
Накладки, поршня ГАЗ-53. Бочка 
ПММ на 330 л., з краном для 
зливу. Усе недорого. Торг. Тел. 
0663088610.

	� ГУМА б/в 175/70 R-13, з дис-
ками. Тел. 0991760454

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

	� ЩЕБІНЬ, пісок, глина, чор-
нозем, плити ПКЖ (6,0 х 1,5 м., 
6,0 х 3,0 м.) та плити пустотні (6,0 
х 1,20 м., 4,20 х 1,20 м.), марш, 
гранвідсів,  та інше. Доставка. 
Тел. 0501881470

	� ПІСОК,	цегла,	цемент,	
з/б	кільця	колодязьні,	з/б	
плити	перекриття,	б/в.	Блоки	
фундаментні	ФБС.	Газоблок.	
Щебінь	різних	фракцій,	
щебінь	для	ландшафтного	
дизайну,		гранвідсів,	камінь	
бутовий.	Керамзіт.	Доставка.	
Тел.	0953514363

	� ВАГОНКА	(смерека),	БЛОК-
ХАУЗ,	ФАЛЬШ-БРУС, рейка, 
підлога, сходи,

 � двері. Тел. 0679001648

	� ДОШКА, брус, штахет, 
шалівка. Дрова: сосна, береза. 
Доставка. Тел. 0509080626. (41)

	� ПІСОК,	КАМІНЬ	бут,	
цегла,	гранвідсів,	чорнозем,	
перегній.	Доставка.	Тел.	
0662127037

	� ПАРКЕТ	дубовий, 1 пачка – 
20шт., 0,33 м.кв., 400 грн./м.кв. 
Тел. 0502049434.  

	� ПЛИТИ	ПЕРЕКРИТТЯ – 14 
шт. (4*1,5м), фундаментні блоки 
№4, камінь бут. Цегла нова. Тел. 
0667652194

	� ЦЕГЛА б/в та нова. Шифер 
б/в, пісок, щебінь, гран 
відсів, обрізки з пилорами, 
тирса, дошка. Доставка. Тел. 
0501446845

	� ПИЛОМАТЕРАЛИ: брус, 
дошка, шалівка, штахет. 
Доставка. Тел. 0999331261

	� ДВП,	4 листи. С. Вельбівка. 
Тел. 0502237428

МЕБЛІ
Продаж

	� ЛІЖКО-маятник	(дитяче), з 
матрацом. Колір «вільха». Нове. 
Ціна 1300 грн. Тел. 0662060717

	� БУФЕТ, шафа, трюмо. Все 
б/в. Тел. 0993450639 

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

	� ТЕЛЕВІЗОР LG. Недорого. 
Тел. 0996888310. 

	� ТЕЛЕВІЗОР	Sanyo, б/в, 
робочий стан. С. Вельбівка. Тел. 
0502237428

РІЗНЕ
Продаж

	� ОВОЧЕДРОБІЛКА елек-
трична. Тел. 0501977731. 

	� ШВЕЙНА	МАШИНКА, 
каструлі, казани, каністри, бідо-
нчики, ночви, ліжка, автома-
тика, корито, діжки, антена, 
водяні насоси, телевізор, ящик 
для сміття, баддя, ел. сокови-
жималка, блендер, гардероб, 
пилосос, м’ясорубка, тумба під 
ТВ, ящики. Тел. 0989542346. 

	� ПРИЧІП до легкового авто. 
Тел. 0957800937, 0631943128, 
0678357766

	� ТРУБИ (можливо для пар-
кану), діаметр 90/78, товщина 8 
мм., висота 2,5 м. Ціна 10 грн./кг. 
Котел під дрова. Висівний апарат 
на с/з 3,6. Тел. 0995484823

	� ДРОВА пиляні, твердих порід. 
Ціна 3000 грн.  Доставка. Тел. 

0685650976, 0989687417

	� ВЕЛОСИПЕДИ	з	Європи	на	
будь-який	смак	та	бюджет.	
Тел.	0668088886	(Сергій)

	� ДРОВА рубані, твердих порід. 
ЗІЛ 5 куб. Можлива доставка від 
1 куба. Тел. 0995644611

	� ЗЕРНО кукурудзи. Тел. 
0990141820

	� ДРОВА пиляні, рубані, 
твердих порід. Доставка по місту 
та району. Тел. 0957998288

	� БУРЯК кормовий. Картопля 
велика. с. Плішивець.  Тел. 
0970417558

	� БУРЯК кормовий. Кукурудза. 
Тел. 0669568122

	� КАРТОПЛЯ сортова, велика 
та посадкова. Буряк кормовий. 
Тел. 0958060207

	� СІНО, не тюковане. Люцерна. 
Буряк кормовий. С. Харківці. Тел. 
0993417772

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0667789291

	� БОЧКА, куб, бак до комбайна, 
бак до трактора, візок, крав-
чучка, скло Т-25, кардан ВАЗ. 
Обігрівач для курчат. Можливий 
обмін на зерно. Тел. 0663346179

	� СТІНКА меблева 3,75 м. 
Батареї чавунні, 8т., для опа-
лення, б/в. Котел опалювальний 
АОТВ 32. Автоматика АПОК-1 
з котлом. Труби для опалення. 
Велосипед ХВЗ, б/в, дешево. 
Тел. 0669749666

	� ХОЛОДИЛЬНИК, пральна 
машина, морозильна камера 
та інша побутова техніка. Вело-
сипед. Тел. 0953094117 

	� ОБЛАДНАННЯ для магазину 
одягу. Більше інформації. Тел. 
0994496500

	� БУРЯК кормовий. Сіно не 
тюковане, с. Плішивець. Тел. 
0993142621

	� ХОЛОДИЛЬНИК маленький, 
телевізор Samsung, плита газова 
4-камфорна, таганок, двигун 
2900 об./хв. Пральна машина 
«Донбас». Тел. 0662000908. 

	� САКВОЯЖ для подорожу-
вання, 70х50х20, американ-
ського в-ва, з кодовим замком. 
Два гардероби з антресолями. 
Шафа книжкова, сервант, тре-
льяж, тумба під ТВ. Три пари 
жіночих  шкіряних чобіт. Одна 
пара – Франція (ексклюзив). Дві 
шуби (хутряні). Тел. 0993563369. 

	� ДРОВА рубані, твердих порід. 
Доставка. Тел. 0992764266

	� ПОСІВНИЙ	ЯЧМІНЬ 
«Командор» 2-ї репродукції. Тел. 
0664284481

	� ДРОВА твердих порід рубані 
і пиляні, метрівка. Доставка без-
коштовна. Тел. 0500135679, 
0683092599

	� СТІНКА 4,2 м., спальний гар-
нітур (в розбір), крісло, диван-
софа (розкладна), стіл пись-
мовий, телевізор Samsung, тре-
льяж, стіл розкладний, комод, 
люстри, паласи на підлогу, 
стільці. Тел. 0501984812.  

	� ВЕЛОСИПЕД – візок дитячий 
(для дівчинки або хлопчика). Тел. 
0668158697. 

	� ДИВАН, сервант, мийка ема-
льована, торшер, карниз 3м., 
ванна, шафи 2 і 3-дверні. Тел. 
0509864682.

	� КАРТОПЛЯ дрібна, човен 
дерев’яний (новий), абак в 
пучках. Тел. 0960104282. 

	� ДВИГУН-редуктор 1,6 кВт. 
Труба сталева 1,3м., діам. 50 см., 
товщ. 1 см. Тел. 0665895177  

	� ГАЗОВА	ПЛИТА 2-кам-
форна, і 3-камфорна. Чайний 
гриб, велосипеди чоловічий та 
жіночий, самокат, велосипед 
дитячий. Морські свинки. Тел. 
0662000908.

	� СТАНОК деревообробний, 
крупорушка, бензокоса, 
причеп до л/авто, вулики. Тел. 
0958416073. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна, недорого. 
Тел. 0661464510. 

	� БАЯН, плита глуха, дверцята 
топочні, колосники, каністри 
20л., кувалда ковальська, молот, 
скло віконне. Тел. 0509286591. 

	� ГЕНЕРАТОР кисневий, 7 л. 
Тел. 0951943367. 

	� ШВЕЙНІ	МАШИНКИ (ножні). 
Тел. 0505110119. 

	� МОРОЗИЛЬНА	КАМЕРА, б/в. 
Стільниця нова. Тел. 0954115095.

	� МІКРОХВИЛЬОВА	ПІЧ 
Samsung в гарному стані. Ціна 
700 грн. Торг. Тел. 0501333191.  

