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Про це повідомила гадячанка Олена Будник: 

21-22 березня черговий раз небайдужі із сіл: Рашівка, Лисіва, 
Соснівка (школа та садочок), Петрівка-Роменська, Максимівка, 
Сватки, м. Гадяч, м. Київ - зібрали продукти та смаколики, консерва-
цію і домашні заготовки, теплі речі, засоби гігієни, електроди, обрізні 
диски по металу, лопати, набори ключів, викруток, електродриль, 
устілки в чоботи та в›язані шкарпетки.

Волонтери доставили вантаж на передову 
- Дебальцівський напрямок.
Окрім цього:
В'ячеслав та Світлана Жартовські, Володимир Будник, Тетяна 

Усик, Олександр і Валентина Рябцеві, Олена Будник, Віктор 
Іваненко, Юлія Калайда, Світлана Таран - продукти харчування.

Юлія Ільєнко - засоби гігієни; Н. Чижевська, Людмила К., О. 
Плаксін, Л. Коваль - фінансова підтримка. Пальне для доставки 
вантажу – О. Боцула. Транспорт - Сергій Рева. Супровід - Наталія 
Рева, Іван Волощук.

Всім величезна подяка від наших захисників. Приємна кожна 
дрібниця. Частинка добра і тепла, привезена на передову 
повертається теплом душі.

«БМ»

Пройде деякий час і вчені будуть досліджувати на-
слідки Ковіду. Фінансисти рахувати збитки, хтось , 
можливо, хизуватиметься досягненнями, а ми впев-
ненні, що Ковід забрав великий відсоток радості і 
користі командних ігор. Можна шукати і знаходити 
переваги, так званої, «віддаленої» роботи , але гра у 
команді – це певна модель майбутнього життя. Є за-
питання , є варіанти їх вирішення і є відповідальний 
, який бере на себе сміливість прийняття остаточного 
рішення. У цьому році, коли у школах проводились 
ігри «Що? Де? Коли?», організатори буквально ло-
вили можливість провести відбірковий турнір на ку-
бок «Сова Мудрості» від мера міста так, щоб дотри-

матись всіх карантинних вимог. 
Приємно, що це вдалося і емоції дітей підтверджу-

ють, що вони скучили за спілкуванням, радістю пере-
моги і відчуттям азарту , коли знання усіх гравців ви-
водять їх команду у фінал. 

Усього у турнірі прийняло участь - 47 команд, із ше-
сти шкіл нашої ОТГ. Змагались учні 6-10 класів, і де-
хто може сказати , що переможець прогнозований – це 
учні 9-10. А ось і ні. Серед фіналістів є учні 7 і 8 кла-
сів. Діти показали відмінні знання з географії , історії, 
біології і зовсім не розгубилися у питаннях на логіку і 
інтуїцію. Відділ освіти міської ради бездоганно коор-
динував весь хід турніру, не було і хвилинних збоїв у 

проведенні змагань, які підготував керівник інтелек-
туального клубу «Магніт» Олександр Грабенко. Ке-
рівник дитячої філії клубу Олександр Кирій та голов-
ний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Руслан 
Кузьменко за суддівськими оцінками на 12 балів про-
вели відбіркові ігри. Попереду фінал і Гадяцька грома-
да отримає нового переможця сезону 2021 року, який і 
стане володарем головного призу – кубок «Сова Му-
дрості», з викарбуваними іменами членів команди. 
Цей трофей , після демонстрації у навчальному за-
кладі буде переданий на зберігання до історико - кра-
єзнавчого музею. 

Батьки учнів-фіналістів

ГОСТИНЦІ НА ПЕРЕДОВУ

ЩО? ДЕ? КОЛИ?
ВІДБІРКОВИЙ

ТУРНІР
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подяка

Згідно постанови сільської територіальної вибор-
чої комісії від 29 березня 2021 року, обраними депу-
татами Великобудищанської сільської ради Мирго-
родського району Полтавської області стали:

- Володимир Кизь (самовисуванець, округ № 5);
- Наталія Желізняк (ПП 
«За майбутнє», округ № 8);
- Віталій Луценко 
(ПП «За майбутнє», округ № 9).

«БМ» 

ЯК ЗАПЛАТИТИ ЗА ГАЗ: 
ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

Від 1 березня 2021 року, ТОВ «Кременчукгаз-по-
стачання» перестало постачати газ на територію ко-
лишнього Гадяцького району. Відповідно, частина 
споживачів, автоматично перейшла до «постачаль-
ника ocтaнньої надiї» ТОВ ГК «Нафтогаз України». 
Так, як для 2095 мешканців колишнього Гадяцького 
району, діючим постачальником природного газу за-
лишився ТОВ «Кременчукгаз-Трейдiнг», деякі спо-
живачі, ймовірно, щоб мати можливість «живого» 
спілкування із абонентською групою, поспішали ук-
ласти договір саме із цією газопостачальною ком-
панією. У той же час, кожен громадянин, має пра-
во на вільний вибір постачальника та безоплатну 
зміну постачальника (обрати постачальника та по-
рівняти ціни можна на онлайн-ресурсах «ГазПрав-
да» (gazpravda.com.ua) або «Газотека» (gasoteka.ua-
energy.org). 

Проте, для переважної більшості, ця процедура да-
ється тяжко. Тому, через неодноразові звернення гро-
мади публікуємо механізм сплати за використаний 
газ у березні.

Тим споживачам, які до 1 березня мали укладені 
договори із ТОВ «Кременчукгаз-постачання» і не 
встигли перейти до будь якого іншого постачальни-
ка, потрібно дочекатись нової платіжки від ТОВ ГК 
«Нафтогаз України» (дивись на фото). Там буде вка-
зано кількість спожитих кубометрів газу конкретним 
споживачем і сума, яку потрібно сплатити. 

Зауважуємо, що сплачувати за газ ТОВ ГК «На-
фтогаз України» можна лише до 30.04.2021 року. Тоб-
то, до вказаного терміну, споживачі мають визначи-
тися із новим постачальником та підписати з ним 
заяву приєднання до умов договору постачання.

Ця ситуація абсолютно не стосується ПрАТ «Гадя-
чгаз». Як і раніше, споживач повинен передавати свої 
показники даній газорозподільній компанії і спла-
чувати згідно отриманої платіжки за розподіл газу. 

МІСЬКРАДА 
НЕ ДАЛА ГРОШЕЙ НА 
ПЕРЕДПЛАТУ ПЕРІОДИКИ

До редакції звернувся працівник Сарської бібліоте-
ки Олексій Титаренко. Просив спонсорської допомо-
ги у вигляді безкоштовних примірників тижневика. 
Каже, що раніше, періодичні видання передплачу-
вала для будинку культури сільська рада. Примір-
ники потім передавали у бібліотеку для створення 
підшивки, яку, із слів бібліотекара, активно читали 
жителі сільради, які не мали змоги самостійно пе-
редплати видання. 

Ми відгукнулись на прохання бібліотекара – вва-
жаємо, що якщо це потрібно громаді, то варто допо-
могти. Але чому керівництво громади вирішило зро-
бити своїм жителям «інформаційну блокаду» - не 
зрозуміло.  

Вадим Поздняков, співзасновник проектів 
«Декомунізація.  Україна» у соцмережі 
оприлюднив пост про те, що у Гадячі за період 
декомунізації було перейменовано всього 
декілька вулиць, а основний масив назв так 
і не змінили. Із його слів, Гадяч впевнено 
тримає всеукраїнський рекорд, бо залишається 
перейменувати ще аж 35 топонімів. Тому він 
планує підготувати звернення до міської ради 
із вимогою перейменування вулиць. Якщо 
звернення буде проігноровано він обіцяє 
звернутися до правоохоронних органів.

Перелік топонімів на території Гадяцької міської 
ради, які містять символіку комуністичного тоталі-
тарного режиму: площа Піонерська, вулиці Михайла 
Андрієвського, Воровського, Дзержинського, Енгель-
са, Жовтнева, Калініна, Кондратенка, Комсомоль-
ська, Крупської, Луначарського, Маркса, Остров-
ського, Паризької Комуни, Радянська, Свердлова, 
Тельмана, Фрунзе, Чапаєва, Щорса, Терешкової, про-
вулки Ватутіна, Володарського, Дзержинського, 1-й 
Червоний, 2-й Червоний, Кіндратенка, Кірова, Ко-
товського, Піонерський, Пролетарський, Свердло-
ва, Тельмана, Чапаєва, Щорса.

«БМ»

Я, пенсіонерка НГВУ «Полтаванафтогаз», прожи-
ваю у Гадячі. Хочу висловити слова глибокої вдяч-
ності добродушній, чесній, лагідній, мов Дюймовоч-
ка, лікарю Тетяні Олександрівні Фурсовій і медичній 
сестрі Світлані Плаксі за лікування. Вони, як солдат-
ки на передовій. Приймають по 30 пацієнтів за день 
– це дуже важко.

Всім Гадяцьким лікарям, медичним сестрам і всьо-
му персоналу лікарні, особливо ренгенологам  вели-
ка подяка за мужність, витримку і повагу до хворих.

К.С. Павлюченко

ГОЛОС

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.

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ 
ПО-ГАДЯЦЬКИ 
ЗАЛИШИЛОСЬ 
ПЕРЕЙМЕНУВАТИ 
35 ВУЛИЦЬ

У ВЕЛИКОБУДИ-
ЩАНСЬКІЙ 
ГРОМАДІ ВІДБУ-
ЛИСЯ ВИБОРИ

82-річний пенсіонер, житель міста Гадяч, 
звернувся із питанням чи потрібно сплачувати 
кошти за повірку газового лічильника?

 Коментар надала Юлія Давиденко, 
заступник голови правління - начальник 
служби обліку газу ПрАТ «Гадячгаз»:
«Раз на 5 чи 8 років (в залежності від типу та року 

випуску лічильника) газовий лічильник повинен 
пройти чергову повірку. Метою повірки є визначен-
ня придатності лічильника для достовірного обліку 
газу. Споживач, який отримав повідомлення про не-
обхідність проведення планової повірки лічильни-
ка газу, встановленого за адресою його проживання, 
повинен безперешкодно допускати у свої житлові та 
підсобні приміщення, де розташовані газові прилади 
і пристрої, лічильники газу, представників газорозпо-
дільного підприємства, після пред›явлення ними від-
повідних службових посвідчень, для демонтажу або 
монтажу лічильників газу, пов›язаного з проведен-
ням їх планової повірки.

Періодична повірка лічильників газу, їх технічне 
обслуговування та пов›язаний з такою повіркою ре-
монт (у тому числі демонтаж, транспортування та 
монтаж) здійснюються за рахунок газорозподільно-
го підприємства у визначені терміни.

Прострочення планової повірки лічильника газу з 
вини споживача, у разі відмови споживача у доступі 
до своїх приміщень, де розташовані лічильники газу, 
для їх демонтажу або монтажу є підставою для здійс-
нення перерахунку обсягів споживання природного 
газу, згідно діючих норм споживання з моменту про-
сочення повірку і до дати усунення порушення.

Водночас споживачам газу треба нагадати не тіль-
ки про їхні права, а й про необхідність дотримання 
ними своїх обов’язків. Зокрема, споживач зобов’я-
заний забезпечувати збереження і цілісність лічиль-
ників газу та пломб на них. Про порушення в роботі 
лічильника газу, його несправність, виявлення зо-
внішнього пошкодження або виникнення сумнівів 
щодо достовірності його показників, споживач зо-
бов’язаний невідкладно повідомити газопостачальне 
підприємство, у нашому випадку ПрАТ «Гадячгаз». А 
у разі, коли підтверджено факт пошкодження лічиль-
ника газу з вини споживача, втручання в його роботу 
з метою викривлення даних обліку, саме він відшко-
довує вартість перевірки, ремонту та/або встановлен-
ня нового лічильника.

При сумнівах щодо неправильності показів лічиль-
ника, можливе проведення позачергової повірки на 
вимогу споживача. Така послуга є платною. Для за-
мовлення послуги необхідно звернутися в ПрАТ 
«Гадячгаз».

Разом з тим, кожен споживач має забезпечити тех-
нічне обслуговування газових приладів. При техніч-
ному обслуговуванні здійснюються контроль за тех-
нічним станом, перевірка на загазованість, виявлення 
місць витоку газу, очищення, змащення, регулювання 
та інші операції з утримання працездатності і справ-
ності системи газопостачання.

Таке обслуговування гарантує безпеку експлуа-
тації газових приладів, а також якісне, безперебійне 
газопостачання.

Усі ці вимоги прописані у відповідних документах, 
якими керуються газорозподільчі підприємства, зо-
крема й ПрАТ «Гадячгаз» (п. 1, п. 3, п. 4 глави 8 роз-
ділу Х Кодексу ГРМ; Наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості України 15.05.2015 року 
№ 285; п. п. 3.2 та 3.3 Розділу ІІІ ПБСГ; п. 5.4 розді-
лу V ПБСГ).»

Пресслужба ПрАТ «Гадячгаз»

ПЛАТА ЗА ПОВІРКУ 
ЛІЧИЛЬНИКА

НАРОДУ
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
2 немовлят

7 осіб
пішли
з життя

2 пари
одружилися

3 пари 
розлучилися

Служба безпеки України затримала лідерів угрупо-
вання, яке займалося збутом наркотиків, психотропів 
і прекурсорів на території Полтавської та Запорізь-
кої областей. Щомісячний обіг заборонених речовин 
становив понад 1 млн грн за цінами чорного ринку.

Встановлено, що до складу групи входило до 10 
осіб. Організатори наркобізнесу налагодили збут «то-
вару» через дилерів, а також використовували так 
звані «закладки». Гроші від замовників, наркоділки 
отримували на власні банківські картки. 

Під час обшуків за місцями проживання зловмис-
ників правоохоронці виявили: підготовлену до про-
дажу партію заборонених речовин; зброю; обладнан-
ня для виготовлення наркотиків;

автомобілі, які наркоділки використовували для пе-
ревезення «продукції».

Наразі 6 організаторам і активним учасникам угру-
повання повідомлено про підозри за:

- ч. 2 ст. 306 (використання коштів, здобутих від не-

законного обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи силь-
нодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лі-
карських засобів);

- ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлен-
ня, придбання, зберігання, перевезення, пересилан-
ня чи збут наркотичних засобів, психотропних речо-
вин або їх аналогів);

- ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлен-
ня, придбання, зберігання, перевезення чи переси-
лання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відпові-
дальності інших осіб, причетних до діяльності гру-
пи. Заходи із викриття і затримання зловмисників 
проводились спільно зі слідчими Головного управ-
ління Національної поліції у Полтавській області за 
процесуального керівництва Полтавської обласної 
прокуратури.

Пресслужба СБУ

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23-
го березня, близько 18-ї години, в селі Ціпки, 
Гадяцької громади.

Як стало відомо, водій мотоцикла МТ-10, 1965 
року народження, не впорався з керуванням та до-
пустив з’їзд з проїжджої частини дороги на узбіччя.

Унаслідок ДТП чоловік з тілесними ушкодження-
ми госпіталізований до медичного закладу. По дано-
му факту вирішується питання про внесення відо-
мостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за частиною 1 статті 286 (Порушення правил до-
рожнього руху) Кримінального кодексу України. 
Поліція встановлює причини та обставини дорож-
ньо-транспортної пригоди.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

ЗІТКНЕННЯ АВТО 
ТА МОТО

У Гадячі, 25 березня, о 16:30, по вулиці 
Полтавська, біля «Чернігівсього», сталася ДТП 
за участі легкового автомобіля ВАЗ-2106 (водій 
1948 р.н.) та мотоцикла «Спарта СД124». 

Зі слів очевидців, водій мотоцикла (1996 р. н.), от-
римав значні травми. Також в мережі свідки ствер-
джували, що правила дорожнього руху порушив 
саме водій автомобіля. Деталі та причину ДТП має 
встановити поліція.

Фото Марина Косенко в Інстаграм.
«БМ»

У Полтавській обласній прокуратурі, 25 березня, 
під головуванням її очільника Антона Столітнього 
відбулася координаційна нарада керівників 
правоохоронних органів щодо стану протидії 
умисним вбивствам, іншим тяжким кримінальним 
правопорушенням проти життя та здоров’я 
особи, розшуку безвісно зниклих осіб.

У заході взяли участь тимчасово виконувач 
обов’язків начальника Головного управління Наці-
ональної поліції в Полтавській області Андрій Га-
растюк, керівники окружних прокуратур і началь-
ники територіальних органів поліції.

На нараді обговорили результати роботи по роз-
криттю та розслідуванню умисних вбивств, інших 
тяжких злочинів, розшуку безвісно зниклих людей. 
Зокрема, звернуто увагу, що торік в області число 
кримінальних правопорушень проти життя і здо-
ров’я особи зменшилося на 2,7%. Менше вчинено 
умисних вбивств – на 21,2%, тяжких тілесних ушко-
джень, що спричинили смерть потерпілих, – на 20%.

Більшість умисних вбивств та замахів вчинено у 
побуті, у квартирах і приватних будинках у містах, 
насамперед Полтаві та Кременчуці.

Третину вбивств скоєно із застосуванням колю-
чо-ріжучих та рублячих знарядь, кожне четверте – 
шляхом нанесення ударів руками та ногами, кілька – 
з вогнепальною зброєю та вибуховими пристроями.

Характеристика середньостатистичного вбивці – 
чоловік віком близько сорока років, який ніде не 
працює, під час скоєння злочину знаходився у стані 
алкогольного сп’яніння.

«За результатами координаційної наради її учас-
ники прийняли постанову, якою передбачено вжит-
тя додаткових заходів щодо підвищення ефектив-
ності протидії умисним вбивствам та іншим тяжким 
кримінальним правопорушенням», – йдеться у 
повідомленні.

 Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

23 березня, о 16:00, до Великобудищанського за-
гону МПО надійшло повідомлення  про пожежу по-
близу села Плішивець - на відкритій територій горі-
ла суха рослинність. Пожежу було ліквідовано МПК 
с. Книшівка. Вогнем знищено суху рослинність.

Причина пожежі - необережне поводження лю-
дей з вогнем.

23 березня, о 18:23, на пункт зв›язку 6 ДПРЧ м. 
Гадяч надійшло повідомлення про пожежу у легко-
вому автомобілі Фольксваген-Т4, розташованого в 
м. Гадяч по вул. Лохвицькій. На місце пожежі на-
правлено черговий караул 6 ДПРЧ м. Гадяч. Причи-
на пожежі встановлюється.

24 березня,15:17, у с. Плішивець сталася пожежа 
на відкритій території. Вогнем знищено 4 га сухої 
рослинності. Причина пожежі встановлюється. По-
жежа ліквідована МПК с. Книшівка.

26 березня, 12:30, с. Качанове, пожежа на відкри-
тій території. Вогнем знищено суху рослинність на 
площі 0,5 га. Причина пожежі встановлюється. По-
жежа ліквідована населенням.

26 березня, 13:20, с. Сергіївка, пожежа на відкри-
тій території. Вогнем знищено суху рослинність 
(очерт) на площі 2 га. Причина пожежі встановлю-
ється. Пожежа ліквідована Петрівсько-Роменською 
МПО с. Петрівка Роменська.

 26 березня, 15:20, с. Балясне, пожежа на відкри-
тій території. Вогнем знищено суху рослинність на 
площі 4 га. Причина пожежі встановлюється. Поже-
жа ліквідована Петрівсько-Роменською МПО с. Пе-
трівка Роменська та одна одиниця допоміжної тех-
ніки (трактор) ДП «Гадяцьке лісове господарство».

27 березня, 4: 30, с. Грипаки, вул. Польова, по-
жежа у приватному домоволодінні. Вогнем знище-
но нежилий житловий будинок. Врятовано поряд 
розташовану господарчу будівлю. Причина поже-
жі встановлюється. Пожежа ліквідована одним від-
діленням 6 ДПРЧ.

Прес-служба ГУ ДСНС у Полтавській області

Працівники кримінальної поліції відділення №1 
(Гадяч) Миргородського райвідділу поліції Полтав-
щини, під процесуальним керівництвом Миргород-
ської окружної прокуратури, вилучили у місцево-
го чоловіка пістолет-кулемет «Шпагіна», рушницю 
«Simson», набої (які можуть бути бойовими) та по-
рох, ймовірно вибуховий.

Санкціонований обшук у домоволодінні 61-річно-
го чоловіка слідчі та оперативні працівники прово-
дили 23 березня. Процесуальний захід застосований 
у рамках відкритого кримінального провадження, 
під процесуальним керівництвом прокуратури. Під 
час обшуку в домогосподарстві сільського жителя 
слідчим виявлено та вилучено 2 предмети, схожі на 
пістолет-кулемет «Шпагіна», вогнепальну рушницю 
«Simson», більше 70-ти набоїв калібру 7,62, які мо-
жуть бути бойовими, та чотири ємності з сіро-зеле-
ною речовиною, схожою на порох.

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 і речовина направ-
лені на експертне дослідження.

На часі триває досудове розслідування, у ході яко-
го встановлюється джерело походження зброї, боє-
припасів і мета їх зберігання.

Вирішується питання щодо повідомлення чолові-
кові про підозру та обрання міри запобіжного захо-
ду. У разі доведення вини у суді фігуранту загрожує 
до 7-ми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

СБУ ЗАТРИМАЛА ОРГАНІЗАТОРІВ 
МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО НАРКОУГРУПОВАННЯ

пожежі ДТП

МОТОЦИКЛІСТ ЗЛЕТІВ 
ІЗ ДОРОГИ І ТЯЖКО 
ТРАВМУВАВСЯ

НАЙБІЛЬШЕ 
ВБИВСТВ У ОБЛАСТІ 
ТРАПЛЯЄТЬСЯ 
У ПОЛТАВІ ТА 
КРЕМЕНЧУЦІ 
У КВАРТИРАХ 
ТА ПРИВАТНИХ 
БУДИНКАХ

ВИЛУЧИЛИ ЗБРОЮ, 
НАБОЇ ТА ВИБУХОВУ 
РЕЧОВИНУ
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Сторінку підготувала Анжела Замотаєва 
за матеріалами відкритих даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень

На лаві підсудних

19 березня Гадяцький районний 
суд розглянув кримінальне 
провадження, відносно 
громадянина України, не працює, 
раніше судимий за ст. 185 ч.2 КК 
України до 1 року позбавлення 
волі, за ст. 75 КК України 
встановлено іспитовий строк - 
1 рік, у вчиненні кримінальних 

правопорушень, передбачених ч.2 
ст. 185, ч.1 ст. 187 КК України.

Встановлений епізод
1 листопада 2020 року 

близько 19:00, обвинува-
чений, із метою вживання 
спиртних напоїв прибув до 
квартири, де проживає його 
знайомий з матірю, де ра-

зом з ним та ще з одним зна-
йомим чоловіком, який також 

знаходився в квартирі, розпивали 
спиртні напої та в подальшому, внас-

лідок надмірного вживання спиртного 
в стані алкогольного сп`яніння лягли 
спати в приміщенні зали.

Через деякий час обвинувачений, 
перебуваючи в стані сп`яніння, проки-
нувся та випадково зайшов до спальні 
квартири, де помітив мішок цукру 30 
кг, загальною вартістю 564 грн та елек-
тричну м`ясорубку марки «Delfa», яка 
знаходилася на шафі та вирішив заво-
лодіти даними речами.

Усвідомлюючи суспільно-небезпеч-
ний характер своїх дій, обвинувачений 
викрав мішок після чого з викраденим 
з місця скоєння зник та через деякий 
час продав викрадене мешканцю сусід-
нього під`їзду.

Продовжуючи свою злочинну діяль-
ність, перебуваючи в стані алкогольно-
го сп`яніння, з метою доведення свого 
злочинного умислу до кінця, з метою 
викрадення електричної м`ясорубки 
марки «Delfa» моделі «DMG-050» об-
винувачений 2.11.2020 близько 7:30, 
повернувся до квартири, де продов-
жували знаходитися чоловіки, попро-
сивши одного з них піти з квартири з 
метою купівлі спиртних напоїв. Коли 
мешканець квартири покинув її, обви-
нувачений, скориставшись відсутніс-
тю останнього та безпорадним станом 
іншого знайомого, пішов до спальні, де 
діючи повторно, з прямим умислом, з 
метою незаконного заволодіння чужим 
майном, з шафи взяв вищевказану м`я-
сорубку та згодом продав її мешканцю 
міста, спричинивши потерпілій жінці 
збитки на суму 437 грн. 96 коп. Своїми 
протиправними діями обвинувачений 
завдав потерпілій матеріальних збит-
ків на загальну суму 1001 грн. 96 коп.

Продовжуючи свою злочинну діяль-
ність, 22 січня 2021 року близько 13:20 
хв., перебуваючи в стані алкогольно-
го сп`яніння, з корисливих мотивів та 
метою викрадення чужого майна при-
був до магазину, торгівлю в якому сво-
їми товарами здійснює фізична особа 
– підприємець.

Перебуваючи в даному торговель-
ному закладі, обвинувачений, діючи з 
прямим умислом, з корисливих моти-
вів та метою, взяв із торговельних віт-
рин та поклав до кишень своєї куртки: 
два акумуляторні ліхтарики чорного 
кольору, два акумуляторні ліхтарики 
марки «Wiren», світлодіодний ліхтарик 
марки «Wiren», світлодіодний ліхтарик 
марки «Luno», акумуляторний ліхта-
рик марки «Wiren», газовий паяльник 
марки «TORCHWS-509C» заподіяв-
ши майнову шкоду на суму 1 018 гри-
вень 33 копійки.

Маючи намір таємно покинути при-
міщення магазину з вказаним майном 

та таким чином здійснити його викра-
дення, був викритий продавцем-кон-
сультантом магазину, яка почала зупи-
няти його, коли він ще був на виході з 
приміщення магазину.

У цей момент до продавця приєдна-
лися також й інші продавці-консуль-
танти магазину, які перекрили вихід 
обвинуваченому з магазину на вулицю 
та просили повернути викрадені речі 
до магазину. У свою чергу обвинуваче-
ний, усвідомлюючи, що його викрили у 
викраденні чужого майна, став чинити 
опір продавцям, застосувавши відносно 
них фізичне насильство шляхом нане-
сення ударів та завдання таким чином 
їм тілесних ушкоджень.

Суд визнає винним обвинувачено-
го у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч.2 ст. 185 КК 
України і кваліфікує його дії як таєм-
не викрадення чужого майна (крадіж-
ка), вчинене повторно та за ч.1 ст.187 
КК України кваліфікує його дії як на-
пад з метою заволодіння чужим май-
ном, поєднаним із насильством, небез-
печним для здоров`я осіб, які зазнали 
нападу (розбій). Будь - яких належних 
та допустимих доказів на спростування 
обвинувачення та вини обвинуваченого 
сторона захисту не надала.

Обставинами, що пом`якшують пока-
рання обвинуваченого, є щире каяття та 
активне сприяння розкриттю злочину.

Обставиною, що обтяжує покаран-
ня відповідно до ст. 67 КК України є 
вчинення злочину в стані алкогольно-
го сп`яніння та по 2 епізоду рецидив 
злочину.

Враховуючи, що кримінальні пра-
вопорушення вчинені обвинуваченим 
після постановлення вироку за ана-
логічний корисливий злочин під час 
іспитового строку, що свідчить про 
відсутність наміру ставати на шлях ви-
правлення, суд вважає, що йому слід 
призначити покарання у вигляді поз-
бавлення волі за сукупністю вироків.

Питання речових доказів суд вирішує 
у відповідності до ст. 100 КПК України.

Суд також вважає, що з обвинува-
ченого слід стягти на користь держа-
ви витрати за проведені товарознавчі 
експертизи.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК 
України, суд засудив обвнуваченого ви-
знати винним у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч.2 ст. 
185 КК України і призначити йому по-
карання у вигляді 2 років обмеження 
волі та за ч.1 ст. 187 КК України і при-
значити йому покарання у вигляді 3 ро-
ків позбавлення волі.

На підставі ст. 70 ч.1 КК Украї-
ни шляхом поглинення менш суворо-
го покарання більш суворим остаточ-
но за сукупністю злочинів призначити 
покарання у вигляді 3 років позбавлен-
ня волі.

На підставі ст. 71 КК України до по-
карання, призначеного за цим вироком 
частково приєднати невідбуту частину 
покарання за вироком Гадяцького ра-
йонного суду від 16.07.2020 року у ви-
гляді 1 року позбавлення волі і вважати 
обвинуваченого остаточно засудженим 
за сукупністю вироків до 3 років 6 міся-
ців позбавлення волі.

Строк відбування покарання відра-
ховувати з дня затримання - з 22 січня 
2021 року .

Стягти з обвинуваченого на користь 
держави судові витрати за проведені 
експертизи в сумі 4576 грн.60 коп.

22 березня 2021 року Гадяцький 
районний суд розглянув 
клопотання в кримінальному 
провадженні про застосування 
запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою відносно 
громадянина України, 
уродженця с. Тургенєве, 
Білогірського району АР Крим.