	� КОЛЯСКА-велосипед 
дитячий. Тел. 0669629776

	� ПШЕНИЦЯ кормова. Ціна 
6500 грн./тонна. Тел. 0956066570

	� КАРТОПЛЯ велика, посадкова 
(дуже смачна), дрібна (на корм). 
Тел. 0503288003 

	� БУРЯК кормовий. Ціна 2 грн./
кг. с. Хитці. Тел. 0687963095

	� КАРТОПЛЯ велика. Тел. 
0992863878

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0997803088

	� АЛОЕ, вік 4 роки. Тел. 
0661049888. 

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0955203362. 

	� РУШНИЦЯ ІЖ-54. Штучне 
виготовлення. Тел. 0509238910

	� МЕБЛІ, полички. Бак для 
душа. Банки. Сіно. Каністри. 
Пилосос. Пароварка. Ботинки  
р.42, Телевізор. DVD, відео тех-
ніка. Мікрохвильова піч. Все для 
фото. Тел. 0955711574. 

	� СІНО тюковане, лугове. С. 
Сергіївка. Тел. 0509702938

	� СОЛОМА тюкована. Ціна 20 
грн./тюк. Оптом дешевше. Тел. 
0999082330

	� АЛОЕ, каланхое, лілії, грошове 
дерево, різдвяник, толстянка. 
Недорого. Тел. 0952074022. 

	� СТАНОК циркулярка з 
фугальним 220В. Заводський, 
90-х років. Не використовувався. 
Стан нового. Тел. 0500223103. 

	� СТАНОК стругальний з цир-
куляркою 3-фазний. Інку-
батор, DVD, апарат «живої і мер-
твої води». Тел. 0667025100, 
0984024712

	� СІНОВАЛ – ангар з труб. Тел. 
0669083933. 

	� СТІНКА меблева, трельяж, 
шифоньєр, килими, доріжки, 
кравчучка, магнітофон, музичний 
центр, стіл, банки, бутлі, опри-
скувач, хлібопіч, духовка, бочка 
для ПММ. Тел. 0660302881.  

	� КОЛЯСКА	ДИТЯЧА Sunny. 
Хороший стан, зручна, повна 
комплектація. Колір «бірюза». 
Тел. 0954242042. 

	� МОРКВА домашня, капуста. 
Тел. 0668754423. 

	� ВАГИ на 200 кг. Сейф, тент 
на причеп «Кременчук». Ліжка 
дерев’яні з матрацом, 2 шт., 
полуторні. Тел. 0990549626.

	� КАРТОПЛЯ дрібна. 
Сухофрукти (сушка). Скло віконне 
1,3х0,75м. Тел. 0997648724. 

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0507667181, 0989010972.

	� ЧОВЕН ПВХ 220х32. Тел. 
0991760454. 

	� ПИЛКОУЛОВЛЮВАЧІ, пото-
лочні годівниці, е/навощував, 
ліхтар «летюча миша». Тел. 
0662309812. 

	� АПАРАТ для дистильо-
ваної води. Колеса дерев’яні 
для воза. Вуличний ліхтар. Тел. 
0662309812. 

	� ЛИСТ металу 1,5 мм. Ваги 
побутові до 5 кг. Килими для під-
логи. Тел. 0950711302. 

	� БАЛОН вуглекислотний. Ціна 
1000 грн. Тел. 0509700672. 

	� ПЛИТА	ГАЗОВА «Електа» 
4-камфорна. Тел. 0507070558

ТВАРИНИ

	� ПОРОСЯТА породи «дюрок». 
Козенята породи «англо-нубійці». 
Цап дорослий породи «ламанча». 
Тел. 0661693860

	� КНУР в’єтнамський, вік 2 роки. 
Тел. 0666016447

	� ВІДДАМ	в	добрі	руки 
цуценят, вік 1,5 місяці. Тел. 
0502477724. 

	� КОБЕЛЬ (німецька вівчарка) 
шукає подругу для в’язки. 
Молодий, великий, чорний. Тел. 
0951094292

	� ГУСИ дорослі, великі. Два 
індики. На утримання. Тел. 
0663939394

	� ДВІ	КРОЛИЦІ (сукрільні). 
Порода «каліфорнія». Тел. 
0984653063 

	� БИЧОК молочного віку. Тел. 
0666151557

	� КАЧКИ шипуни. Тел. 
0665737580

КУПЛЮ
 

	� КВАРТИРУ	3-4-КІМН.	у 
центрі міста, на 2 або 3 поверсі 
з автономним опаленням. Тел. 
0997777820

	� ЗЕМЕЛЬНІ	ПАЇ.	Тел.	
0505976790

	� ВАШЕ	АВТО в будь-якому 
стані: гниле, розбите, розукомп-
лектоване. Для себе. Дорого. 
Тел. 0662230886, 0984603220

	� КУКУРУДЗУ, соняшник, сою 
та пшеницю. Самовивіз. Тел. 
0661607354

	� КІЗ	-12 грн./кг. ЦАПІВ – 15 
грн./кг живої ваги. Електронні 
ваги. Тел. 0990128098 (Олег)

	� БУДИНКИ, приміщення під 
розбір. Тел. 0959207946

	� БАРАНІВ, овець, цапів, кіз. 
Тел. 0684151318, 0954898661 
(Радіон) 

	� СІНО	тюковане.	Тел.	Тел.	
0505976790

	� ТОНОМЕТР	Longevita 
BP-1209, не працюючий. Тел. 
0506959680.

	� БУДИНОК під розбір. Тел. 
0979796234

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВВАЖАТИ	НЕ	ДІЙСНИМ сві-
доцтво про здобуття базової 
середньої освіти ТА № 49794528, 
видане 15.06.2017 року Рашів-
ською загальноосвітньою 
школою І-ІІІ ступенів Гадяцької 
районної ради Полтавської 
області на ім’я Анатолія	Анато-
лійовича	Шурдука у зв’язку з 
його втратою

	� ВТРАЧЕНЕ пенсійне посвід-
чення видане на ім’я Марії	Гри-
горівни	Фурсової

ЗНАЙОМСТВА

	� ШУКАЮ	жіночку згідну на 
переїзд у село. Всі зручності. 
Тел. 0994811302

	� ЧОЛОВІК, 69 років, позна-
йомиться з жінкою 65-70 років. 
На переїзд не згоден. Тел. 
0997244377

ПОСЛУГИ

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

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, каналі-
зація. Встановлення лічильників, 
бойлерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій)

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН, м/х пічок, м’ясорубок, 
мультиварок, блендерів-ком-
байнів, пилососів, хлібопічок, 
духових шаф, інвекторних 
зварок, зарядних пристроїв, 
«болгарок», дрилів та ін. Виїзд 
на замовлення. Досвід роботи 
12 років. Доступна ціна. Тел. 
0957423588, 0684830471	

	� РЕМОНТ	ТА	ПЕРЕТЯЖКА	
М’ЯКИХ	МЕБЛІВ, зміна 

дизайну, великий вибір тканин. 
Тел. 0956795984, 0963814148

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

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	
до 7 т. ЗІЛ - 130 самоскид (цегла 
б/в, щебінь, пісок, глина, чор-
нозем, плити ПКЖ, гранвідсів та 
інші будматеріали). Послуги екс-
каватора. Тел. 0501881470

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

	� РЕМОНТ	БЕНЗОПИЛ	ТА	
МОТОКОС. Тел. 0994396387, 
0687430322

	� ЧИСТИМО	ТА	ПОГЛИ-
БЛЮЄМО колодязі, копаємо 
каналізації. Виконуємо монтаж 
труб. Тел. 0997072433, 
0972524399

	� ПИЛЯЮ	ДЕРЕВО будь-якої 
складності. Можливий виїзд 
по району. Тел. 0951103666, 
0669931090

	� КОПАЄМО, чистимо і погли-
блюємо колодязі. Копаємо кана-
лізації. Б’ємо свердловини. Тел. 
0664865679, 0687844221

	� ВИГОТОПЛЕННЯ	ДВЕРЕЙ із 
натурального дерева. Будь-які 
розміри. Монтаж/демонтаж. 
Якісно. Тел. 0507070558

 � Надаємо послуги з ЕЛЕК-
ТРОПОСТАЧАННЯ (зов-
нішні, внутрішні мережі, елек-
трообладнання): монтаж , 
ремонт і технічне обслугову-
вання, консультація.    Тел./viber: 
+380958489965

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

	� СПИЛЮВАННЯ	ДЕРЕВ будь-
якої складності. Роботу вико-
наємо швидко та якісно. Ціна 
договірна. Тел. 0960767071

	� ОРАНКА присадибних ділянок 
мотоблоком. Розкопування 
цілини. Після обробки грунт 
м’який, підходить для сіяння 
газонної трави та висадки ого-
родини. Тел. 0960767071 

	� ПИЛЯЄМО	ДЕРЕВА будь-
якої складності. Тел. 0956802463

	� КОПАЄМО	ТА	ПОГЛИ-
БЛЮЄМО	КОЛОДЯЗІ. Встанов-
люємо бетонні кільця. Копаємо 
каналізації. Тел. 0507345680

	� ПРИВЕЗУ: пісок, щебінь, 
гранвідсів, цеглу, глину, землю, 
перегній, гній, дрова рубані. 
Вивезу сміття. Тел. 0669568122

	� ВСІ	ВНУТРІШНІ	РОБОТИ. 
Шпаклівка, гіпсокартон, плитка, 
ламінат, клейка шпалер, вста-
новлення унітазів, ванн. Фар-
бування стін і стель. Недорого. 
Телефонуйте, про ціну домови-
мось. Тел. 0992384298

	� СПИЛЯЮ	ГІЛКИ, дерева, 
зріжу омелу, напиляю дрова. 
Тел. 0509767871

	� УТЕПЛЕННЯ приватних 
будинків та багатоповерхівок. 
Комплексний ремонт житла. 
Професійно. Якісно. Відпові-
дально. Тел. 0995344840

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ в	м.	Гадяч та 
районі. Швидко та якісно. Тел. 
0994748813 

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі види 
внутрішніх робіт: гіпсокартон, 
тепла підлога та інше. Санвузол 
під ключ. Зварювальні роботи. 
Утеплення будинків. Виїзд по 
району. Тел. 0661194638  

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	пилососів, холодиль-
ників, болгарок, чистка бой-
лерів, дрилів та іншої електро-
техніки. Виїзд майстра. Зварю-
вальні роботи, пайка. Спилю-
вання дерев різної складності. 
Тел. 0997199623. (Олександр)

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	
по місту та району. Вивезу 
сміття. Привезу пісок, щебінь, 
гранвідсів, дрова та інше. Тел. 
0508383313

	� МОНТАЖ	ТА	РЕМОНТ	вну-

трішньої	електропроводки.	
Тел.	0667462853

	� РЕМОНТ: плитка, штукатурка, 
сантехніка, електрика, гіпсо-
картон, пластик, ламінат, ліно-
леум. Санвузол під ключ. Тел. 
0662806685

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

	� ПРОФЕСІЙНИЙ	МАСАЖ з 
виїздом до клієнта по Гадяць-
кому р-ну. Тел. 0978980792

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ЗІЛ-САМОСКИД. Привезу: 
пісок, щебінь, гранвідсів, дрова. 
Вивезу сміття тощо. Доставка 
по місту та району. Тел. 
0667030045, 0987650405

	� ВОГОТОВЛЕННЯ	З	ДЕРЕВА: 
табуретки, столи, стільці, кухні, 
крісла, дивани, а також двері. 
Тел. 0509238910

	� ЧОЛОВІК	НА	ГОДИНУ. 
Дрібний ремонт. Опалення, сан-
техніка, електрика. Зварювальні 
та будь-які внутрішні роботи. 
Тел. 0951658898

	� РЕМОНТ	БУДИНКІВ,	
квартир,	офісів. Опалення, 
сантехніка, електрика. Бетонні 
роботи, оздоблювальні роботи. 
Тротуарна плитка, кахлі. Ланд-
шафтний дизайн. Басейни та 
інше. Тел. 0951658898

	� ПРИВЕЗУ	ПЕРЕГНІЙ. Тел. 
0979796234

РОБОТА

 � Потрібні МУЛЯРИ в м. Київ. 
Житлом забезпечуємо. Тел. 
0502859499

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

 � ТОВ «АГРО-КРАЙ» на 
постійну роботу потрібні ТРАК-
ТОРИСТИ-МАШИНІСТИ	С/Г	
ВИРОБНИЦТВА. Вимоги: наяв-
ність посвідчення тракториста. 
Надається житло і харчування. 
Оплата праці висока. Зверта-
тися за адресою: м. Гадяч, вул. 
Лохвицька, 29. тел. 0672471461

 � ТОВ «Сервіс-контакт» термі-
ново потрібні: СЛЮСАР-МОТО-
РИСТ, СЛЮСАР ПО	РЕМОНТУ	
ХОДОВОЇ частини автомо-
білів та СЛЮСАР	ПО	РЕМОНТУ	
ДИЗЕЛЬНОЇ	ПАЛИВНОЇ	АПА-
РАТУРИ. Тел. 0509810509

 � На постійну роботу на СТО 
потрібні: МИЙНИК,	ЗВАРЮ-
ВАЛЬНИК,	АВТОСЛЮСАР. Тел. 
0669958030

 � На постійну роботу потрібні 
МАНІКЮРНИЦЯ та жіночий 
МАЙСТЕР-ПЕРУКАР. Зверта-
тися за адресою: вул. Гетьман-
ська, 8 (перукарня «Конвалія») 

 � Організації на постійну 
роботу потрібен СЕКРЕТАР	
ОФІС-МЕНЕДЖЕР. Вимоги: 
бажано вища освіта, знання ПК, 
навички правильного спілку-
вання, знання діловодства. Тел. 
0930060043

	� Надам	роботу	ВОДІЮ кате-
горії «D» із досвідом роботи 
на маршрутах далекого слі-
дування. З/п висока. Тел. 
0992908542

 � На роботу потрібна ПОМІЧ-
НИЦЯ по господарству (приби-
рання, приготування їжі). Житло 
надається. Тел. 0500135679, 
0683092599  

 � На постійну роботу потрібен 
ПОМІЧНИК	КУХАРЯ. Кафе 
«Бістро». Тел. 0953926132

	� ПОТРІБЕН	ЧОЛОВІК для 
разової допомоги по господар-
ству. Тел. 0989967421

ПРОДАМ	НАСІННЯ 
СОНЯШНИКА 

Mirasol (Іспанія), 
КУКУРУДЗИ 

Mais Dnipro та PSC. 
Можлива доставка. 

Форма оплати будь-яка. 
Склад у смт. 

Липова Долина. 
Тел. 0965156001, 0666936622. 

(№16)

	� УТЕПЛЕННЯ	СТІН,	
горищ,	підлоги	за	допо-
могою	видувного	облад-

нання.	Утеплювачі:	перліт,	
еко-вата,	теплі	штука-

турки	та	ін.	Мокрий	фасад.	
Обстеження	теплові-

зором.	Діє	державна	про-
грама.	Тел.	0954795522,	

0964795522.	www.
tepladomivka.sumy.ua		

(№21)

	� ПОСТІЙНО	
ЗАКУПОВУЄМО	кіз, баранів, 

овець, цапів, ВРХ. Тел. 
0507525449, 0663397271. 

(№13)
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

18.03. ОЛЬГА БЕЗНІС
(с. Рашівка) хл., 2990 53 см
21.03. НАТАЛІЯ САВЧЕНКО

(с. Лютенька) дівч., 3900 54 см
22.03. МАРИНА СПОДЕНЕЙКО 

(с. Петрівка-Роменська), хл., 3360 53 см
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У спортивному залі Гадяцького 
ліцею №4 імені Лесі Українки, 18 
березня, відбувся чемпіонат ліцею.

Дівчата розіграли призові місця в 
такому порядку: 
І місце – Емма Мішур (6-А клас), 
ІІ місце – Віталіна 
Коренівська (9-А клас).
Серед хлопців: 

І місце – Роман Кутейко
(9-А клас), 
ІІ місце – Артем Артеменко 
(10-А клас), 
ІІІ – Владислав Кошовий 
(8-А клас).
Головний суддя чемпіонату 
– Богдан Жуківець.

Гадяцький ліцей №4

У Гадяцькій спеціалізованій шко-
лі №3, 17 березня, для учнів 3 -го кла-
су проведено інтерактивне заняття на 
тему «Відкрий чарівні двері Довіри». 
Мета заходу - навчити дітей виявляти 
турботливе ставлення до оточуючих, 

висловлювати свої думки, узагальни-
ти значення слова «дружба», сприяти 
поліпшенню психологічного клімату в 
класі.

Гадяцька спеціалізована шк ола № 3

Незвичайну подорож у світ худож-
нього слова здійснили п'ятикласники 
Краснолуцької школи, на відкритому 
уроці «Література рідного краю. На-
дія Крамаренко. «Яблучко, яке прино-
сить радість», разом із вчителем укра-

їнської мови та літератури Л. Недовіс. 
Учні познайомилися з творчістю кра-
янки Надії Крамаренко, драматурга, 
поетки, краєзнавця. 

Краснолуцький ЗЗСО І-ІІ ступенів

Ось прилетіла з 
далекого краю 
красуня – весна. 
Та радіють їй не 
лише дерева, 
трави, а й птахи, 
тварини, комахи. 
Незабаром весняне 
сонечко зігріє 
землю, а  в небі 
закружляють  птахи, 
які повертаються з 
далекого краю до 
нас, на Батьківщину. 
Моя родина 
вирішила допомогти 
птахам і виготовила 
шпаківні.
Вероніка 
Даниленко,

ВОЛЕЙБОЛ

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

У Березоволуцькій школі відбувся 
традиційний, дружній поєдинок 
між збірними командами учнів 
та працівників закладу. 