Встановлений епізод
Прокурор Гадяцького відділу Ми-

ргородської окружної прокуратури 
звернувся до суду з клопотанням про 
застосування запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою віднос-
но обвинуваченого , який обвинувачу-
ється у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч.1 ст. 
122 КК України.

Згідно клопотання та доданих мате-
ріалів, 23.06.2017 року близько 20:00, 
обвинувачений у стані алкогольного 
сп`яніння на території господарства 
за місцем свого проживання, на ґрун-
ті особистих неприязних відносин 
до своєї співмешканки вчинив з нею 
сварку, в ході якої, діючи протиправ-
но, з метою спричинення тілесних уш-
коджень, умисно штовхнув співмеш-
канку руками у груди, у результаті 
чого та упала на землю на лівий бік. 
Після цього, обвинувачений, продов-
жуючи свої протиправні дії, умисно 
наніс потерпілій не менше 10-ти уда-
рів ногами по спині, кулаками і доло-
нями рук по голові та обличчю.

У цей час потерпілій вдалося під-
вестися на ноги, після чого вона ві-
дразу вибігла з подвір`я на вулицю. 
В свою чергу, обвинувачений наздог-
нав потерпілу, схопив її ззаду за капю-
шон кофти, в яку вона була одягне-
на та знову повалив її на землю, після 
чого умисно наніс останній не менше 
5-ти ударів ногами по спині, кулаками 
і долонями рук по голові та обличчю.

У результаті зазначених протиправ-
них дій обвинуваченого, потерпілій 
згідно висновку судово-медичної 
експертизи спричинено тілесні уш-
кодження у вигляді: закритої череп-
но-мозкової травми, забою головного 
мозку середнього ступеня тяжкості, 
правобічної субдуральної гематоми, 
які в своїй сукупності кваліфікують-
ся як тілесні ушкодження середньо-
го ступеня тяжкості по критерію три-
валого розладу здоров`я та тілесні 
ушкодження у вигляді крововиливів 
обличчя, спини, які як в своїй сукуп-
ності так і кожне окремо кваліфіку-
ються як легкі тілесні ушкодження.

Своїми діями, які виразились в 
умисному нанесенні середньої тяж-
кості тілесних ушкоджень, що спри-
чинили тривалий розлад здоров`я, 
обвинувачений учинив криміналь-
не правопорушення, передбачене 
ч.1 ст.122 КК України.

Після початку судового розгляду 
кримінального провадження обвину-
вачений жодного разу на чисельні ви-
клики до суду не з`явився, у зв`язку з 
чим ухвалою суду від 26.09.2017 був 
оголошений у розшук.

Працівниками Національної полі-
ції місцезнаходження обвинувачено-
го встановлено 18.03.2021 в м. Ромни, 
Сумської області.

Згідно доказів, що характеризують 
обвинувачену особу, останній не має 
постійного місця проживання. Він 
не має у власності нерухомого май-
на, транспортних засобів тощо. У за-
реєстрованому шлюбі не перебуває, є 
працездатним, проте не має постійно-

го місця роботи та постійних закон-
них джерел для існування.

Прокурор в судовому засіданні кло-
потання про взяття під варту обви-
нуваченого підтримав та вказав, що 
ризики, які існували на час обрання 
та продовження запобіж-
ного заходу у вигляді 
тримання під вар-
тою на даний 
час продовжу-
ють існувати. 
Обвинува-
чений жод-
ного разу 
не з`явився 
до суду, по-
стійного міс-
ця проживан-
ня та роботи не 
має, а тому є всі 
підстави для об-
рання йому запобіж-
ного заходу у вигляді три-
мання під вартою.

Обвинувачений просив суд не оби-
рати йому найсуворішого запобіжно-
го заходу, запевнивши, що з`являти-
меться до суду за першою ж вимогою.

Судом встановлено, що в про-
вадженні Гадяцького районного суду 
знаходиться кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням цієї особи у 
вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК 
України з 31 липня 2017 року.

26 вересня 2017 року відповідно до 
ухвали Гадяцького районного суду 
Полтавської області, обвинувачено-
го оголошено в розшук.

5.07.2019 було встановлено його 
місцезнаходження і призначено роз-
гляд справи, але обвинувачений до 
суду не з`явився.

Згідно ухвали Гадяцького район-
ного суду Полтавської області від 
15.02.2021 року задоволено клопо-
тання прокурора та надано дозвіл 
на затримання обвинуваченого з ме-
тою його приводу для участі в розгля-
ді клопотання про обрання запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під 
вартою.

Відповідно ч.1 ст. 183 КПК Украї-
ни тримання під вартою є винятковим 
запобіжним заходом, який застосову-
ється виключно у разі, якщо проку-
рор доведе, що жоден із більш м`яких 
запобіжних заходів не зможе запобіг-
ти ризикам, передбаченим ст. 177 цьо-
го Кодексу.

Наведені обставини свідчать, що за-
явлений ризик та суспільна небезпека 
особи обвинуваченого за 3 роки роз-
шуку не зменшились і виправдовують 
обрання йому запобіжного заходу у 
виді тримання під вартою. 

Суд вважає, що запобіжний захід 
слід обрати строком на 30 днів, і цьо-
го буде достатньо для забезпечення 
прийняття судом попередніх проце-
суальних рішень.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 181, 
п.20-5 розділу XI «Перехідні поло-
ження» КПК України, суд ухвалив 
клопотання прокурора Гадяцького 
відділу Миргородської окружної про-
куратури про застосування запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під 
вартою щодо обвинуваченого - задо-
вольнити частково.

Застосувати відносно обвинуваче-
ного запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою по кримінально-
му провадженню, взявши під варту із 
зали суду.  Строк дії ухвали 30 днів, до 
20 квітня 2021 року включно.

ВЗЯЛИ ПІД ВАРТУ 
В ЗАЛІ СУДУ

ОБІКРАВ ЗНАЙОМИХ 
ТА МАГАЗИН

1 рік, у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч.2 

ст. 185, ч.1 ст. 187 КК України.

йомим чоловіком, який також 
знаходився в квартирі, розпивали 

спиртні напої та в подальшому, внас-

ного заходу у вигляді 
тримання під вар-
тою на даний 

ня та роботи не 
має, а тому є всі 
підстави для об-
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Заходи із озеленення Гадяцької 
міської територіальної громади та по-
кращення стану благоустрою місць 
масового відпочинку громадян у вес-
няно-літній період 2021 року затвер-
джували на засіданні виконавчого 
комітету. Отже, усім жителям нага-
дують про те, що потрібно вчасно 
провести прибирання прилеглої те-
риторії. Керівники установ, підпри-
ємств та організацій міста та населе-
них пунктів територіальної громади, 
також повинні долучитись до приби-
рання. До того ж, для організації своє-
часного виконання робіт рекоменду-
ють залучити депутатів міської ради. 
А що ж повинні зробити комунальні 
установи: 

Із березня по квітень:
провести ремонт лавок, урн для 

сміття, парканів, турнікетів у парках 
населених пунктів Гадяцької міської 
ТГ та міста. 

Із квітня по серпень: 
ліквідувати стихійні сміттєзвали-

ща твердих побутових відходів на 
території міста та населених пунк-
тів Гадяцької міської ТГ, а також 
привести в належний стан міське 
сміттєзвалище; 

забезпечити участь в утриманні на-
лежного санітарного стану урочища 
«Зелений Гай» та Гончарного Яру; 

навести порядок у місцях поривів 
інженерних мереж, відновити газони 
та асфальтові покриття.

До 1 травня: 

привести в належний стан меморі-
альний комплекс в міському парку 
«Перемога», братські могили у місті 
та меморіальні комплекси, пам’ятні 
знаки в населених пунктах Гадяцької 
міської ТГ;

привести в належний санітарний 
стан територію міського кладовища 
та кладовищ населених пунктів Га-
дяцької міської ТГ.

До 1 червня: 
провести прибирання прибережної 

зони річок, ставків від сміття та ча-
гарників, та

відремонтувати столи та лавочки 
в місцях масового відпочинку людей 
(територія пляжу).

Із березня по серпень: 
провести санітарне очищення зе-

лених зон міста та населених пунк-
тів Гадяцької міської ТГ. Забезпечи-
ти благоустрій квітників та висадку 
квітів;

упорядкувати у дворах багатопо-
верхових будинків майданчики під 
контейнери для сміття; 

прибрати прилеглі до багатоквар-
тирних будинків території, підріза-
ти дерева.

Контролюватиме проведення цих 
робіт заступник міського голови з пи-
тань діяльності виконавчих органів В. 
Ракочій та інспектор по контролю за 
благоустроєм М. Сергієвський. Заод-
но прослідкуйте і ви, шановні жите-
лі громади. Бо від нас вимагатимуть, 
то й свою роботу нехай виконують 
ідеально. 

Нещодавно відбулося засідання із 
визначення пасажирських перевізни-
ків на міських та приміських автобу-
сних маршрутах загального корис-
тування в межах території Гадяцької 
міської територіальної громади. 

Після заслуховування доповідей, 
виявилось, що заявку на участь у кон-
курсі не подав жоден претендент. У 
зв’язку цим виконкому доручили са-
мостійно визначати пасажирських 
перевізників.

Проект про надання дозволу на 
встановлення меморіальної дошки 
на фасаді комунального закладу 
«Гадяцька публічна бібліотека 
ім. Лесі Українки» оприлюднили 
на офіційному сайті громади 19 
березня.

Розглянувши звернення Полтав-
ського обласного відділення Міжна-
родної організації «Жіноча Громада» 
від 09.03.2021 р., з метою увічнен-
ня пам’яті видатних осіб Гадяччини, 
вшанування визначних історичних 
подій, що відбулися в місті, підви-
щення туристичної привабливості мі-
ста, формування та збереження його 
історико-культурного середовища, ін-

формування гостей та мешканців про 
історію міста та з нагоди вшанування 
ювілеїв – 160-річчя від дня заснуван-
ня Гадяцької публічної бібліотеки ім. 
Лесі Українки, 150-річчя від дня на-
родження Лесі Українки та 180-річ-
чя від дня народження Михайла Дра-
гоманова, виконком надати дозвіл на 
встановлення меморіальної дошки на 
фасаді КЗ «Гадяцька публічна біблі-
отека ім. Лесі Українки» видатному 
вченому, громадському діячу Михай-
лу Драгоманову. Витрати, пов’язані із 
виготовленням та встановленням ме-
моріальної дошки, здійснять за раху-
нок небюджетних коштів.

На офіційному сайті Гадяцької міської 
ради, 19 березня оприлюднили два 
проекти проект рішення виконкому 
про затвердження комісій.

Зокрема, із трьох новостворених, нас 
найбільше здивувала «постійно-діюча 
комісія по видаленню дерев, кущів, га-
зонів і квітників». Головою призначи-
ли Віталія Ракочія (заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих 
органів), а заступником Миколу Сергі-
євського (інспектор по контрою за бла-
гоустроєм, екологічним та санітарним 
станом міста відділу містобудування, 
архітектури, ЖКГ та будівництва).

Також створили адміністративну ко-
місію. До неї увійшли: Геннадій Дро-
ботя (голова комісії), Петро Макси-
менко (начальник юридичного відділу 
виконавчого комітету, заступник голо-
ви), Людмила Олексієнко (завідувач 
сектору комунальної власності викон-
кому, секретар комісії), члени комісії: 
Володимир Бакута (завідувач сектору 
земельних ресурсів), Світлана Осадча 
(юрисконсульт МКП «Комунсервіс»), 
Віталіна Микитовська (юрисконсульт 
КП «Гадяч-житло»), Ірина Єрьомі-
на (начальник відділу містобудуван-
ня, архітектури, ЖКГ та будівниц-
тва), Микола Ємець (директор МКП 
«Комунсервіс»).

Орім цього, також із метою всебічно-
го розгляду звернень громадян з метою 
вирішення порушених у них проблем, 
з метою задоволення законних прав та 
інтересів громадян, підвищення ефек-

тивності роботи із зверненнями грома-
дян, та дотримання чинного законодав-
ства, створили постійно діючу комісію з 
розгляду питань житлово-комунально-
го господарства, містобудування та бу-
дівництва при виконкомі міської ради. 
До її складу увійшли: Віталій Ракочій 
(заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, голо-
ва комісії), Ірина Єрьоміна (начальник 
відділу містобудування, архітектури, 
ЖКГ та будівництва, заступник голо-
ви комісії), Юлія Фролова (головний 
спеціаліст відділу містобудування, архі-
тектури, ЖКГ та будівництва, секретар 
комісії), члени комісії: Сергій Шпір-
на (начальник відділу ДАБК), Мико-
ла Сергієвський (інспектор по контрою 
за благоустроєм, екологічним та сані-
тарним станом міста відділу містобуду-
вання, архітектури, ЖКГ та будівниц-
тва), Петро Максименко (начальник 
юридичного відділу), Володимир Ба-
кута (завідувач сектору земельних ре-
сурсів), Любов Яременко (спеціаліст 
сектору земельних ресурсів), Наталія 
Колінько-Терещенко (спеціаліст сек-
тору земельних ресурсів), Василь Губ-
ський (староста Гадяцької МТГ), Іван 
Підгайний (староста Гадяцької МТГ), 
Сергій Потапенко (т.в.о. начальника 
Гадяцького), Сергій Бабак (в.о. завіду-
вача Гадяцьким МВПЛД ДУ «Полтав-
ський ОЛЦ МОЗ України»), Ніна Осі-
пова (директор КП «Контур»), Андрій 
Жученко (начальник Гадяцького РУ ГУ 
Держпродспоживслужби в Полтавській 
області).

1. м. Гадяч – с. Малі Будища– 
м. Гадяч (35 км).
2. м. Гадяч – с. Вельбівка – с. 
Запсільське – м. Гадяч (53 км).
3. м. Гадяч – с. Глибока Долина – с. 
Мала Побиванка – с. Бухалове - с. 
Пирятинщина – м. Гадяч (95 км).
4. с. Біленченківка – с. Грипаки 
– с. Біленченківка (28 км).
5. с. Біленченківка – с. Осняги 
– с. Біленченківка (32 км).
6. с. Біленченківка – 
с. Писарівщина – с. 
Біленченківка (12 км).

7. с. Біленченківка – місто Гадяч 
АЗС– с. Біленченківка (10 км).
8. с. Сари – с. Харківці 
– с. Сари (26 км).
9. с. Сари – с. Червоний 
Кут – с. Сари (12 км).
10. с. Сари – с. Крутьки 
– с. Сари (6 км).
11. с. Сари – с. Млини 
– с. Сари (6 км).
Всього: 315 км/ добу. 
Підвозять 178 дітей шкільного 
віку і 33 дошкільного

ЗБЕРІГАЙТЕ, ПОТІМ ПЕРЕВІРИТЕ

ВИКОНКОМ 
СТВОРИВ КОМІСІЮ… 
ПО ВИДАЛЕННЮ 
КУЩІВ

НА ФАСАДІ БІБЛІОТЕКИ 
ВСТАНОВЛЯТЬ 
МЕМОРІАЛЬНУ ДОШКУ

У ШКОЛИ ГАДЯЦЬКОЇ ГРОМАДИ 
ПІДВОЗЯТЬ 178 ДІТЕЙ 

Сторінку підготувала Оксана Кириченко за 
матеріалами із сайту міської ради

НА КОНКУРС НЕ БУЛО 
ПРЕТЕНДЕНТІВ

ХТО, ДЕ І ЩО 
ПРИБИРАТИМЕ? 
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Скандальне відео, на якому 
неповнолітня дівчина непристойно 
позує і показує на камеру жести 
пальцями, обіймає та стає ногами на 
пам’ятний знак Захисникам України, 
встановлений у міському парку 
«Перемога», а її подружка знімала це 
на смарфон, а ще одна спостерігала, 
надіслав редакції 25 березня 
випадковий свідок. 
Відео було низької якості, проте 
у ході обговорень у соцмережах 
стало відомо, що головна героїня – 
13-річна гадячанка, учениця 7 класу 
однієї із місцевих шкіл. 

Користувачі соцмереж залишили 
під цим постом понад дві сотні гнів-
них коментарів. Усі вважають, що 
така поведінка на пам’ятному міс-
ці не припустима, і дівчат, і їх батьків 
обов’язково потрібно притягнути до 
відповідальності. 

Ось декілька найцензурніших 
коментарів: 

Валерій Сухно: «Сумно... Питання 
навіть не до цих підлітків - це лише ре-
зультат болючої прогалини в вихован-
ні дітей та байдужості до святої пам›я-
ті за нашими загиблими воїнами з боку 
значної частини батьків, вчителів, міс-
цевої влади, всієї громади загалом... 

За мирне життя дітей України, в тому 
числі підлітків на відео, наші земля-
ки віддали свої життя, тому не потріб-
но суворо карати цих дітей та, не дай 
Боже, бажати їм зла - вони, не забувай-
те, у всьому беруть приклад з нас, до-
рослих... Ми, ветерани АТО-ООС Га-
дяччини, сподіваємось, що цей випадок 
не залишить байдужим нікого та стане 
уроком для всіх нас на майбутнє, при-
водом замислитися - що ми, дорослі, ро-
бимо не так...»

Maрія Коваль: «Це не виховані «осо-
би». Не діти, а саме особи! Поліція має 
знайти їх і провести бесіди, як треба ве-
сти себе в сучасному суспільстві, та ви-
магати публічних вибачень! У країні де 
йде війна, де ціною життя військових 
стримана агресія «русского міру», отаке 
«непорозуміння» мирно гуляє парком і 
знімає контент для соцмереж паплюжа-
чи пам’ять тих, хто загинув.

Наймолодшому захиснику з Гадяччи-
ни, який загинув, було 19 років, не на-
багато старший від цих «осіб»! Але прі-
оритети, на жаль, різні...

Юля Ластовина: «Мені 36 років, 
я виросла без інтернету, я поважаю 
пам›ятники (бо вмію читати), я знаю 
про війну у моїй країні, я пояснюю сво-
їм дітям, що зараз відбувається у моїй і 
їхній Україні. Де б це не було, кому б ці 
пам›ятники не стояли. Мій дід воював 
у 41-му. Я пам’ятаю про це і відвідую, 
по-можливості, пам›ятники невідомим 
солдатам, які залишились серед полів. 

У моїй родині АТОвців не маю. Але 
прошу всіх - пояснюйте дітям, що таке 
РІДНА КРАЇНА, це не гроші , це єд-
ність, дружба, любов і просто розумін-
ня того, що відбувається. Не валіть на 
когось те, що можете зробити самі. Ска-
жіть дитині, що десь така сама дівчин-
ка плаче за татом, якого більше не по-
бачить, який загинув. 

Не знаю, якими виростуть мої дітки, 
та на даний час знаю одне - видерла б 

коси і змусила вибачитись! Дівчинка 
має бути дівчинкою у свої тринадцять.»

Лідія Бруяка: «У нас, часто списують 
на те, що це діти. Але це вже не діти. Чи 
знають вони чий це пам›ятник, чи ні - 
їх не виправдовує! Наказувати треба. 
Щоб з мітлою навколо того пам›ятни-
ка походила недільки дві, то такого б не 
робила. Громадські роботи навчили б 
швидко і поваги, і вихованості!»

Євген Іванов: «Не здивуюся, якщо 
вони уникнуть відповідальності. У нас 
так «прийнято» - людей, які роблять 
стріт-арти, притягують до відпові-
дальності за вандалізм, а в діях дітей, 
які відверто насміхаються над пам’ят-
тю ГЕРОЇВ АТО - не побачать складу 
злочину.»

Надія Савицька: «Дівчата навіть не 
задумались, яким моральним урод-
ством це виглядало... «Оригінально, 
нестандартно, класно» - так вони ду-
мають. А прочитають, подивляться зі 
сторони - задумаються по справжньому. 
Все правильно зробив відеооператор, 
що показав нам всім. Дехто сам зрозу-

міє, дехто поговорить з дітьми, а мож-
ливо і школи візьмуть теми морально 
етичних бесід з учнями, і всі разом бу-
демо мінятись. Час потребує змін.»

Валентина Рябцева: « Заради кого і 
чого люди віддали своє життя? Хто ви-
ховав цих дітей? Мабуть мало вихов-
них заходів проводиться в навчальних 
закладах з цього приводу, а вдома вза-
галі ніхто не звертає уваги на те, що не 
стосується їхніх родин. Війна для тих, 
хто там, на Сході, і їхніх родин. А тут 
можна спокійно їсти, спати, танцювати 
на пам›яті тих, хто віддав своє життя, 
щоб нам тут було добре. «Гарне» місце 
для позування, мабуть більше немає де 
в парку ні відпочити, ні покрутитися. 
Ще потрібно було б забратися на верх 
пам›ятника і стати догори ногами біля 
нього, щоб усі бачили як це «круто». 
Сором батькам.»

Майже через добу після оприлюднен-
ня цього відео на інтернет-ресурсах ре-
дакції, ми запитали у начальника від-
ділення поліції №1 Миргородського 

районного відділу полі-
ції Петра Токаря чи буде 
реакція на ці дії? Він 
відповів, що відео бачив, 
але якоїсь наруги над 
пам’ятним знаком чи ху-
ліганства у діях дитини 
не помітив. Тільки піс-
ля нашого дзвінка, і то 
можливо, поліція спро-
бує покращити якість 
відео, щоб встанови-
ти чи було ж таки по-
рушення. Складається 
враження, що цей випа-
док просто не цікавий 
правоохоронцям…  

У той же час, в ін-
ших містах в України, 
на подібні випадки ре-
агують більш ніж опе-
ративно. Нагадаємо, у 
вересні минулого року 
на Чернігівщині шко-
лярки станцювали біля 
пам’ятника загиблим в 
АТО. Поліція відслідку-
вали це відео в інтерне-

ті і відразу встановила осіб. Щодо двох 
16-річних дівчат інспектор ювенальної 
превенції склав адміністративні прото-
коли за статтею 173 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення 
(дрібне хуліганство), за що їм загрожує 
штраф від 51 до 119 грн або громадські 
роботи на строк від 40 до 60 годин, або 
адміністративний арешт до 15 діб.

Ще двом дівчатам виповнилося по 13 
років, тому за їхні дії відповіли батьки 
- на них складено адміністративні про-
токоли за статтею 184 КУпАП (неви-
конання батьками, або особами, що їх 
замінюють, обов’язків щодо вихован-
ня дітей). Санкція статті передбачає від 
850 до 1700 грн штрафу.

До речі, від 2019 року в Україні вста-
новлена відповідальність за осквернен-
ня пам`ятників, споруджених в пам’ять 
Героїв Небесної Сотні, осіб, які бра-
ли участь в АТО/ООС: за частиною 1 
ст.194 КК України (умисне знищення 
або пошкодження майна) штраф до до 
850 грн або громадські роботи від 120 
до 240 годин, або виправні роботи на 
строк до 2-х років, або обмеження або 
позбавлення волі на строк до 3-х років 
за частинами 1,2 статті 296 КК України 
(хуліганство) штраф від 8 500 до 17 000 
грн., або арешт до 6 місяців, або обме-
ження волі на строк до 5 років, або поз-
бавлення волі на строк до 4 років.

Ми ж сподіваємось, що батьки впі-
знали своїх донечок і хоча б проведуть 
із ними профілактичну бесіду та розка-
жуть, що завдяки військовослужбовцям 
і добровольцям, ми щоранку прокида-
ємося в мирних містах! А ще, хочеть-
ся сподіватись, що це був просто не 
обдуманий крок із боку дітей. І, мож-
ливо, невдовзі ми побачимо ще одне ві-
део біля цього ж пам›ятника, але вже з 
вибаченнями... 

Вічна Пам›ять Героям, які загинули 
захищаючи Незалежність та Суверені-
тет України!

«Базар Медіа в Україні»
Фото використане як ілюстрація

Резонанс

НЕПОВНОЛІТНЯ НЕПРИСТОЙНО 
ПОЗУВАЛА БІЛЯ ПАМ’ЯТНОГО 
ЗНАКУ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ

Як у інших країнах карають за наругу над пам’ятними знаками? 
Наводячи приклади боротьби із паплюженням пам’ятників у 
різних країнах, часто згадують екс мера Нью-Йорка Рудольфа 
Джуліані. Він вирішив не залишати безкарними навіть найдрібніші 
правопорушення. Поліція заарештовувала кожного, хто пиячив 
і бешкетував у громадських місцях, кидав порожні пляшки, 
розмальовував стіни. В результаті вдалося домогтися зниження 
злочинності в Нью-Йорку вдвічі, а жителі отримали чисте й безпечне 
місто. Джуліані пояснював це так: «Дрібні й незначні, на перший 
погляд, проступки служать сигналом для здійснення тяжчих 
злочинів». Викорінили дрібні порушення — уникнули серйозних.
За псування Колізею в Римі у 2014 році росіянина, який надряпав на 
цегляній стіні амфітеатру літеру «К», засудили до 4 місяців в’язниці 
умовно й виплати 20 000 євро компенсації за завдані збитки!
Влада Абу-Дабі (ОАЕ) карає вуличних художників засудженням 
до року в’язниці та штрафу 10 тисяч дирхамів (3 тисячі доларів). 
Батьки неповнолітніх оплачують ремонт зіпсованого громадського 
майна й підписують зобов’язання посилити контроль за дітьми.
А в Сінгапурі вандалізм прирівнюють до грабунку, зґвалтування, 
порушення візового режиму та спроби державного перевороту! За 
нього не тільки можуть посадити у в’язницю, а ще й публічно побити 
палицями (від трьох до восьми ударів), а штраф становить 1500 доларів.
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Під час останньої сесії міської ради, 
для реалізації у поточному році 
заходів з регулювання чисельності 
безпритульних тварин на території 
громади депутати вкотре внесли 
зміни до «Програми регулювання 
чисельності безпритульних тварин 
на території Гадяцької міської ТГ 
на 2021 – 2022 роки». Зокрема, 
заплановані на 2021 рік кошти 
49 900 грн. на «забезпечення 
проживанням та харчуванням 6-ти 
фахівців благодійної організації ТОВ 
«Чотири лапи Україна»» перенесли 
на «послуги по вилову, перетримці, 
транспортуванню, ідентифікації та 
стерилізації безпритульних тварин».

Окрім цього, згідно рішення, яке оп-
рилюднене на офіційному сайті міської 
ради, на час доки знайдеться земельна 
ділянка, необхідна для влаштування ка-
рантинного майданчика, яка б відпові-
дала вимогам ДБН та санітарним нор-
мам, на одній із робочих зустрічей із 
місцевими волонтерами говорили, що 
комплекс робіт пов›язаний з регулю-
вання чисельності безпритульних тва-
рин (вилов, перетримка, транспорту-
вання, ідентифікація та стерилізація) 
на договірних умовах, здійснюватиме 
ФОП Олена Гейко. Проте, під час сесії 
міський голова Володимир Нестерен-
ко змінив свою думку і повідомив, що 
укладати договір із конкретним підпри-
ємцем не збирається. Натомість, запро-
понував знайти інші варіанти. Сказав, 
що можливо буде вигідніше, щоб міс-
цева ветлікарня стерилізувала тварин, 
за ці ж кошти… 

Ми вирішили розібратись у 
цьому питанні та дізнатися 
чому безпритульні тварини, не 
можуть отримувати послуги 
за «місцем проживання», а 

волонтери вимушені щоразу 
їздити до Миргорода?

«Гадяцька районна державна лікарня 
ветеринарної медицини» - саме так офі-
ційно називається заклад, який розта-
шований по вул. Гагаріна, 79-А. Згідно 
офіційної інформації, ветлікарня заре-
єстрована у 1996 році і на даний час не 
перебуває в процесі припинення. Про-
те, із слів директора Володимира Лид-
зара, після ліквідації району, ветеринар-
ну лікарню досі не реорганізували і не 
зрозуміло, як вона працюватиме нада-
лі і на чиєму балансі буде. Однозначно 
буде скорочення штату, можливо – на-
віть закриття. 

Ветлікарня – державна установа. 
Кошти на зарплатню працівникам от-
римують із державного бюджету. На 
усі інші статті витрат заробляють самі, 
шляхом надання платних послуг (тур-
бота про здоров›я тварин та контроль-
ні заходи відносно тварин, що утри-
муються на фермах, а також відносно 
домашніх вихованцівулюбленців). Сте-
рилізація на платній основі входить до 
переліку послуг, які надає ветлікарня. 
Проте наразі, вони не проводяться. 

Причина - відсутність ліцензії на збе-
рігання прекурсорів та знеболювальних 
лікарських засобів. Зараз ці препара-
ти майже всі прирівняли до наркотич-
них речовин, відповідно, для їх збері-
гання, потрібна й спеціально обладнана 
кімната. 