КУ «Гадяцький ЦПРПП»

ВЧИМОСЯ РОБИТИ ДОБРО

«НАДІЙШЛА ВЕСНА ПРЕКРАСНА, 
МНОГОЦВІТНА, ТЕПЛА, ЯСНА...»

Творчий проект учнів 2 
класу Соснівської школи 
«Весняні дарунки». 

Соснівський ЗЗСО

ЧАРІВНІ ДВЕРІ ДОВІРИ

ЗУСТРІЧ ПТАХІВ

Ціпківська гімназія
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Оголошення, реклама

Оформлення 
будинку та 

землі з нуля
Тел. 0506470874

ПІДПРИЄМСТВО НАДАЄ ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ:
Послуги навантажувача на базі МТЗ 82.1. 

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

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

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

ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Тел. 0958276908Форма оплати- 
будь-яка.
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ПРОДАМ ІНДИКІВ, 
бройлерів, мулардів, 

качок

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	
3-34-67

Рада національної безпеки і оборони за-
провадила санкції проти 19 компаній, які 
проходять у справі екс-міністра енергети-
ки Едуарда Ставицького

Раніше вони пов’язувались із компанією 
«Голден Деррік» (пізніше перейменована 
в «Іст Юроуп Петролеум»). Санкції поля-
гають в арешті дозволів на користування 
надрами (видобуток газу), чого з минуло-
го року безрезультатно домагається в судах 
Офіс генпрокурора.

— Що стосується цих 19 компаній за-
стосований максимальний вид санкцій, 
які може застосувати наша країна, засто-
сувати Рада національної безпеки і оборо-
ни нашої країни” — заявив секретар РНБО 
Олексій Данилов на брифінгу в п’ятницю 
після засідання.

Майже всі родовища. на які скасували 
дозволи, на території Полтавщини. 

А саме: Майорівська, Північно-Федо-

рівська, Південно-Зіньківська, Рунов-
щинська, Ново-Диканьська, Дружинін-
ська, Зуївська, Південно-Свистунівська, 
Боярсько-Чапаєвська, Гулаківська, Да-
видівсько-Лелюхівська, Бутівсько-Ми-
ргородська, Бірюківсько-Юхнівська, 
Лютенсько-Будищанська, Вільшанська, 
Фльорівсько-Ювілейна площі Полтав-
ської області.

Згідно з базою судових рішень, Держ-
бюро розслідувань порушило кримінальне 
провадження за заявою ГО «Національний 
інтерес України» про розтрату держмай-
на в період 2010-2019 років посадовими 
особами НАК «Надра України» за попе-
редньою змовою з невстановленими особа-
ми в особливо великих розмірах, що скла-
далася в незаконному відчуженні частки в 
«ІСТ Юроуп Петролеум» на користь ТОВ 
«Авант Трейд Лімітед».

Кременчук. today

АРЕШТУВАЛА 
ДОЗВОЛИ НА 
ВИДОБУВАННЯ 
ГАЗУ НА 
ПОЛТАВЩИНІ

РНБО
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КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

ТЕЛЯТ

0666977711 
0960176861

 Сергій (Харків)

Тел. 

ДОРІЗ 
ДОРОГО

Самовивіз
Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

ДОРОГОДОРОГО Корів (30-33 грн/кг) Корів (30-33 грн/кг) 
биків (40-43 грн/кг)биків (40-43 грн/кг)

телят, коней, свиней, баранівтелят, коней, свиней, баранів
Перевезення худоби для власних потреб

закуповує у населення

Тел. 0506470658Тел. 0506470658
06717739490671773949

Перевезу тварин для 
власних потреб

Куплю корів, 
телят, коней

Термінові 
виклики

КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

КНУРІВ

Тел. 0501494065, 
0674238521 Віталій

Дорого
Вимушений 
доріз

Х
ар

кі
в

ЦІНА 
ДОГОВІРНА

Термінові 
виклики

Тел. 
0962919747
0506579284

Лубенський м’ясокомбінат 
закуповує від населення ВРХ

Куплю биків, 
корів, телят,

телиць, коней
Дорого

Те
л.

	

05
05

77
56

90

Оголошення, реклама

0664217175  
0983080738Тел. 
0664217175  

ЗАКУПОВУЮТЬ ДОРОГО 
У НАСЕЛЕННЯ 

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений доріз

Представники Гадяцького м’ясокомбінату

КУПЛЮ ДОРОГО

0668309648, 0985629180 ЖеняТе
л

.

Термінові виклики за вимушеним дорізом. 
Живою вагою.

Самовивіз в будь-який час.

БИКІВ, КОРІВ,
СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Тройно Сергій Сергійович

Висока ціна в регіоні.
В будь-якій кількості.

Тел. 0501403606, 0980449320

ДОРОГО КУПЛЮ 
БИКІВ, КОРІВ, 

ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ

Саша 

Куплю на утримання 
БИКІВ ТА ТЕЛИЦЬ 

150-400 кг.
Телиць парувального віку

Дійних корів

0991737570, 0982662042

Тел. 0664180929, 0681084070 (Руслан)

НОВОЖАНІВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ ЗАКУПОВУЄ 

ВІД НАСЕЛЕННЯ ВРХ
(корів, биків, телят) коней.

ДОРОГО

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ЦІЛОДОБОВО
САМОВИВІЗ

ЦІЛОДОБОВО
 0957789703
 0974105401 Тел.

Висока ціна. Вигідні умови.
Термінові виклики 

за вимушеним дорізом
Цілодобово

Тел. 0991447457, 0987518586 (Саша)

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ

корів, биків, телиць, 
коней, баранів.

Термінові виклики. Доріз.
Тел. 0502708392, 0674790495

ЩОДНЯ ЗАКУПОВУЄМО 
живою вагою: 

0664340140 
0965491466

КУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ
ДОРІЗ

Тел. Діма

Тел. 0999169992, 0677298056 (Славик)

Доріз. Термінові виклики
Самовивіз
Цілодобово

ЗАКУПОВУЄМО
КОРІВ, БИКІВ

Телефонувати в будь-який час
Самовивіз

Тел. 0668309648, 0987518586

ДОРІЗ

на квітень-травень-червень віком 2-3 місяці чеської 
породи «Домінант» (в п'яти кольорах: червоні, 

сріблясті, зозулясті, чорно-лазурні, попелясто-голубі). 
Курочка починає нестись в 4,5-5 місяців. Несеться по 

1-2 яйця кожного дня, за що її і прозвали «курочка 
– стахановка». Яйце крупне, жовто-коричневого 
відтінку. Курочка проходить повну вакцинацію.

Тел. 095-485-56-29  (Наташа)

Приймаємо заявки КУРОЧКИ-МОЛОДКИ

Тел. 0661740951, 
0957577459, 0960232420 

ПРОПОНУЮ МОЛОДНЯК ПТИЦІ
Курчата бройлера

Курчата м’ясо-яєчних 
та яєчних порід

(Сергій, Світлана)

Бройлер, м’ясо-яєчні породи: 
редбро, мастер грей, голошийка, 
качка, качка пекінська, муларди та 
інші.
Тел. 0991145747, 0661468695 (Іван)

качка, качка пекінська, муларди та 

Тел. 0991145747, 0661468695 (Іван)

ПРОВОДИМО ЗАПИС ТА 
ПРОДАЄМО ПТИЦЮ
Добову та підрощену- курчат бройлерів,

- несучок,
- м’ясо-яєчних порід
- каченят
- мулардів
- гусенят Те

л.
 

В'ЯЧЕСЛАВ

КОМБІКОРМ ТА 
АПТЕЧКИ
Можлива 
доставка

0667130503, 
0682505027

ПОСТІЙНО РЕАЛІЗОВУЄМО ДОБОВИЙ ТА 
ПІДРОЩЕНИЙ МОЛОДНЯК ПТИЦІ:

0666681584

ПРОДАМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

курчата добові  та підрощені 
м'ясо-яєчної породи, 

каченята, муларди, гусенята

0666681584

ПРОДАМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

курчата добові  та підрощені 

каченята, муларди, гусенята

віком 4-12 місяців 
та ПІДРОЩЕНИЙ 
МОЛОДНЯК ПТИЦІ

Тел.