Окрім цього, працює багато молодих 
спеціалістів, яких потрібно направля-
ти на курси підвищення кваліфікації. 
Та це не головне, стверджує Володи-
мир Лидзар: 

«Згідно законодавчої бази ми не ма-
ємо права проводити якісь оператив-
ні або лікувальні роботи, якщо тварина 
не щеплена проти сказу. У першу чер-
гу для нас здоров’я людей. Відповідно, 

обов’язково потрібне приміщення для 
післяопераційної перетримки тварин. 
Із урахуванням необхідності проведен-
ня щеплення проти сказу, дегельмінти-
зації, а також самої стерилізації, період 
перетримки – мінімум 21 день. 

У 2018-му, в рамках спільного соці-
ального проекту, ми проводили стерилі-
зацію безпритульних тварин. Було ще-
плено, стерилізовано і кліпсовано 11 
безпритульних тварин. 

Проте, на цьому наша співпраця закін-
чилась, бо зоозахисників не влаштувала 
якість нашої роботи. Мотивували тим, 
що після наших операцій собаки хворі-
ли, а деякі навіть померли. Але у той же 
час, до нас із післяопераційними про-
блемами ніхто не звернувся.» 

Місцевий зоозахисник Олена Гейко, 
яка співпрацювала із місцевою ветлі-
карнею, має протилежну думку – ствер-
джує, що працівники ветлікарні самі 
категорично відмовляються займатись 
стерилізацією: 

«Нещодавно у приміщенні міської 
ради було засідання, на якому обгово-
рювали питання стерилізації. Представ-
ник ветлікарні був присутній і він за-
являв, що співпрацювати із нами вони 
не бажають. Прикриваються роботою 
із сільськогосподарськими тваринами, 
яких не так багато залишилось. Тому не 
розуміємо взагалі, чим вони займають-
ся і на кого працюють.

До того ж, у ветлікарні - немає якіс-
ного обслуговування. Вони не вміють 
оперувати тварин. Ми співпрацювали у 
2018 році, але після цього нам довелося 
повторно оперувати тварин. Ветлікарі 
просто робили тварині розріз і перев’я-
зували маткові труби. Це призводило 
до внутрішніх захворювань, унаслідок 
яких деякі тварини померли, деяких 
ми встигли врятувати. Такі методи сте-
рилізації нас не влаштовують взагалі. 
Адже тварина все одно «гуляє». 

Ми, волонтери, неодноразово підні-
мали питання співпраці із місцевою 
ветлікарнею – двоповерхова будів-
ля, є операційні, спеціалісти на місці. 
Вважаємо, що можна було б якусь одну 
кімнату облаштувати для перетрим-
ки тварин після операцій. Ми ж у себе 
вдома перетримуємо тварин, то чому 
там не можна? Це б значно спрощу-
вало процедуру. Адже, одночасно ми 
веземо у Миргородську клініку 15-20 
тварин - у середньому вся процедура за-
ймає близько доби. У той же час, не зва-
жаючи на відстань, там ми змогли нала-
годити нормальну співпрацю - у клініці 
якісний наркоз, тваринам накладають 
шви, які не потрібно знімати, а післяо-
пераційний період практично не потре-
бує перетримки (вона необхідна лише, 
якщо у тварини була якась хвороба). 

А із місцевими ветеринарами співп-
рацювати важко – тоді краще взага-
лі не витрачати кошти. До речі, за по-
передній рік на безпритульних тварин 
наша небайдужа громада зібрала близь-
ко 300 тисяч гривень. Міська рада вос-
таннє виділила 49900 грн. Цих коштів 
вистачить приблизно на 15 тварин. 
Якщо враховувати, що за перший квар-
тал 2021 року, нами вже простерилізо-
вано 10 собак, то це дуже мало. Котів 
ми взагалі не рахуємо…

До речі, оскільки протягом року від 
гадячан надійшло всього 4 скарги на 
безпритульних тварин, а це вважаєть-
ся не суттєвою кількістю і влада про-
блеми в цьому не вбачає. Виходить, 
що тварини громадські, а проблеми 
- волонтерів…» 

Ось така ситуація – поки чиновники 
не бачать проблеми і не хочуть працю-
вати у цьому напрямку, вона залиша-
ється на плечах громадськості та волон-
терів. Усе інше – це просто відмовка. 

Оксана Кириченко

ЧОМУ ВОЛОНТЕРИ ВОЗЯТЬ ТВАРИН У МИРГОРОД?
ОПЕРАЦІЯ «СТЕРИЛІЗАЦІЯ»
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Аналіз за період з 
22.03.2021 року по 
28.03.2021 року. 

У Полтавській облас-
ті станом на 28.03.2021 
(за 12-й тиждень 2021 
року) продовжуєть-
ся сезонний ріст за-
хворюваності на гострі 
респіраторні інфекції, 
епідемічний підйом за-
хворюваності на коро-
навірусне захворюван-
ня COVID-19,показник 
перевищує базовий рі-
вень (епідемічний по-
ріг), однак знаходиться 
на низькому рівні, перевищення базо-
вого рівня в більшості міст та районів.

За тиждень в області на гострі рес-
піраторні інфекції захворіло 7761 осо-
ба, на 9% менше попереднього тижня 
(на попередньому тижні ріст на 26%), 
показник захворюваності – 562,7 на 
100 тисяч населення, що вище базо-
вого рівня (епідемічного порогу) на 
12%. Дітей захворіло 3392, що скла-
дає 44% від усіх захворілих.

Найвищі показники захворювано-
сті в містах: Лубни (високий рівень), 
Полтава, Гадяч. 

У Миргородському, Шишацькому, 
Лохвицькому, Котелевському, Дикан-
ському районах (середній рівень).

Госпіталізовано 94 хворих, що скла-
дає 1,2% від кількості захворілих.

Щеплено проти грипу в області 
7809 осіб, за тиждень – 8.

При вірусологічних дослідженнях 
виявлені віруси респіраторної групи 
інфекцій (SARS-CoV-2, інші корона-
віруси, РС-віруси, риновіруси, бока-
віруси, метапневмовiруси)

У Гадяцькому районі за попередній 
тиждень на ГРІ захворіло 243 особи з 
них дітей 93 (38,31%).

Випадків грипу не зареєстровано.
Показник захворюваності на ГРІ 

серед населення району цього тижня 
481,2 (на 100 тис. населення) в т.ч. по 
м. Гадяч 675,5 по сільських населених 
пунктах 318,7.

Щеплено проти грипу від початку 
епідсезону 270 осіб, в т. ч. по м. Гадяч 
щеплено 257 осіб, по сільських насе-
лених пунктах 13 осіб.

С. Бабак, в. о. завідувача Гадяцького 
МВПЛД ДУ « Полтавський  

ОЛЦ МОЗ України»

Згідно зі ст. 53 Закону України «Про 
освіту» здобувачі освіти мають право на 
безпечні та нешкідливі умови навчання, 
утримання і праці, а також зобов’язані 
відповідально та дбайливо ставитися до 
власного здоров’я, здоров’я оточуючих, 
довкілля. Відповідно до положень ст. 3 
Конвенції про права дитини в усіх пи-
таннях щодо дітей першочергова увага 
приділяється якнайкращим інтересам 
дитини. Завданням держави є забезпе-
чення дотримання оптимального ба-
лансу між реалізацією права дитини на 
освіту та інтересами інших дітей.

У той же час, Закон дає право батькам 
відмовитися від проведення обов’язко-
вих щеплень дитині. У справі, яка пе-
реглядалася, індивідуальне право (інте-
рес) відмовитися від щеплення матір’ю 
дитини при збереженні обсягу прав ди-
тини на здобуття освіти, у тому числі в 
шкільних закладах освіти, протиставля-
ється загальному праву (інтересу) су-
спільства, інших батьків та їх дітей, які 
провели у встановленому державою по-
рядку щеплення, зокрема перед направ-
ленням дітей до навчального закладу 
для здобуття освіти. Унаслідок встанов-
лення такого балансу досягається мета 
– загальне благо у формі права на без-
пеку та охорону здоров’я, що гаранто-
вано статтями 3, 27 та 49 Конституції 
України.

Держава, установивши заборону від-
відувати навчальний заклад дитиною, 
яка не має профілактичних щеплень, 

реалізує свій обов’язок щодо забезпе-
чення безпеки життя і здоров’я всіх 
учасників освітнього процесу, у тому 
числі й самої нещепленої дитини.

Отже, право дитини позивачки на 
освіту в шкільному навчальному за-
кладі було тимчасово обмежено з ог-
ляду на суспільні інтереси. Водночас 
право дитини на здобуття освіти не 
порушене, оскільки для дітей, які не 
можуть відвідувати заклад освіти за 
відсутності щеплень, установлені аль-
тернативні способи отримання освіти 
та продовження навчання, зокрема в 
навчальному закладі.

Доводи про те, що оспорюваними 
наказами відповідача порушено кон-
ституційне право дитини на освіту, є 
безпідставними з огляду на наступне 
- вирішуючи питання про співвідно-
шення норм статей 3 та 53 Конституції 
України, не можна не визнати пріори-
тетність забезпечення безпеки життя, 
здоров’я і безпеки людини над правом 
на освіту.

Отже, забороною щодо відвідування 
нещепленими дітьми навчальних закла-
дів держава реалізує обов’язок надати 
безпеку життя та здоров’я усіх учасни-
ків освітнього процесу, зокрема й дити-
ни, яка не отримала щеплення. Оскіль-
ки нині є різні форми навчання, то діти 
без щеплень можуть отримувати знан-
ня із використанням цих форм.

«БМ»

За словами лікаря-фтизіатра Га-
дяцької МЦЛ Світлани Ланчинської, 
жінки та чоловіки хворіють однако-
во. У цьому кварталі виявлено 4 но-
вих випадки захворюваності: у двох 
жінок і двох чоловіків.

На жаль, туберкульоз «молодшає» - 
вік хворих – від 26 до 71 років. 

Смертність, порівняно з минулим 
роком, також знизилася. Пацієнти от-
римують специфічну антибактеріаль-

ну терапію безкоштовно. Лікування 
– від 6 до 20 місяців залежно від чут-
ливості до туберкульозної палички.

Активна форма хвороби спостеріга-
ється у 41 людини. Вони лікуються і 
амбулаторно, і стаціонарно (в Полтаві 
та Кременчуці). Більша частина хво-
рих лікуються абулаторно – під наг-
лядом сімейного лікаря.

КНП «Гадяцька МЦЛ»

Таке питання ми регулярно чуємо 
від пацієнтів міської лікарні. 
Обґрунтоване пояснення надав 
директор КНП «Гадяцька МЦЛ» 
Олександр Шаповал. Він стверджує, 
що винна у всьому – бюрократія під 
час процедури реєстрації вказаного 
медичного обладнання. 

«Мамограф і апарат КТ - це рентге-
нівські пристрої, які умовно відносять-
ся до небезпечних для здоров’я. Від-
повідно, для їх використання потрібні 
спеціально обладнані приміщення, де 
проведені відповідні захисні заходи. 

Згідно процедури реєстрації цьо-

го медобладнання, спочатку надають 
дозвіл на зберігання. Цей дозвіл лі-
карня вже має. Далі приміщення для 
встановлення обладнання повинен ог-
лянути інспектор і якщо воно відпові-
датиме нормам, видають ліцензію на 
використання.

Для мамографа таке приміщення вже 
готове, а для комп’ютерного томогра-
фа - на стадії підготовки. Орієнтовно 
до кінця квітня сподіваємось отрима-
ти ліцензію і почати використовувати 
прилади.»

Оксана Кириченко

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА ГРИП ТА ГРІ 

ЧОМУ ДОСІ НЕ ПРАЦЮЄ 
МАМОГРАФ І КТ?Боротьба проти 

туберкульозу

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової 
палати Касаційного цивільного суду залишив без змін 
судові рішення районного та апеляційного судів, якими 
відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним 
та скасування наказу директора ліцею про відсторонення 
від занять учениці, не щепленої за віком. Про це повідомив 
Верховний суд України, 23 березня.

Продовжуємо вас інформувати про 
ситуацію із COVID-19.

На 30 березня, у Полтавській облас-
ті лабораторно підтвердили 490 нових 
випадків захворювання на коронаві-
рус. У зв’язку з погіршенням епідемі-
ологічної ситуації в Україні внаслідок 
COVID-19, на Полтавщині встановле-
ний «помаранчевий» рівень епідеміч-
ної небезпеки, який «сигналізує про 
потенційну небезпеку» — наближен-
ня до «червоного» рівня.

Згідно інформації директора КНП 
«Гадяцька МЦЛ» Олександра Шапо-
вала, у стаціонарі інфекційного гос-
піталю перебуває 76 пацієнтів (50 із 
підтвердженим діагнозом і 26 із підоз-
рою). У палаті інтенсивної терапії – 5 
пацієнтів. Із них на апараті штучної 

вентиляції легень 4 пацієнтів. На під-
тримці дихання кисневими генерато-
рами 23 хворих. Підтримують дихан-
ня кисневими балонами 8 пацієнтам. 

Кількість летальних випадків за 
весь період карантину – 40.

 
У зв’язку із збільшенням захворю-

ваності на COVID-19, адмінстрація 
медзакладу просить обмежити пла-
нові звернення в поліклінічне відді-
лення КНП «Гадяцька МЦЛ» (до ву-
зькопрофільних фахівців (другого 
рівня).

Просимо із розумінням 
поставитись до протиепідемічних 
заходів - носіть маски, 
користуйтеся антисептиками і 
зберігайте соціальну дистанцію!

Оксана Кириченко

НОВИНИ КАРАНТИНУ
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Кабінет Міністрів підтримав рішення про збере-
ження ціни на електроенергію для населення на рів-
ні 1 гривні 68 копійок за кіловат/годину після 31 бе-
резня 2021 року.

Таке рішення уряд ухвалив 25 березня, повідомляє 
прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що державна компанія «Енергоа-
том» продовжить постачати електроенергію для лю-
дей за поточною ціною. На який період, Шмигаль не 
уточнив.

Водночас, за його словами, уряд дозволив компанії 
«повноцінно працювати на ринку». Це, мовляв, на-
дасть «Енергоатому» можливість отримувати необ-
хідні кошти для ремонтів, модернізації та безпечного 
функціонування атомних електростанцій.

«Питання тарифів, розвитку енергетичних ринків 
та конкуренції на них постійно залишається на на-
шому (урядовому — ред.) порядку денному», — до-
дав Шмигаль.

Що передувало?
З першим днем нового року в Україні перестав пра-

цювати пільговий тариф на електроенергію. Відто-
ді вартість розраховуватиметься за єдиною ціною — 
1,68 гривні за кВт/год.

У Міністерстві енергетики заявили, що продовжи-
ли термін дії положення про ПСО, за яким і збері-
гається єдиний тариф 1,68 гривні за кВт/год, бо без 
нього ціна на електроенергію зросла б у понад 2,5 
рази — до 3,30 гривні за кВт/год.

Попри це, зростання тарифу все-таки відбулось, 
бо уряд скасував пільговий тариф за перші 100 кВт/
год, який складав 90 копійок. Тобто якщо раніше ви 
сплачували за перші 100 кВт/год по тарифу 90 копі-
йок (загалом виходило 90 гривень), то з 1 січня за ці 
100 кВт/год доведеться платити по єдиному тарифу 
— 168 гривень. Зростання складає 78 гривень.

В Україні державні екоінспектори призначили 744 
штрафи за спалювання трави у 2020 році — лише 2 з 
них Полтавщині

Державна екологічна інспекція Центрального ок-
ругу, яка опікується Черкаською та Полтавською об-
ластями, за весь 2020 рік наклала 48 штрафів за спа-
лювання трави та листя. При цьому лише 2 з них 
стосувалися Полтавщини. Таку інформацію нада-
ла Держекоінспекція у відповідь на інформаційний 
запит.

Загалом же в Україні таких штрафів наклали 744. 
Найбільше — у Львівській області (179), а найменше 
— у Дніпропетровській та Київській областях.

Виписані штрафи стосувалися ст. 77-1 КУпАП (Са-
мовільне випалювання рослинності або її залишків). 
З квітня минулого року штраф за таке порушення 
збільшили у кілька разів — наразі він становить 3060-
6120 грн для громадян та 15300-21420 грн для поса-
дових осіб.

Під дію такого покарання потрапляють такі пору-
шення як випалювання у населених пунктах без до-
тримання порядку, встановленого центральним ор-
ганом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони навколишнього 
природного середовища:

стерні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, вод-
но-болотною та іншою природною рослинністю;

рослинності або її залишків та опалого листя на 
землях с/г призначення, у смугах відводу автодоріг 
і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та 
газонів.

Окрім того, 4 березня 2021 року набули чинності 
зміни до цього Кодексу, відповідного до яких інспек-
тори тепер можуть не просто складати протоколи 
щодо самовільного випалювання, а й самостійно роз-
глядати справи про відповідні адмінпорушення. Тоб-
то екоінспектор тепер не зобов’язаний доводити наяв-
ність порушення в суді, а може сам виписати штраф.

Такі повноваження інспекторів розповсюджують-
ся і на ст. 77 КУпАП (Порушення вимог пожежної 
безпеки в лісах). За це громадяни можуть отримати 
1530-4590 грн штрафу, а посадові особи — 4590-15300 
грн штрафу. Якщо ж це призвело до лісової пожежі, 
поширення її на значну територію, знищення або по-
шкодження лісу, то тут вже загрожує 4590-15300 грн 
штрафу для громадян та 10710-30600 грн штрафу для 
посадових осіб.

Також нова версія ст. 175 КУпАП (Порушення вста-
новлених законодавством вимог пожежної безпеки) 
передбачає накладення на громадян 1700-3400 грн 

штрафу, а на посадовців — 3400-5100 грн штрафу.
А ст. 175-2 КУпАП (Здійснення суб’єктом господа-

рювання господарської діяльності без декларації від-
повідності матеріально-технічної бази вимогам за-
конодавства у сфері пожежної безпеки) передбачає 
штраф 2550-3400 грн для громадян.

Втім, підвищення штрафів минулого року особли-
во не допомогло у боротьбі із підпалюванням рослин-
ності. Масштабні пожежі були зафіксовані на Пол-
тавщині і навесні, і восени. А восени 2019 року кілька 
тижнів мешканці Полтави та Полтавщини, а також 
сусідніх регіонів страждали від підвищення концен-
трації чадного газу. Цього року історія повторюється. 
Наприклад, лише за добу 10 березня у 6-ти громадах 
області вигоріло 22 га сухої трави та очерету.

Статистика щодо пожеж на Полтавщині
Пожежі на сільськогосподарських угіддях
За інформацією Департаменту з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохо-
ронними органами ПОДА, у 2020 році на території 
Полтавської області виникло 38 пожеж на сільсько-
господарських угіддях, що на 19% менше, ніж за цей 
період у 2019 році, коли виникло 47 випадків таких 
пожеж.

Загальна площа знищеної сільськогосподарської 
продукції у 2020 році становить 249,1 га, що на 40 % 
менше, ніж у 2019 році — 414,4 га. Найбільша кіль-
кість пожеж на сільськогосподарських угіддях вини-
кла на території Полтавського — 9, Чутівського — 5, 
Машівського — 1.

Основними причинами пожеж на сільськогосподар-
ських угіддях є необережне поводження з вогнем, ви-
палювання залишків сільськогосподарських культур 
та стерні і навмисні підпали.

Пожежі у лісах
Також у 2020 році на території Полтавської облас-

ті виникли 132 лісові пожежі, внаслідок яких вигорі-
ло 162,5 га лісової підстилки. У 2019 році на терито-
рії Полтавської області виникло 28 лісових пожеж, 
внаслідок яких вигоріло 24,9 га лісової підстилки. 
Загальна кількість випадків виникнення лісових по-
жеж за 2020 рік на 371% більша кількості випадків у 
2019 року.

Найбільша кількість лісових пожеж зафіксована 
в ДП «Полтавське лісове господарство» – 42. Най-
більша кількість пошкодженої території сталася в ДП 
«Полтавське лісове господарство» – 45,47 га площі лі-
сової підстилки.

Це сотні мільйонів доларів,  
які зекономили на закупівлях

У 2020 році населення України використало 8,2 
млрд кубометрів газу це на 14% менше, ніж було ви-
користано у 2019-му. Таким чином на закупівлю газу 
витратили на 220 мільйонів доларів менше.

Про це повідомляє Державне агентство з енер-
гоефективності та енергозбереження України 
(Держенергоефективності).

Там кажуть, що скорочення споживання газу від-
бувається з різних причин. Наприклад, на це впли-
вають різноманітні програми підтримки: «теплі кре-
дити», Фонд енергоефективності, місцеві програми 
співфінансування тощо.

Так, «теплими кредитами» у 2020 році скори-
сталося понад 110 тисяч людей, вони інвестува-
ли 1,04 млрд грн в енергоефективні заходи. Оцінка 
цієї програми показує, що в середньому людям вда-
лося економити близько 30% на газі, зазначають у 
Держенергоефективності.

З іншого боку, бюджетні та релігійні організації 
споживали стільки ж газу, скільки й у 2019-му при-
близно 400 мільйонів кубометрів.

Водночас підприємства теплокомуненерго збіль-
шили використання газу на 3%, до 7,6 мільярда кубо-
метрів. Частково такі показники пов›язують із біль-
шими морозами взимку 2020 року в порівнянні із 
відповідним періодом 2019-го. Однак говорять і про 
потребу розвивати біоенергетичні проєкти, які без-
посередньо заміщують газ.

Загалом же у 2020 році Україна спожила 24 мільяр-
ди кубометрів газу. Це на 6% менше, ніж у 2019 році, 
коли було спожито 25,4 мільярда кубометрів газу.

«Як бачимо, можливість зменшити імпортозалеж-
ність країни та заощадити кошти додаткові аргумен-
ти на користь заміщення споживання газу, розвитку 
сфери енергоефективності та біоенергетики», кажуть 
у Держенергоефективності.

Так, минулого року у проєкти відновлюваної енер-
гетики та енергоефективності (зокрема, через «теплі 
кредити» й енергосервіс) залучили понад 1,3 мільяр-
да євро інвестицій.

Голова Держенергоефективності, разом із банка-
ми-партнерами підписав договори про взаємодію для 
реалізації державної програми «теплих кредитів» для 
населення у 2021 році. 

Таким чином, «Ощадбанк» та «Укргазбанк» гото-
ві розпочати у цьому році видачу населенню «теплих 
кредитів», частину яких відшкодує держава, а саме: 

35 % - на енергоефективні заходи у приватних бу-
динках; 20 % - на твердопаливні котли (35% - для 
субсидіантів).

Також у 2021 році розширено заходи програми. 
Українці мають унікальну нагоду отримати держав-
ну підтримку, встановлюючи таке обладнання:

електроакумулюючі системи (системи накопичен-
ня енергії); електрозарядки для електромобілів; інте-
лектуальні лічильники електричної енергії. 

«Наш пріоритет – підтримати та допомогти насе-
ленню впроваджувати енергоефективні заходи. Адже 
підвищення енергоефективності у будинку – це єди-
ний надійний спосіб зменшити витрати на комуналь-
ні послуги та одночасно створити комфортні умо-
ви в оселі. Як свідчить досвід учасників програми, 
комплексна термомодернізація будинку дає най-
кращий ефект – до 50% і більше економії на опа-

ленні», - повідомив Костянтин Гура, т. в. о. Голови 
Держенергоефективності.  

Оскільки щороку спостерігається високий попит 
на програму вже впродовж перших місяців її робо-
ти, рекомендуємо усім охочим раніше звертатися до 
«Ощадбанку» та «Укргазбанку», щоб встигнути отри-
мати фінансування на енергоощадні заходи.

Зробіть своє житло енергоефективним і комфорт-
ним, а платіжки – меншими!

Водночас, звертаємо увагу усіх позичальників на 
необхідність дотримання умов карантину та вико-
ристання дистанційних каналів обслуговування у 
банках.

ДОВІДКОВО:
З питань участі у програмі «теплих 
кредитів» звертайтеся до Call-центру 
Держенергоефективності: (044) 296-71-60, 
(044) 292-32-57,  energoefect@saee.gov.ua, а 
також до «Укргазбанку» та «Ощадбанку».
Деталі щодо умов програми: https://saee.
gov.ua/uk/consumers/tepli-kredyty.

Управління комунікації та зв’язків з громадськістю

УРЯД ЗБЕРІГ ПОТОЧНУ 
ЦІНУ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ 
НА РІВНІ 1,68 ГРН

УКРАЇНЦІ 
СКОРОТИЛИ 
СПОЖИВАННЯ 
ГАЗУ НА 14%

За рік на полтавщині за випалювання 
трави та листя екоінспектори виписали 
лише два штрафи

Банки розпочинають видачу 
кредитів населенню

«ТЕПЛІ КРЕДИТИ» – 2021
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Гетьман Іван Мазепа прагнув визволити Укра-
їну з-під московського ярма. Він все більше пе-
реконувався в тому, що московський цар Петро I 
нищить основи Гетьманщини як держави. Отож, 
Мазепа вирішив використати умови, створе-
ні Великою Північною війною між Швецією 
і Московією (1700—1721 рр.) й пішов на від-
рив від Москви, обравши в союзники молодого 
і амбітного короля Швеції Карла ХII. За Мазе-
пою також пішло Українське козацтво на чолі з 
кошовим отаманом Костем Гордієнком і провід-
ні  члени старшини  Гетьманщини. Дізнавшись 
про перехід Мазепи на шведську сторону, Пе-
тро І дає наказ своєму сатрапу Меншикову зни-
щити гетьманську столицю Батурин. За свідчен-
ням шведського історика Фрікселя, Меншиков 
наказав розп’ясти трупи козаків на плотах і пу-
стити їх по річці Сейм. Цей акт тероризму мав 
на меті залякати українців. Московити хотіли, 
щоб населення Гетьманщини побачило долю, 
що спіткала Батурин. Знищення Батурина ра-
зом із цивільним населенням було трагедією не 
тільки українського, а й міжнародного, європей-
ського рівня. Після втрати Батурина шведська 
армія Карла ХІІ та українські козаки під прово-
дом гетьмана Івана Мазепи попрямували на пів-
день - у ще не торкнутий війною район Ромни 
– Гадяч – Лохвиця. Надіялися перезимувати в 
теплих квартирах, перекрити шлях московитам 
до південної України і дочекатися підмоги запо-
розьких козаків під проводом Костя Гордієнка, 
військ польського короля Станіслава Лещин-
ського та відновити похід на Москву.

«З Божою допомогою хочемо 
боронити український народ»
Як слушно зауважив шведський історик Пе-

тер Енглунд: «Розпочалось змагання в бігу по 
Україні. Шведські та московські сили швидко 
рухались на південь: обидві сторони намагалися 
взяти під свій контроль якомога більшу частину 
цієї родючої провінції. Московитам найчастіше 
вдавалося прийти першими, спалити і пограбу-
вати все навкруги».

18 листопада 1708 р. Карл ХІІ зайняв Ром-
ни, а 19 листопада Іван Мазепа – Гадяч. У дру-
гій половині цього ж місяця та в першій поло-
вині грудня район розквартирування союзного 
війська (шведів та козаків) сягав від Ромен на 
півночі до Лохвиці на півдні, від Гадяча на сході 
до Прилук на заході. Московська армія, Петро І 
у цей час розташувались у районі Лебедина. До 
початку активних військових дій розпочалася, 
за визначенням Б. Крупницького, «війна мані-
фестів». До українського народу звернулися Пе-
тро І, Карл ХІІ, Іван Мазепа. Цікавий маніфест 
Карла ХІІ, що його підготували державний се-
кретар Швеції О. Гермелін і генеральний писар 
Пилип Орлик українською мовою: «З Божою 
допомогою хочемо боронити український народ 
і хоронити його аж до хвилини, коли скинувши 
із себе московське ярмо, поверне він свої давні 
права і вольності». А в цей час страшним відгу-
ком покотилася Україною звістка про криваву 
розправу О. Меншикова у Батурині; ще більше 
жахали козаків чутки, які доходили із Глухова 
та Лебедина, про нечувані муки, які терпіли ма-
зепинці під час допитів. Лестощами та погро-
зами, натравлюванням козаків один на одного 
Петро І домігся головної мети – нейтралізації 
українського суспільства. Давид Натан Зільтман 
(пруський доброволець у шведській армії) запи-
сав у своєму щоденнику: «…коли шведське вій-
сько проходило через українські села, то всюди 
селяни на прихід короля подавали йому хліб, 
сіль і яблука. Натомість ворожо поставилися 
до шведів міста Сміла і Зіньківці». Тож україн-
ське населення по-різному ставилося до шве-
дів і до московитів. Це відношення визначало-
ся так: хто перший підступав до містечка, того 
і впускали, адже зачинись жителі у фортеці, її 
здобували б і московити, і шведи. Але найгірше 
було населенню тих міст і містечок, які спочат-
ку були зайняті шведами, а потім залишені під 
натиском московитів. Московське командуван-
ня за лояльне ставлення до шведської армії під-
давало такі населені пункти вогню і мечу. Так, 
наприклад, сталося у Ромнах, коли 19 грудня 
1708 р. шведи залишили це місто і його зайня-
ли московити, про що повідомив Петра І його 
генерал-ад’ютант А. Ушаков: «…тутошнего на-
рода домы пришли в разорение, якобы по пове-
лению высших командиров. При них команди-
рованные драгуны храмы отбивали и домы их 
грабили. И потом онде командиры приказали то 
местечко и слободы жечь». З огляду на це укра-
їнське населення впускало до містечок москови-
тів, а опинившись у них заручниками, змушене 
було вести боротьбу проти шведів. Такими за-
ручниками і стали жителі містечка Веприк, які, 
боячись репресій, впустили у фортецю москов-
ський гарнізон.

Ускладнювали ситуацію для шведів і погод-

ні умови. Впродовж грудня 1708 – січня 1709 
р. стояли люті тридцятиградусні морози, що 
спричинили загибель та каліцтво 4 тисяч шве-
дів. Словацький священик Д. Крман у своєму 
щоденнику в ніч на 30 грудня 1708 р. залишив 
такий запис: «Крижаний скіфський вітер про-
низував до кісток. Деякі з наших кучерів поза-
мерзали в дорозі, інші сиділи на возах у напівп-
ритомному стані. У декого обмерзли пальці рук 
та ніг, обличчя. Випущена з уст слюна замерзала 
скоріше, ніж падала на землю. Можна було поба-
чити солдатів без рук, без ніг, без пальців». «Що-
ранку збирали сотні замерзлих солдатів, обслу-
ги, солдатських дружин і дітей…».

Бої за Веприк
І саме в ці люті грудневі та січневі дні з 1708 

на 1709 рік розгорнулися бої за Веприк, який за 
стратегічним значенням та по втратах стоїть зра-
зу ж після Полтави.

Отож, Веприк. Розташований на лівому бе-
резі р. Псел, по обидва боки його притоки р. 
Веприк, за 14 км від Гадяча, він на час зайнят-
тя (листопад – січень) союзною армією райо-
ну Ромни – Лохвиця – Гадяч опинився в безпо-
середній близькості цього розквартирування, 
зайнятий московським гарнізоном і розташо-
ваними тут значними військовими силами К. 
Ренне, які здійснювали безперестанні напади на 
супротивників. Щоб ліквідувати у себе в тилу 
московський гарнізон та отримати найсхіднішу 
точку на шляху до Слобідської України і голов-
ної ставки московитів у Лебедині та в майбут-
ньому розпочати наступ на Москву, Карлу ХІІ 
необхідно було оволодіти Веприком. Не мен-
ше важило це містечко і для московської армії. 
Визначалося це, перш за все, його географічним 
розташуванням – лежав на шляху Київ – Бєл-
город і був останнім східним московським фор-
постом у Гетьманщині, що прикривав шлях до 
району розквартирування московських військ 
та головної квартири у Лебедині. Тому Петро І 
наказав укріпити містечка, які лежали у верхній 
течії Псла: Веприк, Лебедин, Суми та Охтирку, 
остання знаходилася на південний схід від Ве-
прика. Московський цар особисто оглянув укрі-
плення вище названих містечок, а у Веприку, як 
зазначено в «Журнале или по денной записке…
Петра…» був 30 листопада, 3, 7, 9 грудня. «Жур-
нал…» дає відомості і про московські сили, що 
перебували у Веприку – гарнізон чисельністю 
1500 солдат, «а около по деревням стояли дра-
гунские полки с генерал-лейтенантом Реном». 
Дещо уточнюють «Письма и бумаги Петра І»: 
«гарнізон Веприка складався із 1100 солдатів 
Переяславського піхотного полку, одного ба-
тальйону Івангородського піхотного полку під 
командуванням підполковника Юрлова, кількох 
сот місцевих козаків і селян навколишніх сіл». 
За підрахунками офіційного історіографа Кар-
ла ХІІ Г. Нордберга у фортеці було більше 1600 
московських вояків, а «місцевими жителями» 
(400-500 осіб) – козаки Харківського полку. За 
свідченням генерал-квартирмейстера шведської 
армії А. Юленкрука, «6 тисяч московських во-
яків при підході шведів відступили від Вепри-
ка в напрямку до Лебедина; у фортеці залиши-
лося більше 2 тисяч осіб, які закрили ворота». 
Начальником Веприцького гарнізону був при-
значений командир Переяславського полку В. 
Фермор (шотландець), Веприцькою сотнею ко-
мандував сотник Л. Масюк (помер у 1734 р.). Та 
найбільш цінним джерелом є лист генерал-лей-
тенанта К. Ренне до О. Меншикова від 22 груд-
ня 1708 р., який і сповіщає, що саме в цей день 
під Веприк підійшли шведи. Одразу ж зав’яза-
лася перестрілка, К. Ренне відступив, спалив-

ши передмістя, але, як свідчить генерал, до гар-
нізону добавив драгунів. Суттєвим фактом є й 
те, що саме з цього листа К. Ренне до О. Мен-
шикова, в наступних по часу листах до Петра І, 
ми дізнаємося, що під командою генерала була 
«нерегулярна кіннота», тобто слобідські козаки, 
волохи, калмики. 

Які ж сили мав Карл ХІІ під Веприком? Ро-
сійські історики стверджують, що Карл ХІІ під-
вів під Веприк усі свої війська. К. Ренне у ци-
тованому вище листі зазначив: «У неприятеля 
більше пехоты, а коницы не так». «Письма и бу-
маги Петра І» констатують те, що сили шведів 
переважали сили гарнізону Веприка в десять ра-
зів. Знаючи, яка була армія з Карлом ХІІ на по-
чаток вступу в Сіверщину, враховуючи понесені 
втрати шведів, залоги по містах, можна вста-
новити, що під Веприком знаходилося близь-
ко 10 тисяч шведів. На жаль, шведські джерела 
не дають точної цифри. У щоденнику фенри-
ка Р. Петре є перелік полків, які взяли участь у 
штурмі фортеці: «Піхота: Упландський, Остге-
таландський, Вестгеталандський, Кроноберг-
ський, Смоландський, Йончепингський, Смо-
ландський. Драгунів: два полки. Крам того були 
присутні й інші полки. Вони не брали участі в 
першій атаці, але призначалися для другої». 

Такі були сили сторін. Що ж являв собою Ве-
прик у фортифікаційному плані? У «Журналі… 
Петра І» зазначено: «Сей город казацкий сделан 
образом редута четвероугольной немалой веле-
чины, что нашим с трудностью было обнять. Пу-
шек наши имели три полковых». Отже, фортеця 
знаходилася в центрі нинішнього села на підви-
щенні й утворювала чотирикутник, типу редута. 
З півночі і з заходу її омивала р. Веприк, у запла-
ві – болота і вільхові ліси та болотиста притока 
річки Веприк, східну частину фортеці прорізав 
глибокий яр, фортеця мала одні ворота – на пів-
денній стороні.

З 22 грудня 1708 р. розпочалася облога Ве-
прика; 28 грудня Карл ХІІ, ідучи на Зіньків, по-
силив блокаду; 5 січня 1709 р. особисто прибув 
під Веприк. Петро І залишив головну ставку 
московських військ у Лебедині, поїхав подалі 
від Веприка – до Сум, куди прибув 26 грудня 
1708 року з двома полками гвардії, що викону-
вала функції охорони, та з Інгерманландським 
і Астраханським полками. Чому Петро І поїхав 
подалі від Веприка і так убезпечив себе? Чому, 
надаючи великого значення цьому сотенному 
містечку Гетьманщини, не забезпечив його знач-
ними силами і залишив гарнізон напризволя-
ще? Проливають світло на ці запитання два ли-
сти Петра І до коменданта Веприка В. Фермора 
від 2 і 3 січня 1709 р. із Сум. Наведемо їх ос-
новний зміст.

У листі від 2 січня зазначено: «…понеже не-
приятель частью войска вам ничего учинить не 
может, а ежели б всею армиею стал к вам при-
ступать, тога мы вас не оставим и со всею ар-
миею будем секуровать».

Лист від 3 січня повідомляє: «Поневаж указ 
имею, чтоб вас вывести из Веприка, и для того 
будут к вам несколько войска тайно присланы. 
И когда от того войска с указом кто к вам при-
дет, тотчас налегке подите (только взяв ружье 
и пушки) туды, куды вам тот от войска при-
сланный скажет. Также послан и явный указ к 
вам для лица, а не для дела. И сее дело о вашем 
выходе держи зело тайно, дабы никто не ведал, 
чтоб из туточних жителів кто не перекинулся и 
не сказал». Петро І пише, що «також послан и 
явный указ к вам для лица». Мабуть, цим «яв-
ним», не таємним указом «для лица», тобто та-
ким, що не потрібно виконувати, був лист Петра 
І від 2 січня. Лист же від 3 січня був секретним 

і містив указівки, які в дійсності потрібно вико-
нувати. Із цих настанов видно, що московське 
командування вирішило, обманувши пильність 
шведських військ, таємно вивести гарнізон із 
фортеці. Про цей план, здійснити який не вда-
лося, йде мова також і в таємному листі до О. 
Меншикова від 28 грудня: «…гарнизон наш еще 
у Веприке, понеже бо господин Чернцов и го-
сподин Шидловский еще с полковником Кам-
пелем не случились, а случаються сей прошлой 
ночи, и оной гарнізон окружат и будут прово-
дить на указанное место…».

Тож, маючи власноручні листи Петра І і лист 
К. Ренне, можна припустити, що цар думав нада-
ти допомогу блокованому гарнізону, адже було 
зрозуміло, що без додаткової допомоги – гар-
нізон приречений. Чому ж, незважаючи на те, 
що про неї йшла мова у таємному листі, датова-
ному 28 грудня (саме на цей час припадає поя-
ва останнього роз’їзду підрозділів К. Ренне під 
Веприком), вона не була надана. Відомо також, 
що ще 27 грудня підрозділи Кампеля і Шид-
ловського повинні були об’єднатися, однак чо-
мусь цього не сталося, веприцький гарнізон не 
був виведений, а свої листи до коменданта ве-
прицької фортеці Петро І надіслав значно пі-
зніше? Відповідь одна: під Веприком Петро І ще 
дотримувався Жовквівської тактики - не ув’язу-
ватись зі своїм військом у генеральну баталію. 
Тому корпус К. Ренне відійшов до Лебедина, а 
сам Петро І поїхав до Сум, гарнізон залишили 
напризволяще, але, щоб він боронився і вимоту-
вав сили шведів, були надіслані 2 і 3 січня листи, 
які давали гарнізону надію на підмогу. Тому-то й 
були відкинуті комендантом В. Фермором про-
позиції про здачу фортеці в надії, що прийде до-
помога, і так вперто боронились до останнього 
(штурм тривав близько п’яти годин). Цим по-
яснюються і значні втрати шведів – 1410 осіб, 
втрати гарнізону склали 174 особи, в полон взя-
то 1400 московитів, 400 козаків та місцевих жи-
телів (за російськими джерелами). За шведськи-
ми джерелами, згідно щоденника Д. Зільтмана 
– 200 вбито, 1000 – поранено; за Г. Нордбергом 
– 400 вбито, 700 – поранено. Карл ХІІ, незважа-
ючи на те, що його армія понесла значні втрати, 
гуманно поступив із московських гарнізоном, 
козаками й жителями Веприка. Як зазначив М. 
Костомаров, посилаючись на свідчення офіцій-
ного історіографа Карла ХІІ Г. Адлерфельда: «…
полонений гарнізон було відправлено у Зіньків, 
багато з них загинуло від морозу, а ті, що прибу-
ли у Зіньків, мали хороше утримання і ходили 
майже на свободі. Кожному із них король видав 
по десять польських злотих. Всі малоросіяни, на 
прохання І. Мазепи, були відпущені на свобо-
ду. Веприк, за королівським наказом, був спале-
ний майором Вільдемеєром». За свідченням А. 
Юленкрука Карл ХІІ наказав московських вій-
ськовополонених веприцького гарнізону розпо-
ділити на партії по 300 осіб і обміняти на швед-
ських полонених; але обмін не відбувся. 

Підсумовуючи вищесказане, слід відзначи-
ти: Петро І був зацікавлений у тому, щоб шведи 
штурмували Веприк (знекровлення шведської 
армії, а для себе – виграти час, укріпити насе-
лені пункти Слобідської України та не допусти-
ти наступу шведської армії у напрямку Харків – 
Бєлгород – Москва). 

На думку шведського історика А. Стілле, 
«взяття Веприка не було окремим заходом, са-
мостійною метою, а було лише першим етапом 
остаточного наступу на московські позиції на 
лінії Псла, а звідти на шлях Бєлгород-Курськ. 
Московське командування саме з такої точки 
зору дивилося на атаку Веприка. У Москві го-
ворили, що «шведи так здійснили стрибок на дві 
милі ближче до Бєлгорода».

Сучасний російський історик Сергій Іванюк 
на підставі раніше не вивчених документів довів, 
що Веприк був центром дислокації мобільного 
кавалерійського корпусу генерал-лейтенанта К. 
Ренне (драгуни, донські і харківські козаки, чу-
гуївські калмики, волохи), який здійснював роз-
відувально-диверсійну діяльність в районі роз-
квартирування шведських військ (Гадяч та його 
околиці). На думку цього вченого, «у результа-
ті успішних дій Карла ХІІ кавалерія К. Ренне 
відступила, а фортеця Веприк після капітуля-
ції була знищена».

Численні знахідки куль, ядер, уламків від 
ядер і бомб, віднайдені в районі Веприка Між-
народною археологічною експедицією (Швеція, 
США, Україна) у 2008 році, підтверджують факт 
бойових дій тут понад 300 років тому.

Людмила Шендрик, заступниця директора 
з наукової роботи Державного історико-

культурного заповідника «Поле Полтавської 
битви» (для Північно-східного відділу 

Українського інституту  
національної пам’яті)

 

МІСТЕЧКО ВЕПРИК, НЕПОДАЛІК ГАДЯЧА, ПІД ЧАС 
ПОДІЙ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОГО ВИСТУПУ ГЕТЬМАНА 
ІВАНА МАЗЕПИ ТА ВЕЛИКОЇ ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ

Оборона Веприка (зима 1708-1709).  
Худ. Г. Ліснер
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.10 Енеїда.
6.30 М/ф «Парасолька i 
автомобiль».
6.40 М/ф «Парасолька на 
риболовлi».
6.50 М/ф «Парасолька на 
полюваннi».
7.00,8.00,9.00,13.00,
18.00,21.00,23.35,5.10
Новини.
7.05,8.05,9.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
9.30,1.00 Т/с «Вiра». 
11.05 Солодка дача.
11.30 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
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 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
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 #ВУкраїнi.
0.25,2.30,3.05,5.05 По-
года.
4.10 Д/ф «Вiйна на нульо-
вому кiлометрi». (12+).

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.15
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.50,3.30 «Мисливцi за 
нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
20.45 Т/с «Папiк 2». (12+).
22.15 Т/с «Свати».
23.40,0.55 Т/с «Кухня».
1.55 Комедiя «Скажене 
весiлля».

3.40,18.00,19.00 «Стосу-
ється кожного».
4.25 «Великi українцi».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.05 «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 «Планета оди-
накiв». (16+).
14.50,15.45 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «За справу бе-
реться Шекспiр 2». (12+).
1.35 Т/с «Спокуса 2». 
(12+).

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 Pro Вiйсько.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15,13.10 Д/с «Крила 
вiйни».
8.10 Д/с «Неймовiрнi ви-
находи».
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».
19.30,1.15 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 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна 
зброя». (16+).
11.55,13.15 Т/с «Пес». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. День.
13.40,22.35 Т/с «Розтин 
покаже 2». (16+).
15.30,16.15 Х/ф «Фор-
рест Гамп».
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15,1.55 Громадянська 
оборона.
21.25 Т/с «Пес 6». (16+).
0.25 Х/ф «Мисливцi на 
вiдьом». (18+).
2.40 Я зняв!

5.15,5.50 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.50 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35,0.55 Слiдство ве-
дуть екстрасенси. (16+).
13.20,14.50 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». (12+).
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». 
(16+).

10.10 Х/ф «Зорянi вiйни: 
Останнi джедаї». (12+).
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 «Таксi». (16+).
23.00 Х/ф «Нью-Йоркське 
таксi».
0.40 Т/с «Хронiки Шан-
нари». (16+).
2.30 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,3.25 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45 Реальна мiстика.
13.50,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 3». (16+).
17.10,4.45 Т/с «Виклик 2». 
(12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Без тебе», 3 i 4 
с. (16+).
23.10 Т/с «Без тебе», 4 с. 
(16+).
23.20 Т/с «Мiж любов`ю i 
ненавистю», 1 i 2 с. (16+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Мiж любов`ю i 
ненавистю», 3 i 4 с. (16+).
4.15 Контролер.

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. 
Леончук.
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 «Вiйна за незалеж-
нiсть».

6.00 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна», 2 с. (12+).
7.50 Х/ф «Мама не горюй 
2». (18+).
10.00 Х/ф «Родина». (18+).
12.25 Х/ф «Час пик». 
(16+).
14.25 Х/ф «Мама не 
горюй». (18+).
16.10 Х/ф «Петля вре-
мени». (США). (18+).
18.55 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (18+).
21.20 Х/ф «Околофут-
бола». (16+).
23.20 Х/ф «Ночной про-
давец». (16+).
1.05 Х/ф «Пришельцы». 
(Франция). (16+).
3.15 Х/ф «Аритмия». (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Дай лапу».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.30,23.00 Т/с «Грань». 
(16+).
13.50 «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. 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.
13.00,16.20,0.40 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.

6.00,10.40,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
7.50,17.15,3.05 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.35
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.05 «Свiдок. Агенти».
15.30 «Мiсто, яке зрадили. 
Києву часiв окупацiї при-
свячується».
16.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
18.20 «Будьте здоровi».
23.00 Х/ф «Зниклi серед 
живих».
0.35 Х/ф «Точка неповер-
нення». (16+).
3.30 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя».
5.00 «Top Shop».

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».
16.45,2.50 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Неслом-
ленная».
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.55 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.10 «Острова». В. Са-
фонов.
3.10 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитський Київ.
9.15,1.40 Правда життя.
10.15,0.30 Речовий 
доказ.
11.25,14.20 Свiт дикої 
природи.
12.25,18.00 Дика при-
рода Чилi.
13.20 Скептик.
15.20,19.55 Фантастичнi 
iсторiї.
16.15,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
17.05 Вiн i вона. Бiй за 
життя.
18.55 Там, де нас нема.
20.50 Шукачi неприєм-
ностей.
22.30 Дикi Кариби.
23.30 Бойовi машини.
2.40 Нашi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,0.00 Сiмейка У.
9.15 Танька i Володька.
9.45,10.45,19.15 Країна 
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 «Перевiзник 2».
23.00 Країна У.
0.30 Одного разу в Одесi.
1.00 Казки У Кiно.
1.30 Рятiвники.

2.30 Т/с «Хамелеон». 
(16+).
3.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30,16.10 Х/ф «За-
бытое». (США). (16+).
8.00 Х/ф «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя». (США). 
(16+).
10.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». (США). (12+).
12.25 Х/ф «Пятый эле-
мент». (Франция - США). 
(16+).
14.30 Х/ф «День сурка». 
(США). (12+).
17.35 Х/ф «Дюплекс». 
(США - Германия). (16+).
19.05 Х/ф «Зеленый шер-
шень». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Шутки в сто-
рону 2: Миссия в Майами». 
(Франция). (18+).
22.50 Х/ф «Та еще па-
рочка». (США). (18+).
0.50 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (16+).
2.40 Х/ф «Четыре свадьбы 
и одни похороны». (Вели-
кобритания). (12+).
4.35 Х/ф «Чего хотят жен-
щины». (США). (16+).

6.00,18.50,2.15
«ДжеДАI».
6.25 Т/с «Рекс». (16+).
8.20 Х/ф «Геркулес». (16+).
10.15 Х/ф «Повернення 
Геркулеса». (16+).
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.45 «Спецкор».
19.25 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
20.15,21.10 Т/с «Ментiв-
ськi вiйни. Харкiв 3».
22.20,23.55 Т/с «Кiстки 
11». (16+).
2.45 «Вiн, вона та те-
левiзор».
4.10 «Бандерлоги».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05,3.10 Енеїда.
6.30 М/ф «День, коли 
щастить».
6.40 М/ф «Дерево i 
кiшка».
6.50 М/ф «Жар-птиця».
7.00,8.00,9.00,13.00,
.00,21.00,0.00,5.25
Новини.
7.05,8.05,9.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
9.30,1.05 Т/с «Вiра». 
(16+).
11.05 Солодка дача.
11.30 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
15.10,21.25,0.25,5.50
Спорт.
15.20,2.40 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».
19.55,0.35 Д/с «Супер-
чуття».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
4.10,5.20 Погода.
4.15 Д/ф «Висота 307.5». 
(12+).

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.10
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.50,3.40 «Мисливцi за 
нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
20.45 Т/с «Папiк 2». 
(12+).
22.15 Т/с «Свати».
23.40 Т/с «Кухня».
0.55 «Голос країни 11».

3.00 Х/ф «Операцiя «Ту-
шонка». (16+).

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 «Ягуар». (16+).
14.30 Х/ф «Пiд одним 
дахом». (12+).
16.10 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «За справу 
береться Шекспiр 2». 
(12+).
1.35 Т/с «Спокуса 2». 
(12+).

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,17.00,18.00,
.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 
винаходи».
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 преЗЕ-
дент.
15.30 Час «Ч».
16.00 Д/с «Божевiльний 
свiт. Гарантоване взаємо-
знищення».
17.10 Д/с «Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни».
19.30,1.15 «Кондратюк у 
понедiлок».
20.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки 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.
5.20,10.05,1.45 Грома-
дянська оборона.
6.05 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
11.00 Секретний фронт.
11.45 Анти-зомбi.
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.20,20.15 Бiльше нiж 
правда.
14.15,16.15 Х/ф «Прези-
дент Лiнкольн: Мисли-
вець на вампiрiв». (16+).
16.50 Х/ф «Останнiй 
мисливець на вiдьом». 
(16+).
18.45,21.00 Факти. 
Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 6». (16+).
22.40 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Брейвен». 
(16+).
2.30 Я зняв!

5.15,5.45 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.45 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30,0.55 Слiдство 
ведуть екстрасенси. 
(16+).
13.20,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi. 
(16+).
20.15,22.50 Т/с «Во-
рожка». (12+).
23.00 Т/с «Пiзнє каяття». 
(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 «Прибулець 
Пол». (16+).
12.30 Х/ф «Зубна фея».
16.30 Х/ф «Годзiлла». 
(16+).
19.00 Вiд пацанки до 
панянки. (16+).
21.20 Х/ф «Не гальмуй». 
(12+).
23.10 Х/ф «Таточко поне-
волi». (12+).
1.00 Х/ф «Пiд Сiльвер-
Лейк». (18+).
2.55 Служба розшуку 
дiтей.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,3.15 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45,4.05 Реальна мiс-
тика.
13.55,15.30 Т/с «Жi-
ночий лiкар 2». (16+).
17.10,4.45 Т/с «Виклик 
2». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Без тебе», 1 i 2 
с. (16+).
23.10 Т/с «Без тебе», 2 с. 
(16+).
23.20 Т/с «Кровна по-
мста», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Кровна по-
мста». (12+).

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,
,17.00,18.00,19.45 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шама-
новим та М. Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, Д. Ща-
сливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. По-
пович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Во-

лошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
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 «Приключения 
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна», 1 с. (12+).
7.50 Х/ф «Неоспоримый 
3». (США). (16+).
10.00 Х/ф «Лучшее во 
мне». (США). (16+).
12.25 Х/ф «Классик». 
(16+).
14.25 Х/ф «Заложница 
2». (Франция - США). 
(16+).
16.10 Х/ф «Матч-Пойнт». 
(США - Великобритания). 
18.55 Х/ф «Родина». 
21.20 Х/ф «Час пик». 
(16+).
23.20 Х/ф «Мама не 
горюй». (18+).
1.05 Х/ф «Мама не горюй 
2». (18+).
3.15 Х/ф «Петля вре-
мени». (США). (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.15 Х/ф «Незважаючи 
нi на що». (12+).
12.10 Х/ф «Теорiя хаосу». 
(16+).
13.45 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
15.30,22.00 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
17.15 «Орел i решка. На 
краю свiту».
19.10 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
23.50 Х/ф «Пристрастi 
Дон Жуана». (18+).

1.25 Х/ф «Андроїд». 
(16+).
2.40 «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.
13.00,16.20,0.40 Ко-
риснi поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
15.00 Спецiя.
17.10 Дачна вiдповiдь.
19.00 Майстри ремонту.
20.10 Квартирне пи-
тання.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Школа доктора Ко-
маровського.
4.10 М/ф.

4.45,5.00 «Top Shop».
5.15 Х/ф «Трест, який 
лопнув».
9.10 Х/ф «У зонi осо-
бливої уваги».
11.00,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
12.30,16.30,19.00,2.35
«Свiдок».
12.50 Х/ф «Проект А». 
(16+).
14.50 «Таємницi свiту».
15.25 «Сповiдь ката».
16.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
17.15,3.05 «Випадковий 
свiдок».
18.20 «Свiдок. Агенти».
22.55 Х/ф «Проект 
«Альфа».
0.35 Х/ф «На межi бо-
жевiлля». (16+).
3.30 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя».

6.00 «Утро России».

10.00 «О самом 
главном».
00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.45 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Склифо-
совский».
16.45,2.50 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Неслом-
ленная».
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.10 «Сати. Нескучная 
классика...» с Д. Кра-
мером и П. Осетинской.
3.10 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитська Одеса.
8.30,1.40 Правда життя.
10.00,0.30 Речовий 
доказ.
11.10,14.05 Свiт дикої 
природи.
12.10,17.55 Дика при-
рода Чилi.
13.10 Скептик.
15.05,19.50 Фантастичнi 
iсторiї.
16.05,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
17.00,20.50 Шукачi не-
приємностей.
18.50 Там, де нас нема.
22.30 Дика Iндiя.
23.30 Бойовi машини.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,20.15 Од-
ного разу пiд Полтавою.
8.45,0.00 Сiмейка У.
9.15 Танька i Володька.
9.45,10.45,19.15 Країна 
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 «Перевiзник». 
(16+).
23.00 Країна У.
0.30 Одного разу в Одесi.
1.00 Казки У Кiно.
1.30 Рятiвники.
2.30 Т/с «Хамелеон». 
(16+).
3.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.40,14.20 Х/ф «Грязные 
танцы 2: Гаванские ночи». 
(США). (16+).
8.05,15.45 Х/ф «Испанс-
кий-английский». (США). 
(16+).
10.15 Х/ф «Робин Гуд: 
Начало». (США). (16+).
12.05 Х/ф «Маска 
Зорро». (США - Гер-
мания). (12+).
17.50,4.25 Х/ф «День 
сурка». (США). (12+).
19.30 Х/ф «Забытое». 
(США). (16+).
21.00 Х/ф «Обливион». 
(США). (16+).
23.00 Х/ф «Элизиум: Рай 
не на Земле». (США). 
(16+).
0.45 Х/ф «Однажды в 
Америке». (США). (16+).

6.00,20.20,21.15 Т/с 
«Ментiвськi вiйни. Харкiв 
3».
9.40,0.00 Х/ф «Перлини 
дракона».
11.10 Х/ф «Загублений 
свiт». (16+).
13.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.40 «Спецкор».
18.50,2.10 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
22.20 «Грошi».
23.35 «Дубинiзми».
2.40 Т/с «Ласко». (16+).
3.25 «Вiн, вона та те-
левiзор».
4.10 «Бандерлоги».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

понеділок, 5 квітня

вівторок, 6 квітня
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.10 Енеїда.
6.30 М/ф «Коза-Дереза».
6.40 М/ф «Козлик та 
вiслюк».
6.50 М/ф «Некмiтливий 
горобець».
7.00,8.00,8.55,13.00,
18.00,21.00,23.35,5.10
Новини.
7.05,8.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
9.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви 
України у Свято-Михайлiв-
ському Золотоверхому 
соборi з нагоди свята Бла-
говiщення Пресвятої Вла-
дичицi нашої Богородицi i 
Приснодiви Марiї.
11.30 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
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 #ВУкраїнi.
18.55,22.00 Д/с «Вижи-
вання у дикiй природi».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.55,0.20,5.55 Спорт. 
Аспект.
23.00 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
0.25,2.30,3.05,5.05 По-
года.
0.30 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
1.00 Т/с «Вiра». (16+).
4.10 Д/ф «Одесити на 
Донбасi». (12+).

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.05
«ТСН».
9.25,10.20,5.30 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.50,3.20 «Мисливцi за 
нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).

20.45 Т/с «Папiк 2». (12+).
22.20 Т/с «Свати».
23.30,0.45 Т/с «Кухня».
1.50 Мелодрама «Гори-
зонти кохання». (12+).