каченята , гусята, муларди

ПРОДАМ МОЛОДИХ КУРЕЙ

Тел. 0953514339Тел. 0953514339

Підрощені 
каченята  

та муларди
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Оголошення, реклама

ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 27,64

А-95 28,62

ДП 27,44
ГАЗ 15,74

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 23.03.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 23.03.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27,58 27,78 27,6871

EUR 32,73 33,11 32,0072

10 RUB 3,34 3,84 3,7095

11

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

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

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

Тел. 0662506957

АВТОЕЛЕКТРИК

29.04.2021

0505765309
0979794814

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ
Тел.

10

комплексний 
ремонт житла

монтаж дахів

12Тел.0958276908

ПОСЛУГИ 
АСЕНІЗАТОРА
ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ 

6 м куб.

ПО МІСТУ 
ТА РАЙОНУ

10

(сосна, липа), дошка 
для підлоги, блок 

хаус, паркетна 
дошка, брус

ВАГОНКА 
Тел. 0988113050

Очищення 
димоходів, камінів, 

вентиляційних 
каналів турбощіткою.
Діаметр димоходів від 

100 до 400 мм. 
12

Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.

0958276908. 

8

 ЧОРНИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ 

МЕТАЛІВ
Дорого

Лі
ц.

 А
Е 

№
29

25
58

 в
ід

 5
.0

5.
14

Тел. 0997956117

ПРОДАЖ ТА ОБМІН 
вуглекислотних та 
кисневих балонів

АРГОН

БРУХТ

КУПЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНІ ПАЇ 
Тел. 0505976790

16

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ DAF-зерновоз.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА ОПТ / РОЗДРІБ
АМІАЧНА СЕЛІТРА

СЕЛІТРА АМІАЧНА ВАПНЯКОВА
НІТРОАМОФОСКА 16:16:16 без сірки, КАРБАМІД

Діамофоска 9:25:25

КУПЛЮ з/д с/г призначення

МІНІ ЕКСКАВАТОР
Надаємо послуги 
по земельних роботах 
Ширина ковша 40 см.

Тел. 0988222289, 0631113444

11

Куплю: старі перини, 
подушки та пір’я з 

гусей і  качок

ПРОДАМ АБО 
ОБМІНЯЮ НОВІ 
ПОДУШКИ НА 

СТАРІ

Тел. 0953416759 11

Посівне насіння 
кукурудзи та 

соняшнику
Засоби захисту 

рослин
Мікро– та 

мінеральні 
добрива.

АГРОПРОЦВІТАННЯ

Тел. 0500315218, 0960105597

Посівне насіння 

КУПЛЮ 
СТАРІ

11

Тел. 

0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

11

РЕМОНТ скутерів та 
мопедів.

Запчастини.
Доставка нерухомих 

мопедів в ремонт.
Тел. 0994174060

12

13

вул. Лохвицька, 30 В 
(навпроти автостанції)

На постійну 
роботу потрібні 
ПРОДАВЦІ
Звертатися в магазин 

«Все для Вас у 
Шиловича» 

Тел.	0689189253,	
0500548849

МАКУХА	
СОНЯШНИКОВА	
ЗАПАШНА

Ціна	6.50	грн/кг	
з	доставкою.

Пшеничні	та	
ржані	отруби

18

Компанія «Юрський горизонт»
З досвідом буріння 13 років

Готова свердловина за 1-2 дні. Строк 
експлуатації 50 років. Гарантія до 5-ти років.

Тел. 0674705533, 0660668388 

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН 
НА ВОДУ

 ФОП Мельник Ю.Л. повідомляє , що 
30.03.2021 року о 10 год. 30 хв. на території 

Лютенської та Рашівської сільських рад 
Миргородського (колишнього Гадяцького) 
р-ну Полтавської обл., у відповідності до 

вимог чинного земельного законодавства, 
будуть здійснюватись роботи із встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) і закріплення їх меж межовими 

знаками з такими кадастровими номерами: 
1) 5320484400:00:007:0057 та 

5320484400:00:007:0004; 
2) 5320485500:00:001:0374 та 

5320485500:00:001:0376.
Пропонуємо власникам (користувачам ) 

суміжних земельних ділянок бути присутніми під 
час проведення землевпорядних робіт . Скарги, 

зауваження, щодо меж земельних ділянок, а 
також про наміри взяти участь у проведенні 
зазначених землевпорядних робіт, просимо 
подавати на телефон виконавця: 067-438-97-
66, Юрій Леонідович Мельник або листом за 
адресою м. Гадяч, вул. Драгоманова, 19-г та 
на електронну адресу mzemsu@gmail.com.

ЧЕТВЕР, 25 БЕРЕЗНЯ 
Хмарно
мін. 0°, макс. +5°

П’ЯТНИЦЯ, 26 БЕРЕЗНЯ 
Ясно
мін. -1°, макс. +7°

СУБОТА, 27 БЕРЕЗНЯ
Мінлива хмарність
мін. 0°, макс. +6°

НЕДІЛЯ,  28 БЕРЕЗНЯ
Хмарно
мін. +2°, макс. +7°

ПОНЕДІЛОК, 29 БЕРЕЗНЯ
Хмарно з проясненнями, 
невеликий дощ
мін. +3°, макс. +7°

ВІВТОРОК, 30 БЕРЕЗНЯ
Хмарно з проясненнями, 
невеликий дощ
мін. +3°, макс. +8°

СЕРЕДА, 31 БЕРЕЗНЯ
Мінлива хмарність
мін. +3°, макс. +9°
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Відповідно до норм розд. IV Податково-
го кодексу України обов’язок щодо подан-
ня декларації у платників податків виникає: 

- при отриманні доходів не від податкових 
агентів (тобто від інших фізичних осіб, які 
не зареєстровані як самозайняті особи). До 
таких доходів відносяться, зокрема, доходи 
від надання в оренду рухомого або нерухо-
мого майна іншим фізичним особам; успад-
кування чи отримання в дарунок майна не 
від членів сім’ї першого та другого ступеня 
споріднення тощо; 

- при отриманні від податкових агентів до-
ходів, які не підлягали оподаткуванню при 
виплаті, але які не звільнені від оподатку-
вання. До таких доходів відносяться, зокре-
ма, операції з інвестиційними активами; 

- при отриманні іноземних доходів; 
- та в інших випадках передбачених зако-

нодавством, зокрема, при отриманні у влас-
ність майна за рішенням суду. 

Разом з тим, слід зазначити, що обов’я-
зок платника податку щодо подання подат-
кової декларації вважається виконаним і 
податкова декларація не подається, якщо 
такий платник податку отримував доходи 
виключно: 

- від податкових агентів, які не включа-
ються до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу; 

- виключно від податкових агентів неза-
лежно від виду та розміру нарахованого (ви-
плаченого, наданого) доходу, крім випадків, 
прямо передбачених ІV розділом ПКУ; 

- від операцій продажу (обміну) майна, да-
рування, дохід від яких відповідно до розді-

лу IV ПКУ не оподатковується, оподатко-
вується за нульовою ставкою та/або з яких 
при нотаріальному посвідченні договорів 
був сплачений податок відповідно до розді-
лу IV ПКУ; 

- у вигляді об’єктів спадщини, які оподат-
ковуються за нульовою ставкою податку та/
або з яких сплачено податок відповідно до п. 
174.3 ст. 174 ПКУ. 

Відповідно до п. 49.3 ст. 49 Кодексу по-
даткова декларація про майновий стан і до-
ходи подається платниками податків за міс-
цем своєї податкової адреси особисто або 
уповноваженою на це особою, надсилаєть-
ся поштою з повідомленням про вручення 
та з описом вкладення або засобами елек-
тронного зв’язку в електронній формі з до-
триманням вимог законів щодо електронно-
го документообігу. 

Граничні строки подання декларації за 
звітний (податковий) 2020 рік для громадян, 
які відповідно до норм розділу IV ПКУ зо-
бов’язані подавати декларацію, – до 1 трав-
ня року, що настає за звітним. Останній день 
подання – 30 квітня 2021 року. 

Граничні строки сплати податкових зо-
бов’язань, визначених у податковій декла-
рації про майновий стан і доходи за 2020 рік 
- до 31 липня 2021 (включно).

Відповідальність за несвоєчасне подання 
податкової декларації передбачена п. 120.1 
ст. 120 Податкового кодексу України та ст. 
1641 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення.

Відповідальність за несвоєчасну спла-
ту податку (збору) передбачена ст. 124 
Податкового кодексу України. Інформа-
ція про реквізити банківських рахунків 
для сплати податків для платників подат-
ків Полтавської області можна знайти на 
субсайті Територіальних органів ДПС у 
Полтавській області офіційного вебпорта-
лу ДПС України у рубриці «Бюджетні ра-
хунки» з посиланням  https://poltava.tax.gov.
ua/byudjetni-rahunki/

В умовах карантинних захо-
дів, визначених Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 22 
липня 2020 року №641 «Про 
встановлення карантину та за-
провадження посилених протие-
підемічних заходів на території 
із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, 
подання податкової звітності в 
електронному вигляді має багато 
переваг для платників податків. 
Зокрема платники податків отри-
мують: економію робочого часу, 
а також власних коштів на при-
дбання бланків звітних докумен-
тів (немає необхідності відвідува-
ти податкову інспекцію, купувати 
бланки звітності).    