3.40,18.00,19.00 «Стосу-
ється кожного».
4.25 «Великi українцi».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.05 «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 «Планета оди-
накiв 2».
14.45,15.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «За справу бе-
реться Шекспiр 2». (12+).
1.35 Т/с «Спокуса 2». 
(12+).

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 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 ви-
находи».
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».
19.30,1.15 «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!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25 Факти.
4.45 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна 
зброя». (16+).
11.55,13.15 Т/с «Пес». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. День.
13.25,16.15,22.35 Т/с 
«Розтин покаже 2». (16+).
16.30 Х/ф «Меркурiй у 
небезпецi». (16+).
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Пес 6». (16+).
0.25 Х/ф «По слiду». (16+).
2.20 Громадянська обо-
рона.
3.05 Я зняв!

5.15,5.45 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.45 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30,0.55 Слiдство ве-
дуть екстрасенси. (16+).
13.20,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх. (16+).
20.15,22.50 Т/с «Во-
рожка». (12+).
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». 
(16+).
10.20 Х/ф «Хан Соло». 
(12+).
13.00 Любов на вижи-
вання. (16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Вар`яти. (12+).
20.00 Вар`яти. (16+).
21.00 Х/ф «Таксi 2». (16+).
23.00 Х/ф «Зразковий 
самець». (12+).
0.40 Т/с «Хронiки Шан-
нари». (16+).
2.20 Служба розшуку 
дiтей.
2.25 Зона ночi.

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.
11.45,3.50 Реальна мiс-
тика.
13.50,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 3». (16+).
17.10,4.45 Т/с «Виклик 2». 
(12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Без тебе», 5 i 6 
с. (16+).
23.10 Т/с «Без тебе», 6 с. 
(16+).
23.20 Т/с «Мiж любов`ю i 
ненавистю», 5 i 6 с. (16+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Мiж любов`ю i 
ненавистю». (16+).
3.25 Контролер.

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. Шама-
новим 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.
18.15 «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 «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна», 3 с. (12+).
7.50 Х/ф «Пришельцы». 
(Франция). (16+).
10.00 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (18+).
12.25 Х/ф «Околофут-
бола». (16+).
14.25 Х/ф «Ночной про-
давец». (16+).
16.10 Х/ф «Аритмия». 
18.55 Х/ф «Восток-
Запад». (Россия - Украина 
- Болгария - Франция - 
Испания). (16+).
21.20 Х/ф «Кукушка». 
(16+).
23.20 Х/ф «В поисках 
приключений». (Канада). 
(16+).
1.05 Х/ф «Блеф». 
(Италия). (16+).
3.15 Х/ф «Пришельцы 2: 
Коридоры времени». 
(Франция). (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».
19.20 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
2.10 Т/с «Доктор Хто». 
(16+).
3.10 «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.
13.00,16.20,0.40 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.

6.00,10.45,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
7.50,17.15,3.10 «Випад-
ковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.25
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Зниклi серед 
живих».
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.30 «Таємницi 
кримiнального свiту».
15.35 «ВБРСВ: безжальне 
правосуддя».
16.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
18.20 «Вартiсть життя».
22.55 Х/ф «34-й швидкий».
0.20 «Склад злочину».
1.55,3.30 «Речовий 
доказ».
4.00 «Правда життя».
5.00 «Top Shop».

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».
16.45,2.50 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Неслом-
ленная».
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.55 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.10 «Больше, чем лю-
бовь». Сергей и Софья 
Образцовы.
3.10 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитська Одеса.
9.10,1.40 Правда життя.
10.05,0.30 Речовий 
доказ.
11.15,14.10 Свiт дикої 
природи.
12.15,18.00 Дика при-
рода Чилi.
13.10 Скептик.
15.10,19.55 Фантастичнi 
iсторiї.
16.10,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
17.05,20.50 Шукачi не-
приємностей.
18.55 Там, де нас нема.
22.30 Дикi Кариби.
23.30 Бойовi машини.
2.40 Україна: забута 
iсторiя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,0.25 Сiмейка У.
9.15 Танька i Володька.
9.45,10.45,19.15 Країна 
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 «Орлиний зiр». 
(16+).
23.25 Країна У.
0.55 Одного разу в Одесi.
1.25 Казки У Кiно.
1.55 Рятiвники.
2.55 Т/с «Хамелеон». 
(16+).
3.40 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.50,14.25 Х/ф «Дю-
плекс». (США - Германия). 
8.20,15.55 Х/ф «Зеленый 
шершень». (США). (12+).
10.15 Х/ф «Дивергент». 
(США). (12+).
12.30 Х/ф «Мирный воин». 
(США - Германия). (12+).
17.50 Х/ф «Смурфики 2». 
(США). (6+).
19.30 Х/ф «Маленький 
Манхэттен». (США). (12+).
21.00,4.10 Х/ф «Клик: с 
пультом по жизни». (США). 
22.45 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобритания). 
(12+).
0.40 Х/ф «Последняя лю-
бовь на Земле». (Велико-
британия - Швеция - 
Дания). (16+).
2.10 Х/ф «Та еще па-
рочка». (США). (18+).

6.00 Т/с «Рекс». (16+).
8.00 Т/с «Перевiзник». 
11.00 Т/с «Перевiзник 2». 
13.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.50 «Спецкор».
18.50,2.20,3.35
«ДжеДАI».
19.25 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
20.20,21.15 Т/с «Ментiв-
ськi вiйни. Харкiв 3».
22.25,0.00 Т/с «Кiстки 
11». (16+).
2.50 Т/с «Ласко». (16+).
4.10 «Бандерлоги».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,3.10 Енеїда.
6.30 М/ф «Найсправж-
нiсiнька пригода».
6.40 М/ф «Про порося, яке 
вмiло грати в шашки».
6.50 М/ф «Неслухняна 
мама».
7.00,8.00,9.00,13.00,
18.00,21.00,23.35,5.10
Новини.
7.05,8.05,9.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
9.30,1.00 Т/с «Вiра». 
(16+).
11.05 Солодка дача.
11.30 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
15.10,21.35,0.10,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
17.25 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
18.55,22.00 Д/с «Вижи-
вання у дикiй природi».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.55,0.20,5.55 Спорт. 
Аспект.
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
0.25,2.30,3.05,5.05 По-
года.
0.30 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
2.35 Країна пiсень.
4.10 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю». (12+).

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.40
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за неру-
хомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
20.10 «Чистоnews».
20.15 Т/с «Папiк 2». (12+).

21.55 «Право на владу».
1.10,3.05 Мелодрама 
«Горизонти кохання». 
(12+).

3.40,18.00,19.00 «Стосу-
ється кожного».
4.25 «Великi українцi».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.05 «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 «Планета оди-
накiв 3».
14.30,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «За справу бе-
реться Шекспiр 2». (12+).
1.35 Т/с «Спокуса 2». 
(12+).

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,0.00,1.00,3.00
,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 ви-
находи».
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».
16.10 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!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Факти.
4.45 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна 
зброя». (16+).
11.55,13.15 Т/с «Пес». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. День.
13.25,22.40 Т/с «Розтин 
покаже 2». (16+).
15.35,16.15 Х/ф «Рейс». 
(16+).
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Пес 6». (16+).
0.30 Х/ф «Максимальний 
ризик». (16+).
2.10 Громадянська обо-
рона.
3.00 Я зняв!

5.15,5.45 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.45 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30,0.55 Слiдство ве-
дуть екстрасенси. (16+).
13.20,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Як вийти замiж. 
(16+).
20.15,22.50 Т/с «Во-
рожка». (12+).
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». 
(16+).
11.10 Х/ф «Таточко поне-
волi». (12+).
13.00 Любов на вижи-
вання. (16+).
17.00,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.00 Х/ф «Таксi 3».
22.50 Х/ф «Зразковий 
самець 2». (16+).
0.50 Вар`яти. (12+).
2.35 Служба розшуку 
дiтей.
2.40 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,2.10 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45,3.00 Реальна мiс-
тика.
13.50,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 3». (16+).
17.10 Т/с «Виклик 2». 
(12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Без тебе», 7 i 8 
с. (16+).
23.10 По слiдах.
23.50 Х/ф «Блискуча 
кар`єра». (12+).
1.40 Телемагазин.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,
.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шама-
новим 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.
18.15 «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 «Тайна Снежной 
королевы», 1 с. (12+).
7.50 Х/ф «Блеф». (Италия). 
(16+).
10.00 Х/ф «Восток-
Запад». (Россия - Украина 
- Болгария - Франция - 
Испания). (16+).
12.25 Х/ф «Кукушка». 
(16+).
14.25 Х/ф «В поисках 
приключений». (Канада). 
(16+).
16.10 Х/ф «Пришельцы 2: 
Коридоры времени». 
(Франция). (16+).
18.55 Х/ф «Тихая гавань». 
(США). (16+).
21.20 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок». (16+).
23.20 Х/ф «Все ради нее». 
(Франция - Испания). 
(18+).
1.05 Х/ф «Пришельцы 3: 
Взятие Бастилии». 
(Франция - Бельгия - 
Чехия). (16+).
3.15 Х/ф «Одним меньше». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Дай лапу».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.40,23.00 Т/с «Грань». 
(16+).
13.50 «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. Пе-
резавантаження».
2.10 Т/с «Доктор Хто». 

(16+).
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 Дiм на заздрiсть 
усiм.
11.20,12.10,18.10 Уда-
чний проект.
13.00,16.20,0.40 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.

6.00,10.40,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
7.50,17.10,3.00 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
9.00 Х/ф «34-й швидкий».
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.05 «Вартiсть життя».
15.25 «Молода гвардiя: 
лiчильник смертi».
16.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
18.20,4.00 «Правда 
життя».
22.55 Х/ф «Мiсто при-
йняв».
0.25 «Склад злочину».
2.00,3.30 «Речовий 
доказ».
5.00 «Top Shop».

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».
16.45,2.50 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Неслом-
ленная».
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.55 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.10 «Билет в Большой».
3.10 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитський Київ.
8.55,1.45 Правда життя.
9.55,0.35 Речовий доказ.
11.05,14.05 Свiт дикої 
природи.
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.
17.50,22.35 Дикi Кариби.
18.50 Там, де нас нема.
23.35 Бойовi машини.
2.40 Бандитська Одеса.
5.40 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,0.45 Сiмейка У.
9.15 Танька i Володька.
9.45,10.45,19.15 Країна 
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 «Джек Рiчер». 
(16+).
23.45 Країна У.
1.15 Одного разу в Одесi.
1.45 Казки У Кiно.

2.15 Рятiвники.
3.15 Т/с «Хамелеон». 
(16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.10,12.30 Х/ф «Смур-
фики 2». (США). (6+).
7.55,14.10 Х/ф «Ма-
ленький Манхэттен». 
(США). (12+).
9.20 Х/ф «Грязные танцы 
2: Гаванские ночи». (США). 
(16+).
10.45 Х/ф «Клик: с 
пультом по жизни». (США). 
(12+).
15.40,5.30 Х/ф «Кинг 
Конг». (США - Германия - 
Новая Зеландия). (16+).
18.40 Х/ф «Голодные 
игры». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). (16+).
22.25 Х/ф «Однажды в 
Америке». (США). (16+).
2.10 Х/ф «Последняя лю-
бовь на Земле». (Велико-
британия - Швеция - 
Дания). (16+).
3.35 Х/ф «Лица в толпе». 
(США). (16+).

6.00 Т/с «Рекс». (16+).
8.00 Х/ф «Збройний 
барон». (16+).
10.15 Х/ф «Стiй! Або моя 
мама стрiлятиме».
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.55 «Спецкор».
18.50,2.25 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
20.20,21.15 Т/с «Ментiв-
ськi вiйни. Харкiв 3».
22.30,0.05 Т/с «Кiстки 
11». (16+).
2.55 Т/с «Ласко». (16+).
3.40 «Вiн, вона та те-
левiзор».
4.30 «Бандерлоги».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

середа, 7 квітня

четвер, 8 квітня
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.40 Енеїда.
6.30 М/ф «Червона 
жаба».
6.40 М/ф «Як Петрик 
П`яточкiн слоникiв ра-
хував».
6.50 М/ф «Чудасiя».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.
35,2.05,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05
Суспiльна студiя. Го-
ловне.
9.30 Т/с «Вiра». (16+).
11.05 Солодка дача.
11.30 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.35,0.10,2.40,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
17.25,1.30 Перша 
шпальта.
18.55,22.00 Д/с «Вижи-
вання у дикiй природi».
19.55 Д/с «Дикi тва-
рини».
21.55,0.20,2.45,5.55
Спорт. Аспект.
23.00 Д/с «Дика прогу-
лянка».
0.25,2.00,2.50 Погода.
0.30 Д/с «Свiт дикої 
природи».
1.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
2.55 «Зворотнiй вiдлiк».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,
4.00,16.45,19.30,4.10
«ТСН».
9.25,10.20,6.05 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за 
нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
20.10 «Чистоnews».
20.15 Комедiя «Ска-
жене весiлля 2».

22.15 «Лiпсiнк Батл».
0.00 Комедiя «Я, знову я 
та Iрен».
2.10 Комедiя «Вiйна 
подружжя Роузiв». (16+).
4.55 «Свiтське життя».

3.40,18.00 «Стосується 
кожного».
4.25 «Великi українцi».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.40 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
,9.00,12.00,17.40 Но-
вини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Любов мiж 
рядкiв».
14.45,15.40,0.25
«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Крах».
2.10 «Чекай на мене. 
Україна».

6.00,7.00,8.00,9.00,
00,11.00,12.00,13.00,
,15.00,17.00,18.00,
,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 преЗЕ-
дент.
15.30 Час «Ч».
16.00 Д/с «Божевiльний 
свiт. Гарантоване взає-
мознищення».
17.10 Д/с «Друга 

свiтова вiйна: свiдчення 
вiйни».
19.20,1.15 «Полiтклуб з 
Вiталiєм Портнiковим».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку 
дiтей.
4.20,0.50 Факти.
4.40 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.05 Ди-
зель-шоу. (12+).
11.25,1.20 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну 3».
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.20,16.20,23.45 «На 
трьох». (16+).
16.30 Х/ф «Згадати 
все». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 «На трьох 9». 
(16+).
2.15 Я зняв!

5.15 Х/ф «Ярмарок мар-
нославства». (16+).
8.00,19.00,22.50 Хо-
лостяк. (12+).
11.55 Як вийти замiж. 
(16+).
13.05,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
23.40 Про що мовчать 
жiнки. (16+).
0.40 Детектор брехнi. 
(16+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надпри-

родне». (16+).
10.20 Вiд пацанки до 
панянки. (16+).
12.40,0.50 Вар`яти. 
(12+).
14.50 Де логiка? (12+).
15.50 Х/ф «Таксi». (16+).
17.30 Х/ф «Таксi 2». 
(16+).
19.10 Х/ф «Таксi 3».
21.00 Х/ф «Таксi 4».
22.50 Х/ф «Таксi 5». 
(16+).
2.35 Служба розшуку 
дiтей.
2.40 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.45 Т/с «Нiколи не 
буває пiзно». (12+).
14.45 Т/с «Уроки життя i 
водiння», 1 i 2 с. (12+).
15.30 Т/с «Уроки життя i 
водiння». (12+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00 Т/с «Виховання 
почуттiв», 1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Виховання 
почуттiв». (12+).
3.50 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,16.00,17.00
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк, М. Шама-
новим та М. Матро-
совим.
10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, Д. Ща-
сливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. По-
пович.
15.10 «Дзвiнок» з В. 
Волошиним.

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 «Тайна 
Снежной королевы», 2 с. 
(12+).
7.50 Х/ф «Пришельцы 3: 
Взятие Бастилии». 
(Франция - Бельгия - 
Чехия). (16+).
10.00 Х/ф «Тихая га-
вань». (США). (16+).
12.25 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок». (16+).
14.25 Х/ф «Все ради 
нее». (Франция - 
Испания). (18+).
16.10 Х/ф «Одним 
меньше». (США). (16+).
18.55 Х/ф «Мистер 
Пип». (Папуа - Новая 
Гвинея - Австралия - 
Новая Зеландия). (16+).
21.20 Х/ф «Патруль». 
(США). (18+).
23.20 Х/ф «Случайный 
муж». (США - Ирландия). 
(16+).
1.05 Х/ф «Красная 
жара». (США - Венгрия). 
(16+).
3.15 Х/ф «Бой с тенью». 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.10,13.00,22.10
«Орел i решка. Навколо 
свiту».
11.10 Х/ф «Модна 
штучка». (12+).
17.35 Х/ф «Пенелопа».
19.25 Х/ф «Диявол i 
Денiел Вебстер».
21.15 «Орел i решка. 

Перезавантаження».
1.00 Х/ф «Роздiлювач». 
(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 Дiм на заздрiсть 
усiм.
11.20,18.10 Удачний 
проект.
13.00,16.20,0.40 Ко-
риснi поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
15.00 Спецiя.
17.10 Дачна вiдповiдь.
19.00 Майстри ремонту.
20.10 Квартирне пи-
тання.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Школа доктора 
Комаровського.
4.10 М/ф.

6.00,10.40,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
7.50,17.10,3.00 «Ви-
падковий свiдок».
,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Мiсто при-
йняв».
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.05,3.45 «Правда 
життя».
15.30 «Батьки та дiти: 
дiти партелiти».
16.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
18.20 «Таємницi свiту».
23.00 Х/ф «Людина в 
зеленому кiмоно».
0.25 «Склад злочину».
2.00,3.15 «Речовий 
доказ».
4.45 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 

главном».
14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 
минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 «Близкие люди».
16.45 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 «Юморина».
23.45 Х/ф «Однажды и 
навсегда».
1.20 «Белая студия». Ю. 
Борисов.
2.05 Х/ф «Чужие 
письма».
3.40 Х/ф «Проверка на 
любовь».

6.00 Бандитська Одеса.
8.55,1.40 Правда 
життя.
9.55,0.30 Речовий 
доказ.
11.05,14.00 Свiт дикої 
природи.
12.05 Дика природа 
Чилi.
13.00 Скептик.
15.00,17.50,19.50
Фантастичнi iсторiї.
16.00,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
16.55 Шукачi неприєм-
ностей.
18.50 Iлюзiї сучасностi.
20.50 Вiн i вона. Бiй за 
життя.
22.30 Дикi Кариби.
23.30 Бойовi машини.
2.45 Теорiя Змови.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,20.15 Од-
ного разу пiд Полтавою.
8.45,1.15 Сiмейка У.
9.15 Танька i Володька.
9.45,10.45,19.15
Країна 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 «Врятувати 
рядового Раяна».
0.15 Країна У.
1.45 Одного разу в 
Одесi.
2.15 Рятiвники.
3.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

8.30,15.25 Х/ф «Го-
лодные игры». (США). 
(16+).
10.50 Х/ф «Уцелевшая». 
(США - Великобри-
тания). (16+).
12.25 Х/ф «Кинг Конг». 
(США - Германия - Новая 
Зеландия). (16+).
17.45,5.50 Х/ф «Управ-
ление гневом». (США). 
(12+).
19.25 Х/ф «Тайное 
окно». (США). (12+).
21.00,2.05 Х/ф «Ключ 
от всех дверей». (США 
- Германия). (16+).
22.40 Х/ф «Тепло наших 
тел». (США - Канада). 
(12+).
0.15 Х/ф «Шутки в сто-
рону 2: Миссия в 
Майами». (Франция). 
(18+).
3.45 Х/ф «Быть Астрид 
Линдгрен». (Швеция 
- Дания). (16+).

6.00,18.50,2.10,3.25
«ДжеДАI».
6.40 Т/с «Рекс». (16+).
8.30 Х/ф «211». (16+).
10.15 Х/ф «Розплата». 
12.15 «Загублений 
свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.40 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Втiкачi».
21.20 Х/ф «Спiву-
часник». (16+).
23.45 Х/ф «Остаточний 
вирок». (16+).
2.40 Т/с «Ласко». (16+).
3.45 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.10 «Бандерлоги».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05,3.55 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,2
3.50,1.30,3.30,5.35
Новини.
7.10 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
7.40 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали».
,0.10,1.50,3.50,5.30
Погода.
8.10 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
9.05 Вiдтiнки України.
9.35,2.25 #ВУкраїнi.
10.00 Домашнi улю-
бленцi - Дикi в душi.
11.05,13.40 Д/с «Вижи-
вання у дикiй природi».
12.00 Х/ф «Опiвнiчний 
жеребець». (12+).
14.30 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.05 Мiста та мiстечка.
16.20 Х/ф «Цар Со-
ломон. Наймудрiший 
з-помiж мудрих», 2 с. 
(16+).
18.15 Свiт природи: 
Сови. Поза магiєю.
19.15 Х/ф «Бiлявка Ме-
рилiн», 1 с.
21.25 Х/ф «Бiлявка Ме-
рилiн», 2 с.
23.10 Д/с «Боротьба за 
виживання».
0.15 Д/ф «Норильське 
повстання». (16+).
1.55 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
2.55,5.00 Бюджетники.

7.00,4.35,6.05 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
11.40 Т/с «Папiк 2». 
(12+).
18.20 «Свiт навиворiт 
12. Пакистан».
19.30,5.10 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Лiпсiнк Батл».
22.00 «Жiночий 

квартал».
23.20,0.20 «Свiтське 
життя».
1.20 «Лiга смiху».

3.20 «Орел i решка. 
Чудеса свiту».
4.05,5.25 «Планета 
Земля 2».
4.55 «Телемагазин».
6.55 «Слово Предстоя-
теля».
7.05 Х/ф «Втеча».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 Х/ф «Дачна по-
дорож сержанта Ци-
булi».
12.25 Х/ф «Солдат Iван 
Бровкiн».
14.05 Х/ф «Iван Бровкiн 
на цiлинi».
15.50 Т/с «Слiдчий Гор-
чакова». (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 Т/с «Хай гово-
рять». (16+).
1.45 Х/ф «Егоїст». (16+).

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,15.00,
18.00,20.00,23.00
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 
винаходи».
8.40 Натхнення.
9.10 Час «Ч».
9.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Гончаренко ру-
лить.
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 Ран-
деву.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.35,3.00 Вiкно до 
Америки.
22.00 Д/с «Загадки 
нацистських злочинiв».
0.10 Є сенс.
1.10 Д/с «Найбiльшi 
танковi битви».
3.20 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.50 Скарб нацiї.
5.00 Еврика!
5.05 Факти.
5.30 Анти-зомбi.
6.25 Громадянська обо-
рона.
7.20 Х/ф «Макси-
мальний ризик». (16+).
9.05 Х/ф «Згадати все». 
(16+).
11.15,1.30 Т/с «Таємнi 
дверi». (16+).
12.10,13.00 Т/с «Пес». 
(16+).
12.45 Факти. День.
16.50 Х/ф «Люди Iкс». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Люди Iкс 2». 
(16+).
21.40 Х/ф «Люди Iкс: 
Остання битва». (16+).
23.35 Х/ф «Репро-
дукцiя». (16+).
3.05 Я зняв!

4.40,10.50 Т/с «Во-
рожка». (12+).
8.00 Неймовiрна правда 
про зiрок.
17.00,0.55 Хата на 
тата. (12+).
19.00 МастерШеф. 
Професiонали. (12+).
22.35 Звана вечеря. 
(12+).

6.00,1.50 Вар`яти. 
(12+).
8.05,9.55 Kids` Time.
8.10 М/ф «Крижана 
принцеса».
10.00 Орел i решка. 
Ювiлейний сезон.
11.00 Орел i решка. 
Чудеса свiту.
12.00 У кого бiльше? 
(12+).
14.00 Х/ф «Велика 
стiна». (12+).
16.00 Х/ф «Поганi 
хлопцi». (16+).
18.20 Х/ф «Поганi 
хлопцi 2». (16+).
21.20 Х/ф «Поганi 
хлопцi назавжди». (16+).
23.55 Х/ф «Обдурити 
всiх».
2.30 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,2.50 Реальна мiс-
тика.
9.00 Х/ф «Паперовi 
квiти». (12+).
11.00 Т/с «Чужа». (16+).
14.50 Т/с «Наша 
доктор», 1 с. (12+).
15.20 Т/с «Наша 
доктор». (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу «Маска».
23.00 Т/с «Вiрю. 
Люблю. Сподiваюся», 1 i 
2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Вiрю. Люблю. 
Сподiваюся». (12+).

9.00 «Щасливе iн-
терв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,16.00
«Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний 
статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша пере-
дача» з О. Федченко.
11.15,12.15 «Акценти» 
з Н. Фiцич.
,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. 
Близнюком.
20.30 «Вiйна за неза-
лежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
21.30 «Влада хохотала».
22.00 «The Week». Мiж-
народний огляд з Т. Бе-
резовцем та П. Залма-
євим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева», 1 с. (12+).
7.50 Х/ф «Красная 
жара». (США - Венгрия). 
(16+).
10.00 Х/ф «Мистер 
Пип». (Папуа - Новая 
Гвинея - Австралия - 
Новая Зеландия). (16+).
12.25 Х/ф «Патруль». 
(США). (18+).
14.25 Х/ф «Случайный 
муж». (США - Ир-
ландия). (16+).
16.10 Х/ф «Бой с 
тенью». (16+).
18.55 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш». (16+).
21.25 Х/ф «Бой с тенью 
3D: Последний раунд». 
(16+).
23.40 Х/ф «Река». (16+).
1.05 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (Италия). 
(16+).
3.15 Х/ф «Есения». 
(Мексика). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.35 «Дай лапу».
8.45 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.25 Х/ф «Пенелопа».
12.10 Х/ф «Диявол i 
Денiел Вебстер».
14.00 «Орел i решка. 
Морський сезон».
0.00 Х/ф «Голi перцi». 
(18+).
1.30 «Бiйцiвський клуб».
2.20 Т/с «Три сестри».

3.10 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Сенсацiї екрану.
9.50 Кориснi поради.
12.10 Люблю готувати.
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 
Комаровського.
4.10 М/ф.

5.45 Х/ф «Людина в 
зеленому кiмоно».
7.00 Х/ф «Тiнi зникають 
опiвднi».
12.50 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
14.05 Х/ф «Вождь Бiле 
Перо».
16.00 Х/ф «Проект «А» 
2».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00,1.50 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Без року 
тиждень».
21.00 Х/ф «Ера дра-
конiв».
22.45 Х/ф «Патруль 
часу». (16+).
0.45 «Хвороби-вбивцi».
2.20 «Випадковий 
свiдок».
3.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России. Суб-
бота».
9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. 
Суббота.
9.35 «Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Росто-
ва-на-Дону».
10.15,5.50 «По секрету 
всему свету».
10.35 «Формула еды».

11.00 Вести.
11.15 «Пятеро на од-
ного».
11.55 «Сто к одному».
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
13.35 «Доктор Мяс-
ников».
14.30 Т/с «Ловушка для 
королевы».
18.05 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Хрустальное 
счастье».
0.25 «Романтика ро-
манса».
1.20 Х/ф «Медовая лю-
бовь».
4.20 Х/ф «Домоправи-
тель».

6.00 Випадковий свiдок.
7.20,1.00 Мiстична 
Україна.
8.10,18.55 У пошуках 
iстини.
10.00 Речовий доказ.
11.10,0.00 Фантастичнi 
iсторiї.
12.05 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
13.00 Мiсiя Галапагоси.
16.00 Дикi Кариби.
18.00 Брама часу.
19.50 Правда життя.
21.00 Таємницi Бермуд-
ського Трикутника.
2.00 Вiйна всерединi 
нас.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.45 М/ф «Суперко-
манда».
11.45 Х/ф «Макс».
13.45 Х/ф «Врятувати 
рядового Раяна».
16.45 Х/ф «Джек Рiчер». 
(16+).
,20.00,21.00,22.00
Одного разу пiд Пол-
тавою.
,20.30,21.30,22.30
Країна У 2.1.
23.00 Iгри приколiв.
0.00 Сiмейка У.
0.30 Панянка-селянка.
2.10 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.35,15.50 Х/ф «Тайное 
окно». (США). (12+).
9.10 Х/ф «Дюплекс». 
(США - Германия). (16+).
10.35 Х/ф «Пятый эле-
мент». (Франция - 
США). (16+).
12.35 Х/ф «Забытое». 
(США). (16+).
14.05 Х/ф «Управление 
гневом». (США). (12+).
17.20,4.35 Х/ф «Не-
спящие в Сиэтле». 
(США).
19.05 Х/ф «Ромео и 
Джульетта». (Велико-
британия - Италия). 
(12+).
21.00,2.30 Х/ф «Выбор 
капитана Корелли». 
(США - Великобритания 
- Франция). (16+).
23.05 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобри-
тания). (12+).
1.00 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле». (Ве-
ликобритания - Швеция 
- Дания). (16+).