Звітність, надіслана до подат-
кового органу електронною пош-
тою через Інтернет із застосу-
ванням посилених сертифікатів 
ключів електронного цифрового 
підпису, не потребує дублюван-
ня на паперових носіях, а також 
їх зберігання;

-уникнення витрачання часу у 
чергах до податкового інспекто-
ра при поданні звітності, оскіль-
ки достатньо її лише сформувати 
в електронному вигляді за допо-
могою спеціальних програм та пе-
редати через Інтернет до податко-
вого органу;

-гарантію автоматичної перевір-
ки підготовлених документів на 
наявність арифметичних помилок 

та описок;
-суттєве скорочення термінів 

проведення перевірки щодо пра-
вомірності заявлених до відшко-
дування сум ПДВ та забезпечен-
ня своєчасного їх відшкодування 
платнику податку;

-оперативне оновлення форма-
тів подання документів в елек-
тронному вигляді по телекомуні-
каційним каналам зв’язку (у разі 
зміни форм податкових деклара-
цій, інших документів, які є під-
ставою для нарахування і сплати 
податків, або при введенні нових 
форм декларацій платник подат-
ків автоматично отримує можли-
вість оновлення версій форматів); 

-інформацію щодо стану розра-
хунків стосовно сплати податків 
та заборгованості перед бюдже-
том (податковий орган щомісячно 
висилає повідомлення про наявну 
заборгованість перед бюджетом); 

-підтвердження доставки звіт-
ності (податковий орган надає 
квитанцію про отримання подат-
кової декларації каналами телеко-
мунікаційного зв’язку); 

-конфіденційність інформації;
-оперативність обробки отри-

маної інформації у податковому 
органі.

Шановні платники податків!
Надання консультаційної та 

практичної допомоги платникам 
податків стосовно подачі звітності 
в електронному вигляді  Ви мо-
жете отримати в Гадяцькій ДПІ 
ГУ ДПС у Полтавській області за 
адресою м. Гадяч, вул. Лохвицька, 
30Б, тел. 2-19-16.

Гадяцька ДПІ Головного управління 
ДПС у Полтавській області

ПЕРЕВАГИ 
ПОДАННЯ 
ЗВІТНОСТІ В 
ЕЛЕКТРОННОМУ 
ВИГЛЯДІ

ЩОДО ОБОВ’ЯЗКУ 
ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ 
ПРО МАЙНОВИЙ СТАН 
І ДОХОДИ ТА СПЛАТИ 
ВИЗНАЧЕНИХ 
ПОДАТКОВИХ 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Початок тижня виявиться 
складним часом, однак, 
вирiшальним для вашої 
кар`єри i вiдносин з на-

чальством. Рекомендується показати 
в усiй красi свiй професiйний рiвень. 
Перемоги, завойованi на цьому тижнi, 
ще довго будуть приносити призовi. У 
четвер бережiть свої сили, так як спо-
ри i переговори загрожують забрати у 
вас багато енергiї. 

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Спробуйте трохи змiнити 
свiй стиль спiлкування, 

перенесiть прiоритети, помiняйте 
аудиторiю. Задумайтеся про те, що 
для того, щоб вважатися прекрасним 
спiврозмовником, зовсiм не потрiбно 
багато говорити, набагато важливiше 
вмiти слухати. Зараз не час для реалi-
зацiї нових iдей, перешкоди будуть 
виникати на кожному кроцi. Будьте 
уважнiшими, виконуйте розпоряджен-
ня начальства точно i в строк.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Вас чекає успiх у роботi 
та в особистому життi. Ви 
зможете стати лiдером 

i органiзатором дуже вдалих i при-
буткових проектiв i подiй. Хоча деякi 
зволiкання в справах можуть злегка 
розчарувати вас, поставтеся до цього 
фiлософськи. Терпiння i труд, дiйсно, 
все перетруть i подарують вам вико-
нання найзаповiтнiших бажань. Вiд-
мiнно пройдуть поїздки i подорожi, 
причому за рахунок приймаючої сто-
рони.

РАК	(22.06	-	23.07).
Зараз не час для широ-
кої демонстрацiї своїх 
амбiцiй. Самовпевненiсть 

теж може виявитися зайвою. I не 
будьте надмiрно вимогливi до оточу-
ючих. У середу постарайтеся уника-
ти перенапруження на роботi, вона, 
як вiдомо, не вовк, в лiс не втече. В 
цiлому тиждень буде вдалий для нау-
кової, творчої або iншої iнтелектуаль-
ної дiяльностi. У недiлю постарайтеся 
звести до мiнiмуму контакти, вони 
загрожують виявитися занадто стом-
люючi.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Понедiлок - сприятливий 
день для дiй, якi потребу-
ють вiдповiдальностi i ува-

ги, зосередженостi i дисциплiни. На 
початку тижня варто поставити перед 
собою реалiстичнi завдання, не нама-
гайтеся зробити все i вiдразу. Будьте 
неквапливi i уважнi, не намагайтеся 
всi проблеми вирiшувати самостiйно, 
радьтеся з близькими людьми та ко-
легами.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
На цьому тижнi найбiльш 
затребуваним зi списку 
ваших здiбностей буде 
дипломатичне мистецтво. 

Потрiбно вмiти вчасно промовчати. У 
понедiлок i вiвторок вас чекає творче 
натхнення у всьому, навiть в повсяк-
деннiй роботi. У четвер не варто за-
циклюватися на одному питаннi, якщо 
ситуацiя не пiддається вирiшенню, 
залиште проблему до кращих часiв. 
У п`ятницю велика кiлькiсть дрiбних 
непорозумiнь вимагатиме негайно-
го реагування, але дiяти потрiбно 
акуратно. У суботу та недiлю поступки 
в дрiбницях дозволять зберегти мир i 
благополуччя у вашiй родинi.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Настав час для саморе-
алiзацiї та розкриття твор-
чого потенцiалу. Шукайте 

новий пiдхiд до старих проблем, нову 

роботу. Безжально розлучайтеся з 
усiм застарiлим i непотрiбним. Се-
редовище може порадувати вас хо-
рошими новинами i новими перспек-
тивами. У четвер вас чекає вигiдне 
дiлове спiвробiтництво. Добре вирi-
шуються банкiвськi питання. Вихiднi 
присвятiть сiм`ї. У недiлю вирушайте 
в гостi i не забудьте про подарунок, 
який ви заздалегiдь приготували, вiн 
сподобається вашим друзям.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Тиждень сприятливий для 
генерування та втiлення 
ваших iдей в реальнiсть. 
У понедiлок дiлова зустрiч 
може виявитися досить 

корисною i прибутковою. В серединi 
тижня буде вдалою будь-яка iнтелек-
туальна дiяльнiсть. Зараз добре буду-
вати плани на найближче майбутнє, 
всi вони здiйсняться. Вас чекають 
серйознi змiни в сiмейному життi, i 
обставини складуться на вашу ко-
ристь. Буде чудово, якщо ви витрати-
те накопичену енергiю на романтичнi 
побачення.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
Мiнiмальнi зусилля на 
цьому тижнi будуть дава-
ти Стрiльцям максимум 

результату. Остерiгайтеся бажати 
комусь зла, нехай i цiлком заслуже-
но - ваше бажання може матерiалi-
зуватися в лякаючому обсязi. Якщо в 
понедiлок швидкiсть реалiзацiї ваших 
планiв буде близька до надзвуковий, 
вже до середини тижня вона рiзко 
впаде, i справи будуть ледве тягнути-
ся. Зате ви уникнете перевантажень. У 
суботу будь-яке ваше дiло вимагати-
ме азарту, якщо, звичайно, вам важ-
ливий результат.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
Рацiональнiсть i вмiння 
збалансувати свої емоцiї 
дозволять вам розкри-

ти свiй потенцiал. Настає час змiн, 
надiйде багато цiкавих пропозицiй по 
роботi, тiльки не варто поспiшати з 
прийняттям рiшень. В такому достат-
ку привабливих перспектив не дивно 
що-небудь упустити. У спiлкуваннi з 
дiловими партнерами стежте за сво-
їми висловлюваннями, почувши кри-
тику, не поспiшайте ображатися, а 
зробiть правильнi висновки. У вихiднi 
ви ризикуєте стати жертвою лестощiв i 
манiпуляцiй з боку представникiв про-
тилежної статi.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
Початок тижня пройде 
мляво. Наберiться сил у 

вiвторок i середу, а з четверга може 
початися стрiмкий злiт активнос-
тi i прилив життєвих сил. Справи на 
роботi обiцяють складатися досить 
успiшно, особливо в питаннях кар`єри, 
можливо, ви отримаєте гладеньке i ви-
гiдну пропозицiю. Згадайте про старих 
друзiв, вiдновлення дружнiх вiдносин 
може виявитися для вас дуже корис-
ним, не забудьте запросити їх в гостi.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
На початку тижня вас мо-
жуть вiдвiдати реформа-
торськi iдеї, їх логiчнiсть, 
стрункiсть i майже мате-

матична краса можуть запаморочити 
голову будь-кому. Що ж, зафiксуйте їх, 
потiм стануть в нагодi. Якщо не зможе-
те знайти їм застосування - видасте як 
наукову фантастику. У середу, незва-
жаючи на робочу суєту, обов`язково 
влаштуйте собi невеликий перепочи-
нок. Бiгати, намагаючись все встигну-
ти, не варто, iнакше повнiстю видиха-
єтеся до вихiдних.