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.05,8.10,2.40
«ДжеДАI».
9.10 «Загублений свiт».
11.10 Х/ф «Солдатики».
13.15 Х/ф «Вiдсiч». 
(16+).
15.05 Х/ф «Спогад». 
(16+).
16.55 21 тур ЧУ з фут-
болу. «Динамо» - 
«Днiпро-1».
19.00 Х/ф «Полiсмен з 
Беверлi Хiллз».
21.05 Х/ф «Полiсмен з 
Беверлi Хiллз 2».
23.05 Х/ф «Полiсмен з 
Беверлi Хiллз 3».
1.05 Х/ф «Мега-акула 
проти гiгантського вось-
минога». (16+).
3.15 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

п'ятниця, 9 квітня

субота, 10 квітня
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.55 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,2
3.50,1.30,3.30,5.35
Новини.
7.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.40 «Як козаки на 
весiллi гуляли».
,0.10,1.50,3.50,5.30
Погода.
8.20,21.25 Д/с «Дикi 
тварини».
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Като-
лицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в Українi.
13.30 Неймовiрний свiт 
цуценят.
14.30 Телепродаж.
15.00 Країна пiсень.
16.05 Х/ф «Бiлявка Ме-
рилiн», 1 i 2 с.
19.25 Д/с «Виживання у 
дикiй природi».
20.20 Д/с «Боротьба за 
виживання».
22.00 Х/ф «Опiвнiчний 
жеребець». (12+).
0.15 Д/ф «Вибiр».
1.55 #ВУкраїнi.
2.55 Бюджетники.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
10.50,3.05 «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 Комедiя «Вiйна по-
дружжя Роузiв». (16+).

3.20 Х/ф «Солдат Iван 
Бровкiн».
4.50 Х/ф «Iван Бровкiн на 
цiлинi».
6.25 Х/ф «Людина-ор-
кестр».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,11.55
«Iнше життя».
12.50 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
17.10 Т/с «Проект «Синя 
книга». (12+).
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Х/ф «Iнтер-
дiвчинка». (16+).
0.55 «Речдок».

6.00,7.00,8.00,8.50,15.
00,17.00,20.00,23.00,0
.00,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10,7.10 Д/с «Крила 
вiйни».
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
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. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
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 Бiльше нiж правда.
6.40 Анти-зомбi.
7.35 Секретний фронт.
8.30 Громадянська обо-
рона.
9.30,1.50 Т/с «Розтин 
покаже 2». (16+).
12.05,13.00 Х/ф «Люди 
Iкс». (16+).
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф «Люди Iкс 2». 
(16+).
16.45 Х/ф «Люди Iкс: 
Остання битва». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Люди Iкс: 
Росомаха». (16+).
23.25 Х/ф «Логан: Росо-
маха». (16+).
4.10 Я зняв!

5.15 Невiдома версiя. 
Висота. (12+).
5.55 Невiдома версiя. 
Весiлля у Малинiвцi. 
(12+).
7.00 Невiдома версiя. 
Iван Васильович змiнює 
професiю. (12+).
7.55 Х/ф «Приборкувачка 
тигрiв».
9.50 МастерШеф. Про-
фесiонали. (12+).
13.15 Хата на тата. (12+).
15.15 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. (16+).
23.10 Таємницi ДНК. 
(16+).

6.00,1.50 Вар`яти. (12+).
7.15,9.15 Kids` Time.
7.20 М/ф «Кiт пiд при-
криттям».

9.20 Х/ф «Зубна фея».
11.10 Х/ф «Поганi 
хлопцi». (16+).
13.50 Х/ф «Поганi хлопцi 
2». (16+).
16.40 Х/ф «Поганi хлопцi 
назавжди». (16+).
19.10 Х/ф «Водiй для 
копа». (16+).
21.00 Х/ф «На гребенi 
хвилi». (16+).
23.00 Improv Live Show. 
(12+).
0.10 Х/ф «Лукас».

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
8.50 Т/с «Без тебе», 1-8 
с. (16+).
17.45 Т/с «Кейс», 1 i 2 с. 
(12+).
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки 
з Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Кейс». (12+).
23.45 Т/с «Нiколи не 
буває пiзно», 1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Нiколи не буває 
пiзно». (12+).
3.40 Гучна справа.
4.05 Т/с «Виклик 2». 
(12+).

,10.00,11.00,12.00,
,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.
,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 «Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева», 2 с. (12+).
7.50 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (Италия). 
(16+).
10.00 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш». (16+).
12.30 Х/ф «Бой с тенью 
3D: Последний раунд». 
(16+).
14.45 Х/ф «Река». (16+).
16.10 Х/ф «Есения». 
(Мексика). (16+).
18.55 Х/ф «Она». (США). 
(16+).
21.20 Х/ф «Легенды о 
Круге». (16+).
23.20 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». (Китай). 
(16+).
1.05 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли 2». (Китай). 
(16+).
3.15 Х/ф «Собор Па-
рижской Богоматери». 
(Франция - Италия). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.30 «Ух ти show».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 Х/ф «Модна 
штучка». (12+).
11.50 Х/ф «Кохання тра-
пляється». (16+).
13.40 «Орел i решка. 
Морський сезон».
0.00 Х/ф «Крихiтка на 
мiльйон доларiв». (16+).
2.20 Т/с «Три сестри».
3.10 «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 
Комаровського.
4.10 М/ф.

6.15 Х/ф «Самотня жiнка 
бажає познайомитись».
8.00 «Слово Предстоя-
теля».
8.05 «Будьте здоровi».
8.45 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
10.00 Х/ф «Вождь Бiле 
Перо».
12.00 Х/ф «Ера дра-
конiв».
13.50 Х/ф «Без року 
тиждень».
15.15 Х/ф «Скринька 
Марiї Медiчi».
17.00 Х/ф «Бiлоруський 
вокзал».
19.00 Х/ф «Летять 
журавлi».
20.55 Х/ф «Холодне лiто 
53-го».
22.50 Х/ф «Днiпровський 
рубiж».
1.25 Х/ф «Патруль часу». 
(16+).

6.10 Х/ф «Однажды и 
навсегда».
7.45,3.10 Х/ф «Вам и не 
снилось...»
9.20 Местное время. 
Воскресенье.
9.55 «Моя любовь - 
Россия!»
10.15 «Устами мла-
денца».
10.55,4.40 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11.40 «Сто к одному».
12.25 «Большая пере-
делка».
13.20 «Парад юмора».

14.30 Т/с «Ловушка для 
королевы».
18.15 Х/ф «Мы все равно 
будем вместе».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».
1.30 Х/ф «Поверь, все 
будет хорошо...»

6.00 Випадковий свiдок.
7.50,1.00 Мiстична 
Україна.
8.40,19.10 У пошуках 
iстини.
9.35 Правда життя.
10.45 Речовий доказ.
11.55,0.00 Фантастичнi 
iсторiї.
12.50 Бойовий вiдлiк.
13.45 Таємницi Бермуд-
ського Трикутника.
16.30 Дикi Кариби.
17.25 Невiдома Африка.
18.20 Брама часу.
21.00 Мiсiя Галапагоси.
1.45 Скарб.ua.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.45 М/ф «Врятувати 
Землю».
10.15 Х/ф «Спляча кра-
суня».
11.25 Х/ф «Дванадцять 
мiсяцiв».
13.25 Х/ф «Орлиний зiр». 
(16+).
15.30 Х/ф «Перевiзник». 
(16+).
17.15 Х/ф «Перевiзник 
2».
19.00,20.00,21.00 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30,22.00
Країна У 2.1.
23.00 Х/ф «Я, Ерл i та, що 
помирає».
1.00 Панянка-селянка.
2.45 Т/с «Хамелеон». 
(16+).
3.30 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.20,15.10 Х/ф «Ромео и 
Джульетта». (Великобри-
тания - Италия). (12+).
8.15 Х/ф «Век Адалин». 
(США - Канада). (16+).
10.05 Х/ф «Маленький 
Манхэттен». (США). 
(12+).
11.30 Х/ф «Джейн Эйр». 
(Великобритания - США). 
(12+).
13.30 Х/ф «Неспящие в 
Сиэтле». (США).
17.05 Х/ф «Тристан и 
Изольда». (США - Вели-
кобритания - Германия 
- Чехия). (12+).
19.05 Х/ф «Робин Гуд: 
Начало». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Братья 
Гримм». (США - Чехия 
- Великобритания). (12+).
22.55 Х/ф «Гонка». (Ве-
ликобритания - Германия 
- США). (16+).
0.55 Х/ф «Чтец». (США - 
Германия). (16+).
2.55 Х/ф «Шутки в сто-
рону 2: Миссия в 
Майами». (Франция). 
(18+).
4.40 Х/ф «Библиотекарь: 
В поисках Копья 
Судьбы». (США - Гер-
мания). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,8.40 «ДжеДАI».
9.45,0.45 «Загублений 
свiт».
13.50 Т/с «Перевiзник 2». 
(16+).
16.45 Х/ф «Втеча». (16+).
19.00 Х/ф «Команда А». 
(16+).
21.15 Х/ф «Макс Пейн». 
(16+).
23.10 Х/ф «Ласкаво про-
симо до раю 2». (16+).
1.45 «Вiн, вона та те-
левiзор».
4.00 «Найкраще».
4.10 «Бандерлоги».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

КРОСВОРД

неділя, 11 квітня

Відповіді на кросворд з №11

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Напiй пiратiв
5. Рiчка в Пд. Америцi
8. Роман Мушкетика
9. Земельна мiра
10. Рiчка у В`єтнамi
11. Груба помилка
13. ...-Плата
14. Карма
17. Зуб великих розмiрiв
20. Нота
21. Укр. письменник
22. ...-концерт
23. Вулиця серед дерев
24. Рiчка у Францiї
25. Слово з "Кiн-дза-дза"
26. Пiсня групи "Любэ"
28. Страва з крупи
30. Одиниця площi
31. "... Гра" (гурт)
33. Техогляд
35. Партiя в тенiсi
37. Вухо-Горло-Нiс
38. Схiд
39. Рiчка в Африцi

ПО ВЕРТИКАЛI:
1. Вид, тип, 
2. Накип
3. Хетська богиня
4. ... Ахеджакова
5. Вiслюк з М/ф
6. Прозорий матерiал
7. Довгохвостий папуга
11. Муз. нота
12. 3,14
15. Страва з яєць
16. Рослина-"верхолаз"
18. Найманi свистуни
19. Вiдомий франц. режисер
26. Грецький Марс
27. Спальний вагон
28. Марка вертольота
29. Шматок молекули
30. Вулкан на Фiлiппiнах
32. Заряджена частинка
34. Мiсто в КНДР
36. Марка пiстолета
37. Притока Гаронни

По горизонталi:
1. Єва. 5. Тiк. 7. Ага. 9. Арк. 10. 
Луг. 11. Рис. 12. Орган. 15. Ква. 
16. Коп. 18. Ура. 19. Льє. 20. 
Пат. 23. Iлi. 25. Сталь. 27. Алi. 
29. Око. 32. Рея. 33. Хам. 34. 
Фас. 35. Йод

По вертикалi:
2. Вал. 3. Агу. 4. Снiг. 5. Три. 6. 
Iкс. 8. Агов. 9. Арно. 13. Ра. 14. 
Ак. 15. Кап. 17. Плi. 21. Асiя. 22. 
Тт. 23. Iл. 24. Льох. 26. Адат. 27. 
Ара. 28. Лес. 30. Кай. 31. Омо
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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 12

коней, 
биків, 
корів, 
свиней

Тел. 0991650345, 
0973316591 (Тимур)

КУПЛЮ

13

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403Д

ор
ог

о

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

16

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

20

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, 
господарські споруди. Все при-
ватизоване. 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 зруч-
ностей. 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

	� БУДИНОК, газ, вода, зруч-
ності, л/кухня, господарські 
споруди, 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. 
Тельмана. З/п 68 м. кв., 3 кім-
нати, всі зручності, охайний 
стан, опалення – газовий котел. 
Гараж, господарські споруди. 
З/д 6 соток. Ціна при огляді. 
Тел. 0966791430

	� БУДИНОК, с. Петрів-
ка-Роменська, центр села, 
біля школи. Будинок з обста-
новкою, 109 м. кв. Дворище, 2 
гаражі, л/кухня, сараї, у дворі 
асфальт. З/д 0,14 га. Торг. Тел. 
0506715371

	� 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 спо-
руди. Тел. 0504074787

	� 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. Господарські 
споруди, погріб, л/кухня, сарай, 
газ, гарне місце. Ціна договірна 
з реальним покупцем. Тел. 
0993384276

	� БУДИНОК, центр міста, по 
вул. Павлова, 51, площа 65 м. 

кв., 5 кімнат, з/д 10 соток, при-
ватизована. Терміново. Тел. 
0992544432, 0954938729

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

	� 1/2	БУДИНКУ,	всі зручності, 
р-н Заяр. Тел. 0662013904

	� БУДИНОК, c. Малі Будища, 
річка поряд. Тел. 0996248682

	� БУДИНОК, 1993 р. в., 105 
м. кв., із білої цегли, газифіко-
ваний, зі зручностями. Гараж, 
підвал, погріб під будинком. 
З/д 12с. приватизована. Обмін 
на дві квартири або одну з доп-
латою. Тел. 0668791450. 

	� БУДИНОК, 92 м. кв., госпо-
дарські споруди, всі зручності. 
Вул. Н. Грунь. Тел. 0953995098. 

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

	� БУДИНОК, р-н Підварок, 65 
м. кв., газ, вода, з/д 15 соток. 
Тел. 0996159645.

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

	� ЧАСТИНА	БУДИНКУ,  р-н 
газового господарства. З/п 37 
м. кв. Повний ремонт. Газ, вода, 
всі зручності. Окремий вхід і 
двір, під’їзд. Сарай, л/кухня, 
сад, ягідник, з/д 5 соток. Тихе, 
зручне місце для забудови. Тел. 
0956136209. 

	� ДАЧА, кооп «Нафтовик». 
Будинок, гараж. Додатково 10 
соток огороду. Продаж у зв’язку 
з переїздом. Ціна договірна. 
Тел. 0661868392.

	� БУДИНОК, с. Красна Лука. 
Газ, вода, річка поряд. Ціна 
договірна. Можлива роз-
строчка. Тел. 0957757334. 

	� БУДИНОК, вул. Павлова, 
24. З/д 6 соток, приватизо-
вана. З/п 60 м. кв. Усі зручності 
в будинку. Газ, вода, погріб, 
сарай. Хороше місце. Тел. 
0956324779.

	� БУДИНОК, р-н Лесиного 
гаю, з/п 90,6 м кв., з/д 6 соток, 
приватизована. Газ, вода, всі 
зручності. Терміново. Ціна 12 
тис. у. о. Або обміняю на 1-кімн. 
кв. Тел. 0996657244

	� БУДИНОК, р-н Заяр, з/п 
80,6 м. кв., газ, вода, зручності, 
господарські споруди, з/д 6 
соток. Ціна 19 тис. у.о. Тел. 
0996657244

	� БУДИНОК, вул. Н. Грунь, з/п 
75,1 м. кв., газ, вода, господар-
ські споруди, з/д 14 соток. Ціна 
10 тис. у. о. Тел. 0996657244

	� БУДИНОК, 1996 р.з., р-н 
Молодіжний, 71 м.кв., газ, вода, 
всі господарські споруди. Без 
ремонту. Тел. 0506403270. 

	� БУДИНОК, вул. Гагаріна. 
З/д 6 соток. Є газ, вода. Тел. 
0662906663. 

	� БУДИНОК в селі, 2 кім-
нати, площа 35 м.кв., надвірні 
споруди: гараж, сарай, дві л/
кухні, поряд ставок і ліс. Тел. 

0956262141.

КВАРТИРИ
Продаж

 

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

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

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

	� 3-КІМН. кв., р-н Сарського 
перехрестя, 68 м. кв., 1/5 
поверх, євроремонт, індивіду-
альне опалення. Ціна договірна. 
Тел. 0662007558

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

	� 1-КІМН. кв., центр міста, 
вул. Шевченка, 38. Зроблений 
євроремонт, 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 

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

	� 3-КІМН. кв., центр міста, 5/5 
поверх. Тел. 0668345441

	� 3-КІМН. кв., 2/2 поверх, з/п 
64 м. кв., на все лічильники. 
Індивідуальне опалення. Є 
гараж з погребом, жилий стан. 
Р-н Вовча. Тел. 0969840969   

	� 3-КІМН. кв., р-н цегель-
ного заводу. Індивідуальне 
опалення, м/п вікна з мета-
левими гратами. Лічильники 
на електроенергію, воду, газ 
Невеликий дворик (привати-
зований). Квартира зі зруч-
ностями. Тел. 0664002127, 
0968444617

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

	� 1-КІМН. кв., центр, ремонт, 
бойлер, вікна пластик. З/п 39 м. 
кв., ідеальний стан. Зручне пла-
нування, не кутова, тепла. Ціна 
договірна. Тел. 0973867019, 
0663233947.

	� 1-КІМН. кв., р-н Черемушки, 
5/5, не кутова, з/п 34 м. кв. Ціна 
10,5 тис. у. о. Тел. 0996657244

	� 1-КІМН. кв., (малосімейка), 
3/5 поверх, з/п 22,4 м.кв. Ціна 
10 тис. у. о. Тел. 0953095821.   

	� 1-КІМН. кв., центр міста, р-н 
універмагу «Росія». 5-й поверх. 
Тел. 0993450639.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

	� З/Д	10	соток, р-н ново-
будов, вул. Степова, 10. Л/
кухня, погріб. Приватизо-
вана. Ціна договірна. Тел. 
0950615720. 

	� З/Д	10	соток, прива-
тизована, є гараж, фунда-
мент, комунікації поряд, пров. 
Лохвицький, 6, р-н автостанції. 
Тел. 0953444703, 0509178530.

	� З/Д	11	соток, в межах 
центра міста. На рівнині, огоро-
джена. Тел. 0956751072

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

	� МАГАЗИН с. Ручки. Тел. 
0953172693

ЗДАМ

	� БУДИНОК, подобово, на 
тривалий термін або бригаді у 
відрядженні, Інтернет, конди-
ціонер. Можливість надання 
відповідних документів. Тел. 
0508783429. 

	� КВАРТИРА, подобово, на 
тривалий термін або бригаді у 
відрядженні, Інтернет, конди-
ціонер. 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

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

	� 2-КІМН. кв., на тривалий 
термін, з меблями та побу-
товою технікою. Р-н Аграрного 
ліцею. Ціна 2700 грн. + кому-
нальні платежі. Тел. 0979402101

	� БУДИНОК	на довготривалий 
термін. Тел. 0999227532

	� КВАРТИРА в центрі міста, 
подобово. Всі зручності. Тел. 
0992839394

ГАРАЖІ
Продаж

	� ГАРАЖ	з погребом, р-н Сар-

ського перехрестя, вул. Пол-
тавська, 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

	� 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

	� ВАЗ-11183,	седан, 2008 
р. в., 1,6 газ/бензин. Хороший 
стан. Ціна договірна. Тел. 
0681633546. 

	� ВАЗ-2106, 1988 р. в., 
зелений колір. Ремонту не 
потребує. Ціна 26500 грн. Тел. 
0671299755

	� МОСКВИЧ-2140, 1987 р. 
в., один власник. Після капре-
монту. Ціна 17500 грн. Тел. 
0664481923

	� ВАЗ-2106, 1995 р. в., білий 
колір, фаркоп, CD. Ремонту не 
потребує. Ціна 36500 грн. Тел. 
0992632079 

	� FIAT	Scudo, 1998 р. в., 
фургон, 6 місць, 1,9 TDi, пробіг 
290 тис. км. Тел. 0507747092.

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

	� SENS, 2004 р. в., хороший 
стан, не гнилий, тонований, 
фаркоп, газ вписаний, гума 
літня  R-14 (титани), зимова 
на залізних дисках. Хороша 
ходова, все замінювалось по 

необхідності. Терміново. Недо-
рого. Тел. 0665243477

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� МІНІ-ТРАКТОР саморобний. 
Двигун СМЗ, нова поршнева 
12 к.с., міст УАЗ, КПП «Волга», 
3 підвищені, 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 

	� ЮМЗ-6, 1988 р.в., велика 
кабіна, документи. Грейферний 
навантажувач. Можливо 
окремо. Тел. 0982262503.

	� КУЛЬТИВАТОР прополочний 
КНР 8-рядний. Причіп 2-ПТС-4, 
з документами. Причіп 1-осний. 
Гідро-кран 1т. Тел. 0982262503

МОТО
Продаж

	� МТ-10, з документами, 
та двигун в зборі (продаж 
окремо). Тел. 0999113938 

	� МОПЕД «Дельта». З доку-
ментами. Тел. 0999113938

	� МОПЕД «Дельта», об’єм 72 
см. куб.. Ціна 5500 грн. Тел. 
0666681584. 

	� СКУТЕР Honda Lead, з доку-
ментами. Ціна договірна. Від-
мінний стан. Тел. 0999533821

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

	� ГУМА літня 215/65 R-16, 
4 шт., 250 грн./шт. Тел. 
0508502977 

	� ГУМА 165/13 (сніжинка) на 
«Москвич». Тел. 0665522102. 

	� ГУМА 215/60 R-17 Matador, 4 
шт. Тел. 0996845613.

	� ДИСКИ легкосплавні з гумою 
175/70 R-14, 4 шт. Ціна 5400 
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ТОВ «Доброзем» 
ЗАКУПОВУЄ 
земельні паї

Тел. 0954111448, 0980509077

ДП «Гадяцький лісгосп» постійно 
реалізує населенню, підприємствам 

та організаціям дрова рубані, 
щільно вкладені в кубові тарні 

ящики з бруса (1 м*1м*1м).
Довжина рубаних дров 33см та 45 см.

Ціна 1 кубового ящика 
з дровами рубаними:

- Тверда порода (дуб) – 828 грн./ящик;
- Хвойна порода (сосна) – 630 грн./ящик

ДРОВА РУБАНІ

Звертатися за телефоном: 
0952546007

Довідково: максимально щільно можливо 
навантажити на автомобіль ЗІЛ, ГАЗ 6 ящиків.
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грн. Тел. 0992625576.

	� ДИСКИ	R-13 до Ланоса. 
Майже нові. Тел. 0500138701. 

	� МТЗ: блок Д-240, КПП, пів-
вісь, шатуни, пускач у зборі. 
Лійка для міндобрива. Лонже-
рони. Брус передній. Цапфи 
МТЗ-50, 3 шт. Терміново. 
Недорого. Тел. 0975657792, 
0502879266.

	� ВІСЬ, ступиці, диски, під-
рамник, круг (все до трактор-
ного причепа на 8 шпильок). 
Плуг Т-40. Планета-5 на з/ч. 
Тел. 0993601781

	� РЕДУКТОР заднього мосту 
до ВАЗ (класика). Недорого. 
Тел. 0666214490

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

	� 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

	� ДОШКА, брус, штахет, 
шалівка. Дрова: сосна, береза. 
Доставка. Тел. 0509080626. (40)

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

	� 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

	� 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

МЕБЛІ
Продаж

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

	� СТІНКА 4,2 м., спальний 
гарнітур 8 предметів (можна 
окремо), стіл обідній, роз-
кладний, стіл письмовий, теле-
візори Samsung та Panasonic, 
комод, шафа у ванну кімнату, 
люстри. Тел. 0501984812.

	� СПАЛЬНЯ б/в. Недорого. 
Тел. 0509534435. 

	� ЛІЖКО сучасне, дерев’яне, 
2-спальне. Тел. 0999533821

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

	� 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

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

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

	� БУРЯК кормовий. Кукурудза. 
Тел. 0669568122

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0667789291

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

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

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

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

	� ДРОВА твердих порід рубані 
і пиляні, метрівка. Доставка 
безкоштовна. Тел. 0500135679, 
0683092599

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

	� КОЛЯСКА-велосипед 
дитячий. Тел. 0669629776

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

	� КАРТОПЛЯ велика, посад-
кова (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

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

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

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

	� ГЕНЕРАТОР кисневий, 7 л. 
Тел. 0951943367.

	� КАРТОПЛЯ сортова 
«Імпала», посадкова (два відра) 
або обміняю на вашу сортову. 
Тел. 0999662279. 

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

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

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Буряк 
червоний. Капуста. Тел. 
0661092021

	� ВЕЛОСИПЕД жіночий. 
Новий. Тел. 0666189903

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0663285272. 

	� ЦЕГЛА б/в. Труби а/цементні 
300х100 мм. Часник. Тел. 
0992279628. 

	� КОЛЯСКА дитяча 
Adamex Avila, 2 в 1, повна комп-
лектація. Тел. 0663055438.

	� КВІТИ: пальми 2-х видів, 
1,4 та 1м. висота. Пристрій 
для перемотки спідометра 
МАЗ, КрАЗ, КамАЗ. Модем, 
клавіатура – 100 грн. Тел. 
0995333835.  

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0660408763.

	� БОЧКА, куб, бак до ком-
байна, візок, кравчучка, 
рало-пропольник, кардан 
ВАЗ, обігрівач для курчат, скло 
Т-25, бур до трактора. Тел. 
0663346179.   

	� ДВИГУН редуктор 1,6 кВт. 
Тел. 0665895177. 

	� ПРИЧІП до легкового авто-

мобіля. Тел. 0971680962. 

	� СТАНОК стругальний з 
пилорамою, 3-фазний. DVD. 
Апарат «живої – мертвої води», 
Білорусія. Інкубатор. Тел. 
0667025100, 0984024712. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна, м. Гадяч. 
Недорого. Тел. 0661464510. 

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0999662235

	� ВУЛИКИ, б/в 5 років. Ціна 
600 грн. Тел. 0955438717 

	� РУШНИЦЯ мисливська ТОЗ-
54, 12 калібр. Відмінний стан. 
Тел. 0953310387. 

	� ЄМНІСТЬ бункерна на 500л., 
нова, з утеплювачем. Для опа-
лення. Тел. 0669164793. 

	� ВІКНА дерев’яні, б/в, в 
доброму стані. Різні розміри. 
Тел. 0500138701.

	� БУДКА з оцинковки на 
причеп. Довжина 230 см., 
ширина 150 см., висота 80 см. 
Тел. 0500138701.  

	� ПЕРЕГНІЙ в мішках. Тел. 
0665740005

	� СІНО тюковане, лугове. Тел. 
0664881209

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0992256242

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

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0955203362. 

	� УНІТАЗ, ванна. Майже 
нові. Двері міжкімнатні, б/в, 
дерев’яні. Тирса суха та 
стружка. Тел. 0509238910. 

	� ПРИЧІП до легкового авто-
мобіля. Тел. 0971680962. 

	� ЧОВЕН дерев’яний, новий. 
Матеріал – сосна. Р. 380х70х30. 
Тел. 0508398843. 

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0507667181, 0989010972. 

	� АЛОЕ, каланхое, лілії, гро-
шове дерево, різдвяник, 
толстянка. Недорого. Тел. 
0952074022. 

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

	� МОРОЗИЛКА, ліжко 
дерев’яне, 2-спальне, з 
матрацом. Стіл кухонний, 
дерев’яний, р. 150х70. Бочка 
фанерна. Банки 3л. по 10 грн. 
Тел. 0992787407. 

	� КАРТОПЛЯ посадкова. Тел. 
0956406152

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

	� ЧОВЕН ПВХ 220х32. Тел. 
0991760454. 

	� БОЧКИ 200 л., для збері-
гання ПММ. Тара кубова та 
2-кубова для зберігання зер-
нових. Тел. 0506184275. 

	� КОРЕНЕРІЗКА електрична, 
універсальна. Дере корене-
плоди, чистить качани куку-
рудзи. Коренерізка ручна. Тел. 
0506184275

ТВАРИНИ

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

	� 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 

	� ЦАПИК від гарної кози, 
зааненської породи. Тел. 
0951526539.

	� ПІВНИК породи «Корольки». 
Або обміняю. Тел. 0951526539.

	� ВІВЦІ, ягнята. Тел. 
0665737580. 

	� ТЕЛИЧКА, вік 1 місяць. На 
утримання. Тел. 0508695893

	� КОРОВА, тільки розтелена. 
Тел. 0996380871

	� ЦУЦЕНЯТА середньоазі-
атської вівчарки (алабай). Вік 
6 тижнів. С. Лютенька. Фото 
на Viber. Ціна договірна. Тел. 
0997036275

	� КОЗА, кітна 3 міс. Тел. 
0992279628.

	� ТЕЛИЧКА парувального віку. 
Тел. 0951619082. 

	� ТЕЛИЧКА, парувального віку 
(1 рік). Тел. 0662444109  

	� ПОРОСЯТА м’ясної породи. 
Вага 180 кг. Вигодувані домаш-
німи харчами. Тел. 0505110068

	� 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, розу-
комплектоване. Для себе. 
Дорого. Тел. 0662230886, 
0984603220

	� 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

	� БУДИНОК під розбір. Тел. 
0979796234

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

	� КАРТОПЛЮ їстівну і посад-
кову. Тел. 0681153304

	� БОРОНУ дискову АГ-2,4. 
Гуму задню Т-25. З/ч до ГАЗ-
66. Картоплекопач КТН-2. Плуг 
3-корпусний. Тел. 0982262503. 

	� БИЧКА віком 3-5 міс. Тел. 
0994375199.  

	� КАРТОПЛЮ. Тел. 
0956406152

БЮРО ЗНАХІДОК

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

	� ВТРАЧЕНЕ посвідчення 
учасника бойових дій АБ 
№317652 від 03.01.2006 року 
видане на ім’я Петра	Тихоно-
вича	Прядка. Вважати не дій-
сним. Тел. 0962602027

ЗНАЙОМСТВА

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

ПОСЛУГИ

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

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, кана-
лізація. Встановлення лічиль-
ників, бойлерів, насосних 
станцій. Вода, опалення. 
Ремонт. Тел. 0662743611. 
(Олексій)

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН, м/х пічок, м’ясо-
рубок, мультиварок, блен-
дерів-комбайнів, пило-
сосів, хлібопічок, духових 
шаф, інвекторних зварок, 
зарядних пристроїв, «бол-
гарок», дрилів та ін. Виїзд на 
замовлення. Досвід роботи 
12 років. Доступна ціна. Тел. 
0957423588, 0684830471	

	� СПИЛЮВАННЯ	ДЕРЕВ та 

підрізання будь-якої склад-
ності. Тел. 0988654900, 
0505609195

	� 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

	� 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 
каналізації. Б’ємо сверд-
ловини. Тел. 0664865679, 
0687844221

 � Надаємо послуги з ЕЛЕК-
ТРОПОСТАЧАННЯ (зовнішні, 
внутрішні мережі, електрооб-
ладнання): монтаж , ремонт 
і технічне обслуговування, 
консультація.    Тел./viber: 
+380958489965

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

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

	� ОРАНКА присадибних 
ділянок мотоблоком. Роз-
копування цілини. Після 
обробки грунт м’який, підхо-
дить для сіяння газонної трави 
та висадки огородини. Тел. 
0960767071 

	� ПИЛЯЄМО	ДЕРЕВА 
будь-якої складності. Тел. 
0956802463

	� КОПАЄМО	ТА	ПОГЛИ-
БЛЮЄМО	КОЛОДЯЗІ. Вста-
новлюємо бетонні кільця. 
Копаємо каналізації. Тел. 
0507345680

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

	� 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, штука-
турка, сантехніка, електрика, 
гіпсокартон, пластик, ламінат, 
лінолеум. Санвузол під ключ. 
Тел. 0662806685

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

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

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕ-
ЗЕННЯ ЗІЛ-САМОСКИД. При-
везу: пісок, щебінь, гранвідсів, 
дрова. Вивезу сміття тощо. 
Доставка по місту та району. 
Тел. 0667030045, 0987650405

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

	� ЧОЛОВІК	НА	ГОДИНУ. 
Дрібний ремонт. Опалення, 
сантехніка, електрика. Зва-
рювальні 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

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	
до 7 т. ЗІЛ - 130 самоскид 
(цегла б/в, щебінь, пісок, глина, 
чорнозем, плити ПКЖ, гран-
відсів та інші будматеріали). 
Послуги екскаватора. Тел. 
0501881470

	� ВСІ	ВНУТРІШНІ	РОБОТИ. 
Шпаклівка, гіпсокартон, 
плитка, ламінат, клейка 
шпалер, встановлення уні-
тазів, ванн. Фарбування стін і 
стель. Недорого. Телефонуйте, 
про ціну домовимось. Тел. 
0992384298

	� УТЕПЛИМО	ВАШ	
БУДИНОК. Швидко і недо-
рого. Без посередників. Тел. 
0954110091

	� КОПАЄМО	КАНАЛІЗАЦІЇ, 
фундаментні траншеї, туа-
летні ями. Виконаємо земельні 
роботи. Тел. 0956120524

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

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

	� УТЕПЛЕННЯ	БУДИНКІВ, 
квартир з 1 по 5 поверх. Тел. 
0669976684

	� ПРИБИРУ	НА	КЛАДОВИЩІ. 
Допоможу вигребти, пере-
копати, посадити. Виконаю 
будь-які інші роботи. Тел. 
0952512043

	� НАДАМ	ПОСЛУГИ	ТРАК-
ТОРОМ: вивезу сміття, 
оранка, культивація. Посаджу 
картоплю. Якісно. Тел. 
06614700009

РОБОТА
 � Пропонуємо роботу 

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

 � ТОВ «АГРО-КРАЙ» на 
постійну роботу потрібні ТРАК-
ТОРИСТИ-МАШИНІСТИ	С/Г	
ВИРОБНИЦТВА. Вимоги: 
наявність посвідчення тракто-
риста. Надається житло і хар-
чування. Оплата праці висока. 
Звертатися за адресою: м. 
Гадяч, вул. Лохвицька, 29. тел. 
0672471461

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

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

 � На роботу потрібна ПОМІЧ-
НИЦЯ по господарству (при-
бирання, 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

 � Підприємство запрошує на 
роботу МИЙНИКІВ авто. Тел. 
0955790116

 � Запрошуємо СПЕЦІАЛІСТІВ	
У	СФЕРІ	БУДІВНИЦТВА	ТА	
РЕМОНТУ. М. Гадяч вул. Героїв 
Майдану, 5/1. Тел. 0669923177 
(Олександр)

 � У кав’ярню «На Гетьман-
ській» потрібен КАСИР. Графік 
роботи з 8,00 до 19,00, 2/2. 
Тел. 0664099290, 0663930062

 � На роботу потрібні МИЙ-
НИКИ. Тел. 0953344447

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	допомогою	

видувного	обладнання.	
Утеплювачі:	перліт,	еко-
вата,	теплі	штукатурки	

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
Не народилося 
жодне немовля

Про це повідомили на офіційній сторінці 
у соціальній мережі: 

«Ініціативна група - це небайдужі, активні жителі 
округу, які власними силами готові покращити при-
роднє середовище сіл, контролювати стан довкілля, 
вносити пропозиції щодо покращення соціально-еко-
номічного розвитку громади, здійснювати захист со-
ціально незахищених жителів. 

Поки що, до складу групи увійшли: Анатолій Койло, 
Олександр Крат, Віталій Огризько, Віталіна Пинчук, 
Олег Царевський, Людмила Головко, Світлана Нові-
кова, Юлія Тютюнник, Світлана Петрова. Проте кіль-
кість учасників – не обмежена і усі, кому небайдужа 
доля громади, можуть приєднатися!»

Група створена всього кілька днів, але її учасники 
вже встигли зробити кілька добрих справ і заплану-
вати нові:

За погодження голови Великобудищанської ТГ при-
йняли рішення провести дослідження води, яку спо-
живає населення. 

Розпочали прибирання стихійних сміттєзвалищ. 
Ініціювали створення адмінкомісії, яка діятиме на 

території старостату із залученням офіцера громади 
Сергія Кайоли. 

Звернулися до начальника ДП «Гадяцький лісгосп» 
та правоохоронних органів, стосовно випалюван-
ня залишків та гілля після лісозаготівель у  лісових 
масивах. 

Запланували придбання кров’яного аналізатора до 
Вельбівської амбулаторії, що спростить проведення 
медичних досліджень.

Беріть приклад з ініціативних вельбівчан! 
Приєднуйтеся!

«БМ»

 Із 27 по 28 березня, в селі Озерне, 
Донецької області, відбувалися 
змагання офф-роуд «SPRING 
FOREST TROPHY - 2021». 
Серед переможців у категорії 
«ХАРД» екіпаж нашого земляка – 
Валерія Гавриша (2 місце). Вітаємо! 

Вітаємо нашу гордість - 
екобригаду «Джерело»: 
Владислав Біломаз, 
Денис Куксенко, 
Аркадій Боднарюк, 
Денис Акованцев, 
Віталіна Павленко, 
Ілона Бенчак, 
Вадим Фурсенко. 
 За ІІІ місце в обласному конкурсі 
колективів екологічної просвіти.
Керівники: С. Корнієнко, Л. Зубко.

Хитцівська школа у Фейсбук

ВЕЛЬБІВЧАНИ
СТВОРИЛИ ІНІЦІАТИВНУ
ГРУПУ СТАРОСТАТУ

ЗЕМЛЯ – НАШ 
СПІЛЬНИЙ ДІМ!

ПЕРЕГОНИ ПО 
БЕЗДОРІЖЖЮ
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Так у соціальних мережах 
коментували гадячани новину 
про те, що невдовзі, у центрі 
міста, розпочнуть пошукові 
геофізичні дослідження на 
предмет виявлення нових частин 
стародавніх підземель. Для 
проведення цих заходів, під час 
сесії міської ради, внесли зміни 
до «Програми розвитку культури 
і туризму Гадяцької міської ТГ на 
2021-2022 роки» і виділили 100 
тисяч гривень.

Спеціалісти, які займатимуться по-
шуковими заходами, повинні дослідити 
територію площею 40 тисяч квадратних 
метрів (повністю гадяцький централь-
ний парк). Адже згідно інформації кра-
єзнавців, усе місто пронизане підземни-
ми ходами, а саме на території паркової 
зони, ймовірно, була розміщена козаць-
ка церква і збройна кімната. Виявлені 
дані, дослідники нанесуть на карту схе-

му глибинних ходів і тільки після цього 
буде прийматись рішення про подальші 
дії та розкопки. 

Щоб дізнатись більше про проект 
«Підземне місто», який повинен «сфор-
мувати якісний туристичний продукт 
громади», ми зателефонували до на-
чальника відділу культури і туризму 
Гадяцької міської ради Катерини Кув-
шинової. Вона сказала, що наразі йде 
оформлення офіційної документації із 
виконавцями робіт. Хто саме буде цим 
займатись вже відомо, але розголошу-
вати інформацію вона не забажала. Де-
тальніше про проект не розповіла, лише 
повідомила, що із повною інформаці-
єю можна ознайомитись на сайті місь-
кої ради. Що ж, трохи дивна позиція, як 
для відділу, який прагне популяризува-
ти туристичні окраси громади, не діли-
тися інформацією із засобами масової 
інформації. 

Ми намагалися знайти опис проек-

ту на сайті, але його просто не існує. Є 
загальна оприлюднена «Програма роз-
витку культури і туризму Гадяцької 
міської ТГ на 2021-2022 роки», у якій 
із незвичних заходів згадано тільки ре-
конструкцію водонапірної вежі зі змі-
ною її функціонального призначення в 
оглядовий майданчик «Гадяцька вежа 
часу» (до речі, спеціалісти вважають, 
що цей проект на даний час було б лег-
ше і дешевше втілити в життя, ніж за-
йматися розкопками). А от про «Під-
земне місто» чомусь жодної згадки… 
Тому, це питання поки що залишаєть-
ся без відповіді.  

У той же час, жителі громади активно 
обговорювали майбутні розкопки під-
земель у соцмережах. Усі погоджують-
ся із тим, що туристичну привабливість 
краю необхідно відроджувати. Але, у 
той же час, багатьом не зрозуміла така 
таємничість і поспішність виконання 
робіт. Серед коментаторів були й такі 

думки, що це безглузда справа, адже 
там, де ймовірно, розміщені ходи, вже 
давно приватна територія і власники 
просто не дадуть дозволу перекопува-
ти подвір’я заради чиєїсь примхи. Та й 
нещодавно реконструйований парк не 
хотілося б бачити знову перекопаним. 

Окрім цього, паралельно із новиною 
про розкопки, кілька тижнів поспіль, 
жителі громади нарікають на повний 
безлад після зими – дороги вщент зруй-
новані навіть там, де у минулому році 
проводили капітальний ремонт, троту-
ари у жахливому стані, вуличне освіт-
лення є тільки місцями, скрізь смітни-
ки, хащі та бруд. Але на сесії чомусь 
виділяють 100 тисяч на пошуки історії, 
а не на ремонти... 

Безумовно, це потрібна справа. Та, на-
жаль, не першочергова. Бо коли звер-
ху немає порядку, трохи зарано лізти 
під землю.

Оксана Кириченко

«КОМУ ПОТРІБНЕ ПІДЗЕМЕЛЛЯ, 
ЯКЩО НЕМАЄ ДОРІГ?»

Із слів дослідників, найактивніше на території 
сучасного міста підземелля копали в період 
Гетьманщини. Більшість із них прокладена 
в твердій глині і, найімовірніше, частково 
збереглась до нашого часу. Ширина таких ходів 
коливається від одного до трьох метрів. 
Враховуючи, що на території Гадяча знаходились 
українські гетьмани і велика кількість козацької 
старшини, підземні ходи забезпечували 
таємне пересування між різними важливими 
об’єктами: гетьманським палацом, урядовою 
канцелярією, судом, складами, церквами, 
оборонними об’єктами. За мінімальними оцінками, 
довжина ходів вимірюється кілометрами, за 
максимальними – десятками кілометрів.
Краєзнавці кажуть, уже у наш час на одному з 
підземних ходів було побудовано приміщення 
колишнього банку «Україна», яке через це 
постійно руйнувалося. Тому пустоти, які, ймовірно 
були підземними ходами, забетонували. 
На думку дослідників, Замкова гора, і центральна 
частина Гадяча розташовані поверх ще одного міста 
– підземного. Але воно зовсім не досліджене. 

Широкому загалу про гадяцькі підземелля 
стало відомо лише декілька років тому, коли в 
старій споруді, збудованій ще в ХІХ столітті, у 
захаращеному підвалі виявили два підземні ходи.
Варто зазначити, що історія підвалу набагато старіша, 
ніж історія самої будівлі, в якій колись знаходилося 
Гадяцьке повітове дворянське зібрання. Підвальне 
приміщення з’явилося набагато раніше самого будинку 
– ще в XVII столітті, за часів Гетьманщини. У різні часи 
воно було і зброярнею, і винним погребом і місцем де 
тримали ув’язнених. А ще тут починалися підземні 
ходи в різні частини міста і навіть за його межі. Один 
з них йшов під сучасним приміщенням районного 
суду на Замкову гору. Цей підземний хід існував ще 
з козацьких часів і з’єднував гетьманський палац з 
центральною частиною міста. У роки Другої світової 
війни окупанти проклали там телефонний зв’язок, який 
з’єднував спостерігачів на Замковій горі із штабом у 
будинку. Про другий підземний хід інформації немає.
У реставрованій частині підземель розміщена карта, 
яка відтворює подвірний план міста Гадяча 1760 
року. На ній добре видно фортифікаційні споруди 
та фортецю в центрі міста, яка не збереглася. Крім 
того на карту вже нанесено план підземних ходів.
Нині в кількох кімнатах підвалу, в якому виявлені 
підземні ходи, розташували виявлені під час досліджень 
музейні експозиції - колекція гірських порід і мінералів. 
Серед цікавих експонатів – скам’яніле дерево, 
чітко видно його внутрішню структуру, вся його 
внутрішня частина – це кремінь. Усі породи знайдені 
в Гадяцькому районі. Величезну цікавість викликає 
камінь з відбитком ноги віком 20 мільйонів років. 

Фото із сторінки ГІКМ у Facebook  
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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.

Те
л. 05

09
38

21
77

, 
06

73
68

72
37

 (Ю
ра

)

ПРОДАМ ІНДИКІВ, 
бройлерів, мулардів, 

качок

Кожного вівторка з 9-00 до 17-00 
вул. Шевченка, 36 

Тел. 0958920934, 0683446220

МАЙСТЕРНЯ ПО ВИГОТОВЛЕННЮ 
ДУБЛІКАТІВ КЛЮЧІВ 

та заточці всіх ріжучих інструментів
РЕМОНТ ТЕЛЕВІЗОРІВ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

ВІДНОВЛЮЄ РОБОТУ

(навпроти центрального входу в школу-інтернат)

Міграційна служба Полтавщини нагадує, що 
починаючи з 14 років підлітки мають змогу са-
мостійно та БЕЗКОШТОВНО оформити свій 
найважливіший документ у житті – сучасний, 
надійний та мобільний паспорт громадянина 
України у вигляді ID-картки.

Зазначимо, що наявність паспорта дає ба-
гато переваг – від можливості скласти ЗНО 
(паспорт є обов’язковим в переліку докумен-
тів), до плюсів користування різноманітними 
електронними сервісами, популярним засто-
сунком для смартфону  «Дія» тощо.

Все, що потрібно зробити – це після того, як 
виповнилось 14 років, звернутися до найближ-
чого підрозділу Міграційної служби (під час 
карантину можна завітати до будь-якого НЕ-
ЗАЛЕЖНО від реєстрації місця проживання).

Для зручності пропонуємо вам скористати-
ся чат-ботами ДМС у Viber і Telegram (за поси-
ланням https://dmsu.gov.ua/services.html, які:

нададуть вам індивідуальний перелік необ-
хідних документів;

допоможуть записатися в електронну чергу;

дадуть можливість слідкувати за станом 
оформлення документа аж до моменту його 
отримання.

До речі, якщо досягнули 14-річного віку, але 
не зверталися до податкової служби за отри-
манням РНОКПП – не варто хвилюватися, 
можна отримати перший паспорт громадяни-
на України у вигляді ID-картки вже з внесеним 
РНКОПП, за відповідною заявою. Послуга 
БЕЗКОШТОВНА та надається за бажанням.

З графіком роботи підрозділів можна ознайо-
митися на сайті ДМС України за посиланням:

https://dmsu.gov.ua/poltava.
Виникли питання - звертайтеся на номер те-
лефону «гарячої лінії» (0532)60-89-69 або на 
сторінку у соціальній мережі Facebook УДМС 
України в Полтавській області за посиланням: 
https://www.facebook.com/udmspl/

Вкотре просимо дотримуватися протиепіде-
мічних заходів при відвідуванні підрозділів. 

УДМС України в Полтавській області

ВИПОВНИЛОСЯ 
14 РОКІВ – ЧАС 
ЗВЕРНУТИСЯ 
ДО МІГРАЦІЙНОЇ 
СЛУЖБИ

ПРОВОДИМО ЗАПИС 
ТА ПРОДАЄМО ПТИЦЮ
Добову та підрощену
Бройлер, м’ясо-яєчні породи: редбро, 
мастер грей, голошийка, качка, 
качка пекінська, муларди та інші.
Тел. 0991145747, 0661468695 (Іван)
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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)

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

підрощений молодняк птиці: 
бройлери з вакцинацією 
(надання документів), 
муларди, каченята, 
курчата м’ясо-яєчних 
порід, курка-несучка

м. ОХТИРКА РЕАЛІЗОВУЄ

Тел. 0664566209 Саша, 0668835406Тел. 0664566209 Саша, 0668835406

Тел. 0951092796
0970310902

КУПЛЮ ВРХ, КІЗ, 
БАРАНІВ, КОНЕЙ

Доріз. 
Виїзд у 

будь який 
час доби

ПРОДАМ МОЛОДНЯК ПТИЦІ
Добові та підрощені

Мулардів
Каченят
Курчат

 ( Іспанка, Редбро, 
Мастер Грей,

 Гріз, Бар)
В наявності комбікорм

Можлива доставкаМожлива доставка

Тел. 0665102853, 0981338112 Ольга
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ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 26.76

А-95 28.20

ДП 26.39
ГАЗ 15.31

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 30.03.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 30.03.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27.80 28.01 27.9694

EUR 32.65 33.02 32.9661

10 RUB 3.32 3.83 3.6868

15

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

15

(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. 

16

 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

15

Посівне насіння 
кукурудзи та 

соняшнику
Засоби захисту 

рослин
Мікро– та 

мінеральні 
добрива.

АГРОПРОЦВІТАННЯ

Тел. 0500315218, 0960105597

Посівне насіння 

КУПЛЮ 
СТАРІ 140994174060

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	6.00	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

Четвер, 1 квітня 
Ясно
мін. +7°, макс. +9°

П’ятниця, 2 квітня 
Невелика хмарність
мін. +7°, макс. +9°

Субота, 3 квітня
Хмарно з проясненнями
мін. +7°, макс. +8°

Неділя,  4 квітня
Хмарно з проясненнями, дощ
мін. +6°, макс. +8°

Понеділок, 5 квітня
Ясно
мін. +5°, макс. +8°

Вівторок, 6 квітня
Мінлива хмарність
мін. +6°, макс. +9°

Середа, 7 квітня
Невелика хмарність
мін. +7°, макс. +9°

15

МАГНІТНІ БУРІ У КВІТНІ
Сильна буря буде 2-4 числа.
8-12 - активність магнітного 
поля середньої інтенсивності;
21 – активність магнітного 
поля слабкої інтенсивності.

КАЛЕНДАР СТРИЖКИ 
ТА КРАСИ 
Сприятливі дні для 
стрижки: 2-4, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 28
Сприятливі дні для 
фарбування: 1, 3-5, 13-15, 
17, 19, 20-30
Несприятливі дні:
 5, 10, 16, 20, 24-25,  29-30

МАНІКЮР, ПЕДИКЮР
Сприятливі дні: 1-4, 6, 13, 
16-17, 22-25, 30
Несприятливі дні: 7-8, 10-
12, 15, 18-20, 24, 26-28 

МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР 
РИБАЛКИ 
Клює добре: 1-5, 14-21, 30.
Клює так собі: 
6, 7, 13, 22, 28, 29.
Клює погано: 8-12, 23-27

15

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування, 
гарантія

Низькі Низькі 
ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

ВЕЛИКОДНІ ЗНИЖКИВЕЛИКОДНІ ЗНИЖКИ
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Чи всі види медичних послуг (коди 
УКТ ЗЕД послуг) потребують 
обов’язкового застосування РРО? 

Статтею 3 Закону України від 19 ли-
стопада 1992 року № 2801-XII «Осно-
ви законодавства України про охорону 
здоров’я», із змінами та доповненнями, 
визначено, що послуга з медичного об-
слуговування населення (медична по-
слуга) - це послуга, що надається па-
цієнту закладом охорони здоров’я або 
фізичною особою - підприємцем, яка 
зареєстрована та одержала в установ-
леному законом порядку ліцензію на 
провадження господарської діяльності 
з медичної практики, та оплачується її 
замовником. 

Замовником послуги з медичного об-
слуговування населення можуть бути 
держава, відповідні органи місцевого 
самоврядування, юридичні та фізичні 
особи, у тому числі пацієнт. 

Закон України від 06 липня 1995 року 
№ 265/95-ВР «Про застосування ре-
єстраторів розрахункових операцій у 
сфері торгівлі, громадського харчу-
вання та послуг» (далі - Закон № 265) 
визначає правові засади застосуван-
ня реєстраторів розрахункових опера-
цій (далі - РРО) та програмних РРО у 
сфері торгівлі, громадського харчуван-
ня та послуг. 

Дія Закону № 265 поширюється на 
всіх суб’єктів господарювання, їх гос-
подарські одиниці та представників 
(уповноважених осіб) суб’єктів госпо-
дарювання, які здійснюють розрахун-
кові операції у готівковій та/або безго-
тівковій формі. 

Отже, Закон № 265 не визначає обме-
жень щодо видів економічної діяльно-
сті суб’єктів господарювання, а Подат-
ковий кодекс України регулює питання 
сфери застосування РРО та/або про-
грамних РРО відповідно до певних ви-
дів економічної діяльності. 

НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА: 
СПИСАННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ 
ТА ПЕНІ ЗА УМОВИ СПЛАТИ 
ПОДАТКОВОГО БОРГУ ЗА 
ОСНОВНИМ ПЛАТЕЖЕМ

Закон України від 04.12.2020 № 1072-
ІХ «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів Укра-
їни щодо  соціальної підтримки платни-
ків податків на період здійснення обме-
жувальних протиепідемічних заходів, 
запроваджених з метою запобігання 
поширенню на території України го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» (далі – Закон № 1072, набув 
чинності з 10.12.2020) спрямований на 
соціальну підтримку у 2020-2021 роках 
застрахованих осіб та надання допомо-
ги суб’єктам господарювання (юридич-
ним особам, фізичним особам - підпри-
ємцям) на вищезазначений період. 

Зокрема, Законом №1072 підрозділ 
10 розділу ХХ Податкового кодексу 
України (далі Кодекс) доповнено пунк-
том 2 3 такого змісту:

У разі погашення у повному обсязі 
грошовими коштами платниками по-
датків протягом шести місяців з дня 
набрання чинності Законом Украї-
ни «Про внесення змін до Податково-
го кодексу України та інших законів 
України щодо соціальної підтримки 
платників податків на період здійс-
нення обмежувальних протиепідеміч-
них заходів, запроваджених з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хворо-
би COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2» суми податково-
го боргу (без штрафних санкцій, пені, 

крім несплачених процентів за користу-
вання розстроченням/відстроченням), 
що виник станом на 1 листопада 2020 
року, та за умови сплати поточних по-
даткових зобов’язань у повному обсязі, 
штрафні санкції і пеня, що залишили-
ся несплаченими на дату повної спла-
ти такого податкового боргу, підляга-
ють  списанню у порядку, визначеному 
для списання безнадійного податково-
го боргу, за заявою платника податків.

Положення цього пункту не застосо-
вується щодо:

а) великих платників податків, що 
відповідають критеріям, визначеним 
підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 
14 Кодексу;

б) осіб, на яких поширюються судові 
процедури, визначені Кодексом Украї-
ни з процедур банкрутства;

в) осіб, відносно яких наявні судо-
ві рішення, що набрали законної сили, 
якими розстрочено (відстрочено) стяг-
нення податкового боргу;

г) банків, на які поширюються норми 
Закону України «Про систему гаранту-
вання вкладів фізичних осіб»;

д) осіб, які мають податковий борг з 
митних платежів;

е) осіб, які мають заборгованість зі 
сплати санкцій за порушення законо-
давства у сфері зовнішньоекономічної  
діяльності та пені.

Штрафні санкції і пеня, що підляга-
ють застосуванню та нарахуванню у 
зв’язку зі сплатою такого податкового 
боргу, не підлягають застосуванню та 
нарахуванню, а нараховані підлягають 
коригуванню до нульових показників.»

Платники податків на яких поширю-
ється положення пункту 23 підрозділ 
10 розділу ХХ Кодексу, які виявлять ба-
жання скористатися можливістю спи-
сання  податкового боргу з штрафних 
санкцій та пені за умови сплати подат-
кового боргу за основним платежем, ма-
ють подати до органу ДПС за місцем 
обліку такого податкового боргу заяву 
про наміри скористатись положенням 
пункту 23 підрозділу 10 розділу ХХ Ко-
дексу (примірна форма додається).

Заява платника має бути оформле-
но датою не раніше дати набрання чин-
ності пунктом 23 (10.12.2020) та не 
пізніше дати закінчення шестимісяч-
ного строку, що надається платнику 
для сплати основної суми податково-
го боргу, який обліковувався станом на 
01.11.2020 (09.06.2021).

Заяви платником податків мають по-
даватися по кожному з платежів (з ура-
хуванням відкритих ІКП) окремо.

При цьому участь у процедурі, ви-

значеній пунктом 23, будуть приймати 
лише платежі, по яких законодавством 
та податковим обліком передбачаєть-
ся нарахування та сплата поточних по-
даткових зобов’язань (по деклараціях, 
розрахунках, по сумі донарахувань з 
основної суми платежу згідно з подат-
ковими повідомленнями-рішеннями).

Неподаткові платежі, а також плате-
жі, за якими передбачається нарахуван-
ня лише штрафних (фінансових) санк-
цій та/або пені та не передбачається 
нарахування податкових зобов’язань, 
не приймають участі у процедурі, ви-
значеній пунктом 23.

Заяви подаються платником до го-
ловного управління ДПС за місцем ад-
міністрування відповідного платежу (з 
урахуванням відкритих ІКП). У разі, 
коли платник податків має намір ско-
ристатися процедурою, визначеною 
пунктом 23, по декількох платежах, 
які адмініструються у різних головних 
управліннях ДПС, він має подати заяви 
до кожного такого головного управлін-
ня ДПС окремо.

Сплату основної суми податково-
го боргу, який обліковувався станом 
на 01.11.2020, платник може здійсню-
вати одним платежем або частковими 
платежами, суми яких та дати їх спла-
ти визначаються платником податків 
самостійно.

Після надходження до податкового 
органу заяви платника податків пере-
віряється виконання платником вимо-
ги щодо повної сплати поточних подат-
кових зобов’язань, які підлягали сплаті 
у період з 01.11.2020 до дати, що пере-
дувала даті, зазначеній у заяві платни-
ка податків (з урахуванням черговості 
платежів, визначених платником).

У разі, якщо платником не сплачено 
повної суми таких поточних платежів, 
це є підставою для відмови платнику у 
прийнятті такої заяви до розгляду.