� е
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У вільну хвилинку

історії з життя

Вітер холодив весняні сонячні промінці й 
вони забігали погрітися в невеличку крамничку. 
Молода продавщиця складала їх у букети разом 
з квітами. Кожного промінчика торкалися руки 
Творця, тому вона вірила: її букети принесуть 
щастя тим, хто їх купує. Вона була господинею 
маленької квіткової крамнички. У неї були 
постійні клієнти. Її не дратувало, коли люди 
довго вибирали квіти. А їм подобалось, як вона 
складає букети, розповідає, що означає та, чи 
інша квіточка. І її неодмінне побажання: «Хай 
ваш сьогоднішній день буде щасливий».   

- Доброго дня, Онисіє…
…Її назвали Онисією. Рідкісне старовинне 

ім’я повинно було подарувати щасливу долю 
його власниці. Так вважала сестра її батька - 
тітка Марина - екстравагантна особа, яка усім 
представлялася Марго. Марина захоплювалася 
давньогрецькою культурою. Тому й припало до 
душі ім’я, яким нарекла племінницю…

...Квіткова крамничка стояла на людній 
вулиці. Крім квітів, тут продавали статуетки, 
листівки. Онисії було цікаво «читати» настрій 
та характер покупців. І вона знала, що кому 
запропонувати.

До крамнички буквально увірвався молодий 
чоловік.

- Мені треба будь-які квіти. Я дуже поспішаю. 
Можна ось ті білі троянди.

- Для кого купуєте букет?
- Для своєї бабусі. В неї день народження. 
- Тоді білі квіти не те, що вам потрібно. Вони 

гарні, але... сумні для літньої людини. Візьміть 
щось яскраве. Щоб від квітів ішло тепло. А ще 
можете купити ось цього маленького ангелика. 
Бабусі люблять такі милі речі.

Онисія склала букет, який усміхався теплими 
барвами. Упакувала маленьке ангеля. І мовила:

- Хай у вашої бабусі сьогоднішній день буде 
щасливий.

...Коли не було покупців, Онисія спостерігала 
за людьми. За день стільки різного люду 
проходить... Ось дівчатко зупинилося біля 
вітрини крамнички. Тут стільки всього цікавого! 
Онисія махнула дівчинці рукою. Та подарувала 
їй усмішку. Глянула на годинника. До кінця 
робочого дня ще далеко. А вдома її чекає 
Сонечка, донечка-квіточка. У неї травмована 
ніжка. І якщо цьому найближчим часом не 
зарадити, то Соня буде все життя накульгувати. 
А звідки Онисії взяти гроші на операцію?

У колишнього чоловіка не попросить. У них 
домовленість. Роман залишив їй маленьку 
крамничку. Платить аліменти. І все. Хоча, 
це його провина, що Соня травмувалася. 
Не догледів. Повертався з донькою додому. 
Якраз нагодилася коханка на своїй автівці. 
Зупинилася, аби ощасливити звісткою, що в 
них буде хлопчик. Роман, який марив сином, 
забув про все на світі. Соня вибігла на дорогу. І її 
зачепив якийсь зірвиголова на мотоциклі. Поки 
Роман отямився, від кривдника й слід простиг. 
Власне, тоді Онисія й дізналася, що в чоловіка є 
інша жінка. І він вирішив піти до неї...

Соню лікували. Але ще потрібна недешева 
операція. Роман сказав, що більше грошей 
немає. У нього сім’я. Кредит узяв на 
розширення бізнесу. Онисія заощаджувала, 
сама торгувала, але... А Соня запитувала, коли 
їй «поремонтують» ніжку.

...Чолов’яга був високим, міцним і вкрай 
неповоротким. Онисія хвилювалася, аби не 
звалив чогось. Мовчки приглядався до квітів. 
Вона вловила дорогий, вишуканий аромат 
його парфумів. Подумала: замість джинсів і 
светра йому пасував би діловий костюм. Хоча, 
цей стиль одягу зм’якшував його суворі риси 
обличчя і тяжкуватий погляд. Коли зупинився 
біля вази з ірисами, в його очах майнула 
ніжність упереміш зі смутком.

- Я хотів би букет ірисів. Дванадцять. Різних 
кольорів.

Він глянув на її бейджик.

- Ім’я у вас цікаве. Онисія. 
- Старовинне. Грецьке.
- А ви знаєте, що назва квітки - ірис - має 

грецьке походження, означає веселка?  
- Знаю, - відповіла здивовано.
- Звісно, ви ж флористка.
- Та ні. Просто продаю квіти.
Хотів ще щось запитати, але до крамнички 

зайшли покупці.
Обережно поклав букет в автівку і рушив у 

бік цвинтаря. 
...Мирослав не знав, з кохання чи з жалю 

носить на Нелину могилу її улюблені квіти. 
Неля зрадила його з найкращим товаришем. 
Олексій відібрав у нього дружину й бізнес. Ми-
рослав уявити не міг, як заздрив йому Олексій. 
І не міг подумати, яким підступним той може 
бути. Олексій сам не міг дати лад нічому. Більше 
не було Мирославової мудрої голови і міцної 
спини. Усе почало валитися, мов картковий 
будинок. Заліз у борги. А в Нелі почалися 
депресії, які чергувалися з нервовими зривами. 
Врешті, це призвело до трагедії. Наковталася 
таблеток. Не врятували... Нелині батьки 
звинуватили в усьому Олексія.

...У Мирослава знову успішна власна справа. 
Було тяжко, та зумів стати на ноги. Але немає 
друзів. І коханої. І нема довіри до людей.

...Він знову приїхав за квітами. Нині пам’ятна 
дата. У цей день познайомився з Нелею. Колись 
це було свято, тепер - болючий спогад.

Онисія упізнала неповороткого покупця. Він 
знову замовив дванадцять ірисів.

- У вас товару поменшало, - зауважив.
- Скоро крамнички взагалі не буде. Ні моєї, 

ні сусідніх. Магазин збудують. Родич одного з 
місцевих політиків місце до рук прибрав.

Він бачив, як засмутилася Онисія. Хотів 
сказати щось втішне. Не зміг, розівчився, наче. 
Хоча його пройняла беззахисність цієї жінки.

...Падав дощ. Швидко почало темніти. Мирос-
лав повертався з ділової зустрічі. Спеціально 
поїхав вулицею, на якій розташована крамничка. 
Онисія стояла біля вікна. Дивилась у темінь 
заплаканого неба. Покупців не було. 

Зупинив автівку. Зайшов.
- На жаль, ірисів немає, - мовила. - Вибачте, 

мені пора збиратися.
- Може це звучатиме банально, але, давайте, я 

вас підвезу додому. Дощ полив, як з відра.
- Зовсім не банально. Мене донька чекає, тому 

буду вдячна.
Через зливу машини поволі повзли, наче 

гігантська гусінь.
- Онисіє, розкажіть про себе, а то мовчанка 

робить дорогу ще довшою.
А що, власне, розповідати? Закінчила 

педагогічний виш, вийшла заміж, народила 
дитину, чоловік невдовзі знайшов інше кохання, 
розлучилася. Не полишає надії зробити доньці 
операцію. Якщо матір погодиться бути з Сонею, 
поїде за кордон заробляти гроші.

- Треба встигнути, поки Соня до школи не 
пішла. Аби діти на кпини не брали, кульгавою 
не називали...

Сон Мирослава не брав. Вмикав і вимикав 
телевізор. Постояв на балконі. З голови не 
виходила Онисія. Ні на що й ні на кого не 
нарікає. Долає життєві негаразди з гідністю. 
Тільки смутку в голосі багато. От його 
секретарка постійно на все скаржиться, хоча 
живе в достатку і не знає, що таке проблеми.  

У Мирослава зародилося почуття до Онисії. 
Тільки розум впирався...

А наступного дня у вікні квіткової крамнички 
побачив дівчатко з білявими кучерями. Схо-
же на ангелика. Підійшов ближче. Ангеля до 
нього усміхнулося. І він усміхнувся. І душа 
усміхнулася...

...Онисія з Сонею поверталися із закордонної 
клініки. Ніжку «поремонтували». Соня 
ходитиме, бігатиме, стрибатиме...

В аеропорту їх зустрічав Мирослав. Мав 
сказати, що скучав за ними, що Онисія буде 
господинею нової симпатичної квіткової 
крамнички, що...

- Тато! - вигукнула Соня, побачивши його. 
- Онисіє, вона мене назвала татом! Ти чула 

це?!
Мирослав згріб в обійми тендітну дружину і 

кружляв її, наче хлопчисько. А Соні нетерпілося 
розповісти про свою першу мандрівку...

Ольга Чорна

ГОСПОДИНЯ 
КВІТКОВОЇ 
КРАМНИЧКИ
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Політика

На фінансування НАЗК передбачено 
1,144 млрд гривень. Частину цих 
коштів, 697 млн, спрямують на 
фінансування парламентських 
партій. Про це йдеться у додатку 
№ 3 до держбюджету України на 
2021 рік. Аналітики Руху ЧЕСНО 
змоделювали, скільки фінансування 
отримає кожна з парламентських 
партій.

Чому саме така сума?

Загальний розмір бюджету, передба-
ченого на фінансування партій, щоро-
ку змінюється і залежить від кількості 
виборців, які взяли участь у голосуван-
ні, та від розміру мінімальної заробітної 
плати. У 2021 році сума фінансування 
від кожного виборця, який взяв участь 
у голосуванні, становить 47 гривні 23 
копійки.

Формула розрахунку наступна: одна 
сота від розміру мінімальної заробітної 
плати (станом на 1 січня року, що пере-
дує року виділення коштів), помножена 
на кількість виборців, що брали участь 
в останніх парламентських виборах (у 
загальнодержавному багатомандатно-
му виборчому окрузі). 47,23 грн � 14 759 
548 = 697 093 452,04 грн

Окрім зміни розміру мінімальної за-
робітної плати, на загальний бюджет 
може впливати і зміна законодавства. 
З моменту запровадження державно-
го фінансування у 2015 році формула 
розрахунку загального бюджету зміню-
валася декілька разів. Востаннє — у ве-
ресні та грудні 2019 року, коли народ-
ні депутати спочатку зменшили, а вже 
за два місяці повернули до попередньо-
го рівня обсяги фінансування партій. 
Кілька місяців законодавчих гойдалок 
призвели до того, що у 2020 році на фі-
нансування партій передбачили всьо-
го 283 млн гривень, тоді як роком рані-
ше на це виділили удвічі більше коштів.

Як розподіляються?
Як на формування загального бюдже-

ту держфінансування, так і на його роз-
поділ між партіями мають вплив лише 
активні виборці. Фактично виборець, 
ідучи на дільницю, вирішує не тільки 
за кого віддати голос, а й кому саме пе-
редати свою частку податків упродовж 
наступних п’яти років. Чим вищим є 
результат партії на парламентських ви-
борах, тим більше вона отримає дер-
жавного фінансування. Право на фі-
нансування мають лише партії, які 
подолали п’ятивідсотковий бар’єр. Го-
лоси тих, хто проголосував за партії, які 
не подолали цього бар’єру, перерозпо-
діляються між переможцями виборів 
(пропорційно до їхнього результату).

Загалом при розподілі держфінансу-
вання за існуючими правилами не вра-
ховується думка майже 22% активних 
виборців, що взяли участь у голосуван-
ні в 2019 році. Саме стільки виборців 
проголосували за ті партії, які не подо-
лали п’ятивідсотковий бар’єр і не по-
трапили до парламенту. Нагадаємо, що 
ще до вересня 2019 року для отримання 

права на держфінансування потрібно 
було набрати 2% голосів (близько 300 
тис. виборців), однак за ініціативи Во-
лодимира Зеленського парламент змі-
нив цю норму закону, піднявши бар’єр 
із 2% до 5%. Якби бар’єр залишався на 
рівні 2%, при розподілі держкоштів не 
були би враховані лише 4,04% голосів.

90% коштів розподіляється між пар-
ламентськими партіями пропорційно 
до їхніх результатів на виборах. Ще 10% 
коштів розподіляється рівними части-
нами між партіями, які дотримались 
гендерної квоти (не більше � представ-
ників однієї статі у парламенті).

Хто і скільки отримає у 2021 році?
Майже половину коштів усього бю-

джету (49,6%) отримає «Слуга народу». 
Впродовж  року партія має отримати 
чотирма рівними частками (щоквар-
тально) 345,8 млн гривень.

104,5 млн впродовж року має отри-
мати ОПЗЖ. Хоч «Батьківщина» і от-
римала на виборах третій результат, за-
гальний обсяг держфінансування у неї 
нижчий, ніж у «Європейської солідар-
ності» та «Голосу», які за підсумками 
виборів мали дещо нижчий відсоток 
підтримки виборців. 

Варто розуміти, що суми, передбаче-
ні у бюджеті, не завжди співпадають із 
тим, що реально отримують партії. У 
2016–2020 роках на фінансування пар-
тій сукупно виділили майже 2,2 млрд 
гривень, але по факту партіям перера-
хували на 500 млн менше. Причин є 
декілька.

У 2016 році фінансування було перед-
бачено на весь рік, однак реально пар-
тіям перерахували кошти лише за тре-
тій і четвертий квартали. Того ж року 
“Опозиційний блок” не надав НАЗК 
потрібних документів і кошти взагалі 
не отримував, а “Батьківщина” надала 
документи із запізненням і отримала 
гроші лише за четвертий квартал. Зна-
чна розбіжність між передбаченими і 
реально отриманими обсягами коштів 
була і у 2019 році. Через дочасні вибо-
ри новий парламент обрали на кілька 
місяців раніше, і попереднє скликання 
значно раніше втратило право на дер-
жфінансування. Відповідно, частину 
коштів, передбачених на фінансування 
партій у 2019 році, партії не отримали 
(190 млн гривень). У 2020 році «Слуга 
народу» із власної ініціативи відмови-
лася від держкоштів у третьому й чет-
вертому кварталах, отримавши відпо-
відно не 140 млн, а 70 млн гривень.

Впливати на процес виділення ко-
штів можуть і порушення, виявлені у 
фінзвітності партій. Наприкінці 2020 
року НАЗК виявило порушення у зві-
тах “Батьківщини” та “Голосу” і при-
йняло рішення про зупинку державно-
го фінансування. Тоді ж “Батьківщина” 
подала до НАЗК уточнюючий звіт, і 
Нацагентство відновило фінансуван-
ня. Невирішеним залишається питання 
з фінансуванням “Голосу”. Якщо пар-
тія не усуне порушення (через подання 
уточнюючого звіту), то ризикує не от-
римати 81,5 млн гривень (і це тільки у 

2021 році). Очевидно, НАЗК може ви-
явити порушення і у звітах інших пар-
тій, що потенційно може призвести до 
тимчасової зупинки, а то й до повного 
припинення держфінансування.

Нагадаємо, на законодавчому рівні 
державне фінансування партій в Украї-
ні запроваджено у 2015 році. Перші дер-
жкошти парламентські партії отримали 
у вересні 2016 року. Згідно із законом 
державне фінансування може бути ви-
користане на будь-яку статутну діяль-
ність партій, крім пов’язаної з участю 

у виборах. Попереднє скликання пар-
ламенту використовувало держкошти 
передовсім для оренди офісів, виплати 
зарплат своїм працівникам, а також на 
рекламу та друковану продукцію. За-
провадження державного фінансуван-
ня партій є загальносвітовою практи-
кою, а країни, де його немає, є радше 
винятками. Із 43 європейських країн 
лише п’ять не мають державного фінан-
сування партій.

Ігор Фещенко. Рух ЧЕСНО

НА ФІНАНСУВАННЯ ПАРТІЙ У 2021 РОЦІ 
ПЕРЕДБАЧЕНО 697 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ: 

ХТО І СКІЛЬКИ ОТРИМАЄ?



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

ПЕРЕДАТИ ЇХ У ОРЕНДУ 
НА ВИГІДНИХ УМОВАХ:

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

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

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

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

Тел.0992819997, 0955790116

ДОБОВИЙ ТА ПІДРОЩЕНИЙ МОЛОДНЯК 
БУДЬ-ЯКОЇ ДОМАШНЬОЇ ПТИЦІ 

Тел. 0667406746, 0974011788 Олексій

БУДЬ-ЯКОЇ ДОМАШНЬОЇ ПТИЦІ 

від кращих 
виробників 

країни
с. Гречанівка