Після надходження до податкового 
органу заяви платника податків та про-
ходження перевірки по першому етапу 
здійснюється наступний моніторинг:

- сплати платником грошовими кош-
тами основної суми податкового боргу, 
яку платник має погасити у період від 
дати, зазначеній ним у заяві, до гранич-
ного терміну (останній день шестимі-
сячного періоду з дня набрання чинно-
сті Законом № 1072 (10.12.2020), який 
надається платнику для сплати цього 
боргу (09.06.2021 включно));

- сплати у повному обсязі поточних 
податкових зобов’язань (які підлягають 
сплаті у період з дати, зазначеній плат-
ником у заяві, до дати повної сплати 

основної суми податкового боргу (який 
обліковувався станом на 01.11.2020), 
граничний термін - 09.06.2021 включно.

При недотриманні платником однієї 
чи обох умов другого етапу моніторин-
гу, платнику направляється відмова у 
застосуванні пункту 23.

У разі, якщо платник своєчасно не 
подає до органу ДПС декларації (роз-
рахунки) з платежу, щодо якого ним 
подано заяву про участь у процедурі 
по пункту 23 з дати подання заяви по 
дату повної сплати основної суми по-
даткового боргу або до граничної дати 
(09.06.2021), платник податків визна-
ється таким, що не виконує умови щодо 
сплати поточних податкових платежів, 
і такому платнику податків направля-
ється відмова у застосуванні пункту 23.

У разі, якщо платник подає до орга-
ну ДПС декларації (розрахунки) з пла-
тежу, по якому ним подано заяву щодо 
участі у процедурі по пункту 23 з дати 
подання заяви по дату повної спла-
ти основного платежу або до гранич-
ної дати (09.06.2021), однак при цьому 
у цих деклараціях (розрахунках) від-
сутні податкові зобов’язання до спла-
ти, платник визнається таким, що вико-
нав умови сплати поточних податкових 
платежів, відмова у такому випадку не 
направляється, і за умови сплати осно-
вної суми податкового боргу, що скла-
лася станом на 01.11.2020 списуються 
штрафи і пеня.

Штрафні санкції, довідково розрахо-
вані у зв’язку зі сплатою податкового 
боргу за грошовими зобов’язаннями, 
що виник станом на 01.11.2020, під-
лягають зменшенню та не підлягають 
застосуванню.

Також підлягає скасуванню пеня, ав-
томатично нарахована у зв’язку зі спла-
тою податкового боргу за грошовими 
зобов’язаннями, що виник станом на 
01.11.2020.

Спілкуйтесь з податковою служ-
бою дистанційно за допомогою серві-
су «InfoTAX» https://t.me/infoTAXbot

Більше інформації на офіційних сто-
рінках у соціальній мережі Фейсбук: 
Державна податкова служба  України  
https://www.facebook.com/TaxUkraine 
та ДПС у Полтавській області https://
www.facebook.com/tax.poltava/ Підпи-
суйтесь на канали інформування ДПС 
Телеграм https://t.me/tax_gov_ua Дер-
жавна податкова служба УкраїниYou 
Tube youtube.com/TaxUkraine

Головне управління ДПС  
у Полтавській області

ЗАПИТУВАЛИ? ВІДПОВІДАЄМО!
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Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Сумуємо, пам'ятаємо

3 КВІТНЯ
поминальна субота 3-го тижня 

Великого посту

10 КВІТНЯ
поминальна субота 4-го тижня 

Великого посту



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
На початку тижня ви опи-
нитеся в гущi подiй, за-
надто багато суєти i на-
пруги буде навколо вас. 

Середовище - сприятливий момент 
для вiдвертої розмови з одним або 
коханою людиною, така бесiда багато 
прояснить. Будьте активнiше, iнакше 
рутина може вас засмоктати. У другiй 
половинi тижня бажано переглянути 
свої плани, привести їх у вiдповiд-
нiсть з обставинами, що змiнилися. 
Висловлювати критичнi зауваження 
на роботi i вдома зараз не рекомен-
дується.

ТЕЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
Перешкоди, якi так чи 
iнакше можуть виникати 
на вашому шляху, будуть 
успiшно подоланi i не зi-

грають особливої ролi. Однак вам 
буде не так-то просто повiрити в себе 
i в свiй успiх. Минулий негативний 
досвiд в сферi особистих вiдносин 
загрожує комплексами. Ви гiднi кра-
щого, не погоджуйтеся працювати за 
копiйки i не зближується з людьми, якi 
вас не цiнують.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Геть зневiру! Вiрте в кра-
ще. Обставини зараз 
складаються на вашу 

користь. Вам буде чому порадiти i в 
кар`єрi, i в особистому життi. Чекайте 
несподiваних i приємних подарун-
кiв долi. Та й кохана людина готовий 
заради вас на все. Вихiднi - сприят-
ливий час для зустрiчей з друзями, 
побачень, прогулянок за мiстом.

РАК	(22.06	-	23.07).
На цьому тижнi дiловi зу-
стрiчi спричинять за со-
бою кориснi знайомства. 
У понедiлок не соромтеся, 

висловлюючи свої мiркування з при-
воду роботи. Вашi iдеї сподобаються 
начальству. У п`ятницю у вас з`явить-
ся шанс опинитися на гребенi хвилi, 
постарайтеся його не упустити. У су-
боту, якщо ви засвоїли урок i зробили 
висновки, ви вчините по-розумному, 
iнакше - наступите на знайомi граблi. 
Сприятливий перiод починається в 
особистому життi.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Постарайтеся пiднятися 
над суєтою i побачити 
перспективу. На роботi 
ви можете подружитися з 

людиною, якого ранiше мало знали, i 
це будуть взаємовигiднi вiдносини. У 
середу не виключенi конфлiктнi ситу-
ацiї, ваша iнiцiатива виявиться не осо-
бливо вдала, багато буде дратувати. 
Невдоволення партнерами по роботi 
пройде на наступний день, i ви забу-
дете про розбiжностi. Постарайтеся 
внести в своє особисте життя бiльше 
рiзноманiтностi.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Бажано не з`ясовувати 
стосунки з начальством, 
що не конфлiктуйте з ко-
легами, шукайте компро-

мiс, працюйте в командi. Обставини 
будуть сприяти перегляду ваших 
принципiв i стереотипiв поведiнки. 
Бiльше часу придiляйте творчостi. 
Танцi, малювання, кiно i книги, якi 
дозволяють планувати загрузнути в 
рутинi. Постарайтеся не наказувати, 
а просити. Особливо це актуально в 
стосунках з дiтьми.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Ви зможете подолати 
практично всi труднощi, 
що виникають на вашому 

шляху. Сприятливий момент для по-
чатку нових справ, набуття надiйних 
партнерiв. У вiвторок постарайтеся 
виконувати свої обiцянки, iнакше 
можливi неприємностi, вам переста-
нуть вiрити. У четвер краще промов-
чати, конфлiкт вам зовсiм нi до чого. 
Знайдiть в собi сили дипломатичним 
шляхом вирiшити спiрнi питання. До 
вихiдних можуть визрiти певнi побу-
товi проблеми, якi просто необхiдно 
швидко вирiшити.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Пам`ятайте, що все в ва-
ших руках. Було б бажан-
ня, i ви вирiшите будь-яку 

проблему, знайдете вихiд зi складної 
ситуацiї i заробите багато грошей. 
Зараз вам багато чого пiд силу. Тiльки 
вiрте в себе, любите, творите, що не 
приховуйте своїх почуттiв i реалiзо-
вуйте бажання. Не варто жертвувати 
собою. Якщо вам буде добре, то до-
бре буде i тим, хто вас любить.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
Погоня за синiм птахом, 
нарештi увiнчається успi-

хом, що дозволить вам повiрити в 
свої можливостi. Ваша сумлiнна пра-
ця принесе плоди, настав час отри-
мання нагороди. Ваш авторитет на 
високому рiвнi, кар`єра йде в гору. 
Бажано рацiонально використовува-
ти свої сили i дозувати навантаження 
на роботi. Недiля краще провести на 
свiжому повiтрi.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
На початку тижня поста-
райтеся бути пунктуаль-
ним, чи не з`являтися у 
судi на роботу i на важливi 

зустрiчi. Будьте вiдкритi, намагайтеся 
вести себе щиро з усiма, з ким дове-
деться спiлкуватися. Будь-яке уда-
вання буде вiдчуватися, ви не вмiєте 
грати чужу роль. У четвер з`явиться 
можливiсть проявити свої найкращi 
якостi, тiльки не сперечайтеся через 
дрiбницi. У п`ятницю вашi плани мо-
жуть раптово почати турбуватися за 
обставинами, вiд вас не залежать. 
Недiлю обiцяють новi цiкавi зустрiчi.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
На цьому тижнi не на-
магайтеся вирiшувати 
проблеми за допомогою 

сили i емоцiйного тиску. Зате сприй-
нятливiсть i гнучкiсть дозволять при-
дбати в особi партнерiв справжнiх 
однодумцiв. В серединi тижня ви мо-
жете опинитися перед необхiднiстю 
зробити вибiр, дiйте спокiйно, обду-
мано i без поспiху. Нiкому не дозво-
ляйте вставляти вам палицi в колеса. 
Ви можете дуже емоцiйно реагувати 
на подiї, що вiдбуваються, однак вар-
то спочатку подумати, потiм сказати. 
У вихiднi вибирайтеся на природу i 
проведiть час в компанiї друзiв i не 
думайте про проблеми.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
На цьому тижнi вам буде 
необхiдно коректно ви-
будувати вiдносини з 
тими, хто знайомий вам 

недавно - новими колегами, недав-
но з`явилися друзями. У вiвторок пе-
ред остаточним рiшенням будь-яких 
фiнансових питань переконайтеся, 
що вiд вашої уваги не вислизнула 
жодна суттєва деталь. Не здавайтеся 
при перших труднощах. Варто бути 
одночасно ввiчливiше i наполегливi-
ше, i саме такi дiї виявляться ключем 
до успiху. В кiнцi тижня насолоджуй-
теся вiдпочинком в колi сiм`ї.
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У вільну хвилинку

історії з життя

Пані Євгенія неохоче збирала за кордон доньку Ірину. 
Ну, що їй бракує? Є в хаті хліб і до хліба. А те, що її 
чоловіка Миколу скоротили на заводі – це не біда. У 
нього золоті руки, а такі швидко роботу знаходять. Тай 
донькам Насті і Вікторії потрібна мама. Але ні: поїду і все 
– заявила Ірина. Тим паче туди кличе її подруга Тетяна. 
Уже й роботу їй підшукала. «Я сумувати буду. Бережи 
себе там, кохана», – мовив Микола на прощання.

Тетяна зустріла Іру з широкою усмішкою на устах. 
Аж стрибала від радості. Наче зустріла в пустелі свою 
людину і тепер їй не буде самотньо і страшно. «Я дуже 
рада, що ти приїхала. Тут багато наших земляків, але ж 
ти і надалі залишаєшся моєю найкращою подругою», – 
тричі, по-італійськи поцілувала Таня Ірину і повела до 
таксі. «Ідемо до мене. Відпочинеш від села. А роботу тобі 
обов’язково знайдемо», – щебетала розпашіла Тетяна.

Іра насторожилася. Як так? Адже Таня казала, що у 
неї одразу буде робота. По-сусідству із нею доглядатиме 
стару сеньйору, як і Тетяна, котра ніби не чула її слів. 
Щось говорила і говорила про своє. Вони зійшли з 
таксі біля розкішного дому, що височів в обрамленні 
великого саду. «Ось тут я і живу», – сказала Таня. Весна 
дихала свіжим повітрям, запахом троянд піднімала Ірині 
настрій. Вона здивувалася, що для неї заздалегідь був 
накритий святковий стіл. «Ти ж казала, що тут на ранок 
смакують кавою з легким сніданком, а я бачу стільки 
добра», – усміхнулася Ірина. «Це заради тебе старалася», 
– відповіла Таня.

Минуло два тижні, як Тетяна буцімто шукала роботу 
для подруги, але не могла знайти. Заспокоювала: іноді 
наші по півроку без роботи сидять. Але тут їх ніхто в 
біді не лишає. Сходяться біля церков, де надають їм 
допомогу одягом, взуттям, продуктами. Іноді земляки 
допомагають. І це нормально. А їй, Ірі, мовляв, ще й 
пощастило, бо живе у Тані комфортно, щодня овочі, 
фрукти є. Хіба у селі таке було? Іра гірко посміхнулася: 
не було.

Якось Таня сповістила, що завтра приїжджає син 
старої сеньйори. Разом із дружиною, котра хворіє 
онкологією, перенесла складну операцію. Тепер Тетяні 
додасться роботи, тим паче, сеньйор Сальваторе, хоч і 
добрий, але дуже вимогливий. «Попроси, щоб мене тут 
залишили. Усе-таки – удвох буде легше», – мовила Іра. 
«Ти права – гарна ідея. Тим більше, колись тут справді 
ще одна жінка працювала», – лукавими бісиками в очах 
блиснула на неї Тетяна.

Після вечері попросила Іру вислухати її. «Присядь, 
хочу поговорити з тобою. Прошу, не віднікуйся, а добре 
подумай. Ще раз повторюю – тобі справді щастить». І 
Тетяна стала викладати, що від завтра входитиме в її 
обов’язки. Ірина не розуміла: Таня уже попросила за 
неї? Після напруженої паузи Таня продовжила: «Будеш 
розважати Сальваторе. Розумієш? Дружина у нього 
важкохвора, то хтось мусить її замінити. Адже сеньйор 
ще такий молодий», – опустивши очі мовила Таня.

Ірина стрепенулася: як це? Вона ж іще зовсім не знає 
цього чоловіка. І взагалі, що означає оце «розважати»? 
Тетяна почервоніла і зізналася, що з самого початку 
знала, навіщо кликала сюди Ірину. Усе було домовлено 
із Сальваторе заздалегідь. Йому дуже подобаються 
українські жінки, а Ірину він підгледів у соцмережі, коли 
вони розмовляли з Тетяною. «Красива. Клич сюди!» – 
сказав. Був відвертий з нею, бо знав, що Таня у вільний 
час зустрічається з його другом Карло.

«Лишня копійка не завадить. І молодість даремно не 
пропадає. Ти гадаєш, твій Микола нікого не знайшов? Не 
вір, чоловіки усі однакові», – торохтіла Тетяна і з кожним 
словом наче вбивала гострим цвяхом у мозок Ірини. «Що 
ти таке кажеш, Таню! Мій Микола любить мене. І доньок 
наших обожнює», – зі сльозами на очах мовила Іра. Вона 
уже пошкодувала, що приїхала сюди, повірила в щирість 
Тетяни, якій, як сама зізналася, щедро заплатили за те, 
що підібрала синьйору гарну жінку. «Не панікуй. Побачиш 
його і будеш по-іншому думати», – переконувала Ірину 
Таня.

Іра не спала усю ніч. Зранку Тетяна сповістила, що 
Сальваторе з дружиною уже повернувся. За звичкою 
вийшов у сад на пробіжку. «Причепурися і вийди до 
нього», – мовила Таня. Ірині захотілося назад у село, де 
усе так просто і легко. Але ж вона чималу суму Тані за-
боргувала. Та й соромно повертатися ні з чим. Що ска-
же рідним?

«Чого ж ти заціпеніла? Йди в сад!» – наказовим тоном 
мовила Тетяна.

Світ закружляв Ірині перед очима, коли на сходинах 
стикнулася із сеньйором, що вже повертався з 
прогулянки. Він усміхнувся, легенько торкнувся її руки і 
привітався. Таня не раз говорила, що він вродливий, але 
щоб настільки – вона собі не уявляла. Серце забилося 
шалено, як у наполоханої пташки. Здавалося, ось-ось 
вискочить з грудей. «Красень, правда?» – спитала Таня. 

І загледівши розгубленість в очах Ірини, мовила: «Можеш 
не казати, й так зрозуміло. Увечері він зайде до тебе».

Ірині хотілося, щоб той день не закінчувався ніколи. 
Сподівалася, що Сальваторе іще нині не зайде, усе-
таки з дороги повернувся. Але вона помилилася. 
Здригнулася, коли почула легенький стукіт у двері. 
Знала, мусить відчинити, бути привітною, слухняною, 
щоб не розчарувати Сальваторе. Він дістав з пакета 
вино, дорогі цукерки і фрукти. Налив у келихи. «За нас!», 
– сказав усміхаючись. Легкий хміль обдав її ніжною 
хвилею. Теплі руки сеньйора пригортали її розслаблене 
тіло, а гарячі губи міцно вп’ялися у її уста, що теж 
скучили за поцілунками. Ще до поїздки в Італію Ірина 
вивчала з Танею чужу мову і тому добре розуміла, що 
Сальваторе шепоче їй: «Відтепер ти – моя! Я оберігатиму 
тебе, моя панно! Покажу прекрасний світ! Тільки будь 
мені вірною!»

Місяць казкового раю злетів швидко і сеньйор щедро 
заплатив Ірині. «Кожен заробляє по-своєму», – колись 
сказала їй Таня і тепер вона теж була такої думки. 
Виправдовувала сама себе: ніхто ж не дізнається, а толк 
– буде.

За короткий час Микола виставив світлини у 
соцмережі, відзвітувавши, куди витратив кошти, які 
надсилала Ірина. Зробив ремонт у домі, поміняв меблі, 
накупив модних одяганок донькам. Душа Ірини раділа. 
Зловила себе на думці, що не хоче більше в село. 
Щоночі потопала в коханні з Сальваторе, не соромилася 
просити в нього коштів на власні забаганки. Усе рідше 
передавала пакунки додому, витрачала кошти на себе. 
Давно не появлялася у соцмережах, щоб не бачити 
благальних оченят доньок, які говорили: «Мамочко, 
повертайся! Ми скучили!» Тепер вона жила заради свого 
сеньйора, який став її сонцем, повітрям, без якого не 
могла дихати. Ірина не знала, що про її зраду знав уже 
Микола і батьки.

Минав рік за роком. Помер її батько – раптово, 
пораючись біля пасіки. Мати заборонила сповіщати про 
його смерть Ірині. «Гидую нею. Італійка безсоромна! Як 
колись помру – теж не сповіщай», – сказала Миколі. 
Жінка жаліла зятя, котрого мала за рідного сина. 
Боялася, щоб теж, як і її чоловік, раптово не покинути 
білий світ. Що тоді робитиме Микола один? Йому ще 
дітей вивчити треба, в люди вивести. І одного дня в 
її голові блискавкою заясніла думка: вона напише 
оголошення в газету і сама відвезе до редакції, щоб 
чимшвидше опублікували. Так, як думає, як вміє. 
«Шукаю дружину для свого зятя. Він добрий батько своїм 
донькам, а мені – як син».

У райцентрі заодно зайшла до нотаріуса, щоб зробити 
дарування обійстя на трьох: зятя і внучок Насті та 
Вікторії. Наче відчувала, що через тиждень не зможе 
звестись з ліжка. «Інсульт», – констатували лікарі. Шість 
днів боролися за життя Євгенії, але Господь покликав її 
до себе.

До Миколи телефонували і писали жінки з різних 
куточків країни. Він дивувався витівці свої тещі. Серед 
усіх – зачепив його лист жінки на ім’я Анна. Молода 
вдова приїхала до них зі своїм п’ятирічним синочком. 
Невисока, худенька, з великими голубими очима, вона 
випромінювала світло і тепло. Зуміла знайти ключик до 
серця Миколи і протоптати стежечку до його доньок. 
Смачно готувала, шила, поралася на господарці, 
ходила з дітьми в ліс по малину, ожину, гриби. Крутила 
заготовки на зиму і ніколи не сиділа без діла.

Якось Сальваторе до Ірини не прийшов. Всю ніч вона 
не могла заснути: невже розлюбив? Зранку вийшла 
в сад, де він бігав доріжкою. «Що сталося, милий?» – 
спитала. Він глянув на неї якимсь злим, чужим поглядом. 
«Не до тебе тепер. Бізнес мій занепадає, нема коштів 
платити тобі за любов. Ще й подруга твоя своєї частки 
вимагає. Набридло це все. Хочеш – шукай інший дім», – 
сказав і пішов. Ірина ніби заклякла. Що це – страшний 
жарт? Чи просто розіграш? О, як їй знову захотілося 
додому! Цілу вічність не чула рідних. Сльози покотилися 
по обличчі, по дорогих коралях, які подарував їй 
Сальваторе.

Тремтячими пальцями набрала номер. «Дзвінок через 
вісім років, Ірино? Навіщо? Тепер тут тебе ніхто не 
чекає. У доньок є інша мати. У мене – дружина. Батьки 
на цвинтарі спочивають. Як бачиш, не маєш до кого 
їхати. Не тривож нас більше і прощавай», – почула вона 
у слухавці голос Миколи.

Ірина безпорадно дивилася на Тетяну, яка стояла за 
її спиною: «Що робити маю?» «Я тебе силою сюди не 
тягнула. Треба було, мов жар-птицю, тримати щастя 
у своїх руках, а ти його відпустила. Роби, як знаєш. Не 
маленька уже», – відповіла Тетяна.

Марія Маліцька

ШУКАЮ ДРУЖИНУ ДЛЯ ЗЯТЯ
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Господарюємо

Скільки б нам не говорили дієтологи, що треба 
зменшити в раціоні кількість картоплі, українці 
картоплю їли, їдять і будуть їсти. Так вже склалося 
історично, что картопля для нас —другий хліб. А 
наша генетична пам’ять не дає забути, як воно 
важко без хліба… При цьому городники, які 
вирощують картоплю на присадибних ділянках, 
як правило, дуже добре розбираються в її сортах. 
Є картопля, яка гарно розварюється і найбільше 
смакує молодою, є — для смаження, для пюре, 
для тривалого зберігання, надрання, рання… 

Не так давно на сторінці нашого сайту у Фейсбук 
ми провели опитування серед підписників щодо того, 
який сорт картоплі вони вважають найкращим. І сьо-
годні готові поділитися інформацією про 10 найкра-
щих сортів картоплі. Звичайно, цей рейтинг не можна 
вважати беззаперечною істиною. По-перше — смаки у 
всіх різні. А, по-друге, сорт, який, наприклад, на піща-
них грунтах і при достатньому зволоженні гарно ро-
дить і смакує, на чорноземі може показати себе зовсім 
не з найкращого боку. 

1. Картопля «Беллароза»
Оригінатор: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH 

(Німеччина). Швидко вариться, помірно розварю-
ється, урожайна. Суперранній сорт, що характеризу-
ється дуже великими бульбами. Тип відварювання В, 
практично не змінює колір після термічної обробки. 
Сорт може похвалитися гарними врожаями на будь-
яких грунтах і високою стійкістю до посухи. Для дуже 
раннього врожаю рекомендується бульби перед по-
садкою проростити. Мало уражена дротяником, прак-
тично не хворіє, дуже смачна.

2. «Пікассо»
Оригінатор: Agrico (Нідерланди). Оптимальний 

сорт картоплі для зберігання, середньопізній (95-105 
днів), високоврожайний. Бульби приємного смаку, 
овальні, жовтого кольору. Цей сорт також відносять 
до кулінарного типу В. Серед переваг – висока посу-
хостійкість і мала чутливість до фітофторозу і парші. 
Потребує, порівняно з іншими сортами, меншої кіль-
кості внесення азотних добрив. 

3. «Рів’єра»
Оригінатор: Agrico (Нідерланди). Надранній (мож-

на підкопувати перший врожай через 35 днів після 
посадки!), високоврожайний сорт картоплі, бульби 
якої відрізняються гарним смаком, чудовою стійкі-
стю до посухи і спеки, малою чутливістю до вірусних 
захворювань. Відноситься до кулінарної групи АВ (в 
залежності від грунту). Сорт «Рів’єра» дозволяяє в 
південних регіонах вирощувати два врожаї за сезон. 
Для кращого зберігання рекомендується контролю-
вати використання азотних добрив. Родить на гли-
нястих грунтах.

4. «Слов’янка»
Оригінатор: Інститут картоплярства НААН Украї-

ни. Середньопізній сорт (100-120 днів). Шкірка част-
ково червона, м’якоть – кремова. Бульби продовгуваті 
з дрібними вічками. Смакові якості задовільні, кулі-
нарний тип АВ. Бульби не розварюються, зберігають 
форму і колір. Картопля гарно зберігається і має висо-
ку стійкість до багатьох хвороб. Серед особливостей, 
можна відзначити те, що цей сорт вимагає, порівняно 
з іншими, більш родючого грунту. Але при цьому ро-
сте на різних грунтах з однаково хорошою врожайні-
стю при своєчасному внесенні добрив.

5. «Гранада»
Оригінатор: Solana GmbH & Co. KG (Німеччина). 

Високоврожайний середньопізній сорт (95-110 днів), 
виведений в 2015 році, але вже завоювавший велику 
популярність в Україні. Серед переваг — невибагли-
вий у догляді, стійкий до посухи і більшості хвороб. 
Універсальний столовий сорт картоплі. Колір шкірки 
і м’якоті світло-жовтий. Росте на будь-яких грунтах, 
гарно реагує на внесення добрив.

6. «Мелоді»
Оригінатор: C.MEIJER B.V. (Нідерланди). Серед-

ньопізній сорт картоплі (115-120 днів). Бульби підхо-
дять для приготування будь-яких страв, гарні на смак, 
добре розварюються, м’якоть не темніє при відварю-
ванні. Колір шкірки і м’якоті жовтий. Ця картопля 

краще буде рости з поливом і своєчасним внесенням 
добрив. Має високу стійкість до хвороб і тривалий 
термін зберігання.

7. «Солоха»

Оригінатор: Інститут картоплярства НААН Украї-
ни. Фіолетові бульби — це не тільки незвично, це ще й 

дуже корисно! Вміст антиоксидантів в бульбах укра-
їнського сорту «Солоха» надзвичайно великий. Се-
редньостиглий сорт, має легкий горіховий присмак і 
вважається делікатесом. Стійкий до більшості захво-
рювань картоплі. Свій колір бульби зберігають і піс-
ля термічної обробки. Цей сорт гарно підходить і для 
смаження, і для пюре.

8. «Тайфун»
Оригінатор: Поморсько-мазовецьке виробництво 

картоплі (Польща). Середньоранній сорт (65-75 днів), 
який гарно зберігається і вважається ідеальним для 
виробництва чіпсів, бо зовсім не розварюється. Один 
з найкращих сортів картоплі за ознакою пристосуван-
ня до несприятливих умов вирощування. Цьому сорту 
не страшні приморозки, перепади температур і град. 
А отже його можна вважати ідеальним для гарантова-
ного урожаю, незалежно від особливостей сезону. Ко-
лір шкірки жовтий, м’якоті – світло-жовтий. Колір не 
змінюється при відварюванні – бульби не темніють.

9. «Санте»
Оригінатор: Agrico (Нідерланди). Середньоранній 

сорт картоплі (65-75 днів). Підходить для тривалого 
зберігання. Особливо смачна у вигляді картоплі-фрі. 
Висока врожайність, тривале зберігання без проро-
стання. Особливість сорту — стійкість до нематоди, 
фітофторозу, вірусів. Середня стійкість до парші і чут-
ливість до ризоктоніозу.

10. «Американка», або «Рання троянда»
Один з найстаріших американських сортів, виве-

дений ще в 1861 році! Але і до цього часу вважаєть-
ся еталоном смаку. Середньоранній (70-80 днів). В 
20-тих роках минулого століття вирощувався на те-
ренах Радянського союзу в промислових масштабах. 
Сьогодні користується популярністю лише в дрібних 
господарствах. Колір шкірки рожевий, колір м’якоті 
білий (іноді з фіолетовими вкрапленнями). Особли-
во підходить для вирощування на супіщаних, сугли-
нистих і торфяних грунтах. Великий недолік — як і 
всі старі сорти, цей сорт картоплі чутливий до біль-
шості хвороб. Врожайність, як і тривалість зберігання 
– дуже добрі. Дорогі читачі! Дякуємо всім, хто долу-
чився до нашого опитування. Правильного вам вибо-
ру сорів картопельки і гарних врожаїв!

Підготувала Валентина Йотка

10 НАЙКРАЩИХ 
СОРТІВ КАРТОПЛІ

РЕЙТИНГ

Всі столові сорти картоплі за кулінарними 
властивостями діляться на 4 групи:
А – картопля салатного типу з щільним 
м’якушем. Не розварюється, висоководяниста, 
з низьким вмістом крохмалю. Ідеально 
підходить для салатів, смаження і барбекю.
B – універсальна картопля з помірно щільним 
м’якушем, слабкою борошнистістю і помірною 
водянистістю. Злегка розварюється. В 
кінці відварювання м’якоть стає крихкою, 
а при смаженні – м’яка всередині, але 
з хрусткою скоринкою. Підходить для 
приготування різноманітних страв.
C –бульби з м’якою м’якоттю, середньої 
борошнистої, сильно розварюються. Такі сорти 
містять більше крохмалю, ніж сорти групи А і 
B. Використовуються для приготування пюре 
і начинок, гарно підходять для запікання.
D —картопля, яка повністю розварюється. 
Бульби з м’якою консистенцією, 
дуже борошнисті і не водянисті.



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


